


 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





1الصفحة   
 

 : 
 
 

ا، وصحـارى وبـالد    ا،هـاد  ا ووه شـوز  ذلـك ن    مـن    ا، وبــث  ا، والجبـال أوتـاد  مهـاد    األرض  جعـل  الـذي  لله الحمـد  
شـد وألهم، ى الر أعطى وأنعم، وهـدى إل  ى مـاا، أحمـده علوبحار    أوديـة    وأسـالا،  ثـم فجـر خالل ذلـك أنهـار  

ن،  الحيه والص  أصفيائ  ه مـن  ه والمرسليـن، وصفوتأنبيائ  مـن    هعلى خيرت  للا    م، وصل  لسـداد وأفهـن اوأبان م
المبعـوثحم  م   والد    ٍد  الم  بالهـدى  المنعيـن  ، (1)َّ مل  يك ىك مك لك اك ٱُّٱبـ  ـوتبيـن، 

 ا. ــ  م تسليمــــن، وسل  ــبيـنتج  ة الم  ـــوالصحابـالبـــررة،   وعلـى آلـه الكـرام

  ة  مك    ن  ديارههم م ن  ذين خرجوا من، ال  سلميالم   ن  المهاجرين األوائل م وجهـة  ةفريقيـ  رض األ األ  كانـتف  ا بعـد؛ أم  
  ي  إلى الساحهل الشرق  ر عت أكث ة، وتوس  قـى المنطإل  ةسالمي  ال   رات  ة، وبعدها استمرت الهج  ش  ب  ى الح  مة إلكر  الم  
  إن   وال غـرو، ي  فريق األ  ر  لوا داخل الب م وتوغ  هاجرين واصلوا سيرهوالم   ار جوالت  ، ن سلمياة الم  ع الد   إن   ل  ، ب افريقــي أل 

ر المناطـق   أكث ن  ي فهـي مالسلمون، وبالت  هاجـر إليهـا الم  ي  ت ال    فريقيـةهـو أكثـر المناطـق األ   فريقـي  كـان الشـرق األ 
،  ـا فريقي أل   ي  احل الشرقبيـن الس    ي  امـل القـرب الجغراف، فع ةالسالمي  ا بالحضـارة  تأثـر   ي  فريق مـال ال إضافـة إلـى الش ه 

 ـا. إليه  ةالسالمي  ي تزايـد الهجـرات  وغيرهـا ساهـم ف  ة، ودول شبه الجزيرة العربي  
  اه المي رض، ووفــرة ة األصوب خ    مــن   - -   ا للا  لمــا حباه  ن؛سلمي على استقطاب الم   ــا فريقي أ ة فــيوقــد ساعــدت البي  

،  ـــة إسالمي  سلمـــون هـــذه المناطـــق، وأقامـــوا فيهـــا ممالـــك  استوطـــن الم  ثرواتها وخيراتها الوفيـــرة، كثرة ، و سقواعتـــدال الط  
 ـزة.ـة المتمي  ا إلـى مواقعهـا الستراتيجي  ـة، نظـر  ـة والدولي  كـان لهـا حضورهـا الفاعـل فـي السياسـة القليمي    وأسسـوا دوال  

 مشكلة البحث:
ـــــكلة مكن تحديد م  ي   ــــ ـــــ   البحثشــــ ــــ ـــــعر    الي:الت   يسئؤال الر  بالســــ ــــ ـــــي     عربي    هل يجد شــــ ــــ ريا  في إريت   فصــــ

 الية:ة الت  الفرعي  األسئلة   الرئيسؤال هذا الس   ويتفرع من  ومال؟، والص  
 خاصـة حتـى اليـوم؟.  عـردب عامـة والش ه فـي ميـدان األ ـاهـل هنـاك جهـود ألبنـاء شـرق إفريقي. [1]
 الوجـود بالمنطقـة؟. ن  م اة وآدابهة العربي  والل غة سالمي  ة الٍ قافالث   ، محو  ي  ليبالص   ف  ح ل استطاع الز  . ه[2]

 
 . 107األنبياء اآلية: سورة  )1)
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2الصفحة   
 

 وره؟.هل ظ  ه، وما عواما هـي أغراض  ر؟، ومو  ، وكيـف تطـافريقيي شــرق أ في  عر العربأ الش ه . كيف نش[3]
 ة؟.ه، وصـوره الفنيـ  معاني . مـا مصـادر  [4]

 حدود البحث:
 :مانيّ الزّ ّالحدّ 

 .م(2019 - 2017) تم إجراء الدراسة في العام الدراسي  

ّ :المكانيّ ّالحدّ 
  الوموالص      رياإريت   -ش  رأ رفريايا  الحديث في   ي        ر العر عالش      ىعلر موض  وع الدراس  ة  ص   ينح 

 .في العصر الحديث -ا رنموذج  
 أهداف البحث:

 الدراسة الحالية إلى التعرف على:تهدف 

ــاالنقــاب عــن الشعــر العر   . كشــف[1]  ومال خاصة، ريا والص  عامة وفي إريت    بــي الفصي  فــي شــرق إفريقي
 فـي المنطقـة. وإبـراز دوره فـي بنـاء الصـرح السالمـي  

ــراء[2]  ــة  . إجـ ــة  دراسـ ــة  فاحصـ ــات الش ه لسه   ودقيقـ ــن  مـ ــر، مـ ــث الن   عـ ــدحيـ ــن    ،قـ ــ  قو   وتمييزه مـ ــث جوانـ ــه حيـ تـ
 ـة فيـه.ـور الفني  فـه، ودراسـة الص  وضع  

 .ــى تنـاول أدب شـرق إفريقيـا وإبرازه للعالميـن إليـن والعالمي  الباحثيـن المحلي   . دعـوة[3] 
 ـة.ي  ة والعالمإلـى أسـواق األدب فـي المكتبـات العربيـ   ودفعه المنطقـة عـرشـر لشه رويـج والن  . الت[4] 

 
 
 الد

 
 ابقة:راسات الس

 عـــر العربـــي  الش ه )، بعنـــوان يـــل درجـــة الدكتـــوراه دمـــت لنق   االستقصـــاء لـــم أجـــد ســـوى دراســـةبعـــد البحـــث و 
 .(فـي شـرق إفريقيـا كينيـا وتنزانيـا، فـي العصـر الحديـث

ــتين هو أن   ــ   والفرق بين الدراســـ ــة الســـ ــتي ها المكاني  ابقة كان حد  الدراســـ  دولة كينيا وتنزانيا، بينما دراســـ
 ومال.ريا والص  دولة إريت    هوها المكاني  حد  

 منهج البحث: 
  .اريخي  والت   حليلي  الت  و  في إجراء هذه الدراسة المنهج الوصفي   تاعتمد  
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 :خطـة البحـث 
 الـي:حـو الت  ويتكـون البحـث علـى الن  

 امل •
 
 .ةـمـقد

 ال •
 
 .فريقيا وصالت العرب به قبل اإلسالمشرق أ    مهيد:ت

   
 
 ل الفصــل األو

 
 
 العربي ة اللغـةتارخييـ

 
 ة فـي شـرق إفريقيـا ـ

 . مباحثٍ  ثالثةـن ويتضم   
 .في إفريقياتاريخ اللغة العربية  :لالمبحث الأوّ •
•  ّ  .ة في دولة إريت رياأضواء على تاريخ اللغة العربي   اني:المبحث الث

•   ّ   .ومالة في دولة الص  أضواء على تاريخ اللغة العربي   الث:المبحث الث
 
 
 يانالفصـل الث

 العوام
 
 لا ف  رةل املؤث

 
 ش

 
 ا فريقيف شرق إ عر العربي

 مباحـٍث: ثالثـة ـنويتضم  
 .ةينيـ  العوامـل الد      :لالمبحث الأوّ •
•  ّ  . ةقافيـ  العوامـل الث      :انيالمبحث الث
•  ّ  .ةيـ  البي ة غرافيـ  العوامـل الج     :الثالمبحث الث

 
 
 ث ال الفصـل الث

 
 
 أغراض الش

 
   احلديث عر العربي

 
 ف إريت

 
 ومالريا والص

 مبحثيـن:و خلدالم ـنيتضم  و

 
 
  :ل املبحث األو

 
 أغراض الش

 
 ف دولة   احلديث عر العربي

 
 رياإريت

 مطالٍب: ستة نويتضم   

 .ثاءالر  شعـر     :لالمطلب الأوّ ▪
▪  ّ   .يشعـــر المـــد    اني:المطلب الث

▪  ّ  شعـــر الغـــزل.    :الثالمطلب الث
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4الصفحة   
 

▪  ّ  .والوطني   عر السياسي  الش      :عـــابالمطلب الر

 .الحنين إلى الوطنعـر شه   المطلب الخامس: ▪

 .اتناسبات واالجتماعي عر الم  ش    :ادس المطلب السّ  ▪

 
 
 املبحث الث

 
 اني: أغراض الش

 
   احلديث عر العربي

 
 ومال ف دولة الص

 مطالٍ :  ن أربعةويتضم   
 .المـــدحشعـر   :لالمطلب الأوّ ▪
▪  ّ  .الغـــزلشعـــر   اني:المطلب الث

▪  ّ  .والوطني   عر السياسي  الش    :الثالمطلب الث

▪  ّ  .اتناسبات واالجتماعي عر الم  ش   :ابعالمطلب الر

 ع الفصل الراب

 وامات س  
 
 اجاهات ت

 
 لش

 
 فريقيا أف شرق   احلديث عر العربي

 :ومبحـثين ـن المدخلويتضم
 .ياتـهـاة وفن  بنية القصيدة العربي   :المدخـــــــل •

 .رق إفريقياعــر شفي ش   الحديث العربي  عر مات الش   س    :المبحث الأول •

 .في شعر شرق إفريقيا عر العربي  اتجاهات الش    :نيالثا المبحث •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





5الصفحة   
 

:     الم س ل ال وصالت العرب به قب   شرق أفريقيا: 
 

 ة:حـدود املنطق
الش  الح    مـن    تمتـد   إريت    من  ة  ماليـدود  حت  ريادولة  الح  ،  تاخم تي ت  ، وال  قيوزمبدولة م    من    ةالجنوبي    دودى 

دود  ى الح  ا حت  غرب    ةفريقي  ارة الد في داخل الق، وتمت[دي  الهن]ط  حيوالم    ،ند  ع  جوخلي  ،رحمر األسواحل البح 
زر  لج  ا  ولضافة إلى شموبال،  [ةرتغالي  الب  ق  وزمبيم  ا و ا، وتنزاني ، وكينيداأوغن]ة، ولحبشة لة الحالي  غربي  ال

ا جزء    -يدريسودي والكالمسع–رب  اب الع  ت  ا الك  ي جعلهتا ال  من ه  ةواحل، سواء القريبالس  المواجهة لتلك  
كثـر احـل أالس    التـي ال تبعــد أقصاهـا عـنه   ق، بيوزمم  و   (2)وةلكه ة  وسلطن  (1)اسومبازر م  ج   : لمث  لاح الس    ن  م

ك  مـن   أو  امتـر  يلو أربعـة  نسبي    ،  تتـراوح  البعيـدة  بمسافـة  والس  بيـن  ـا  كاألربعين    [ مبـابه ]كجـزر    ،امتـر  و ليتين 
 . (5) ـر ق  ش  غ  د  وجزيـرة م   (4) مـرذلـك مثـل جـزر الق   مـن   األبعـد ، أو  [مافيـا]و [(3)نجبـارزه ]و

 طبيعة شبه جزيرة العـرب:
ــكن الجزيرة  مجموعة القبائل التي م العرب، وه ن  ا أابت تاريخي  الث   ن  م ـــ ــــ ــهرت في أمٍة كانت تســــ ـــ ــــ انصــــ

الل  ــــ خه  األصلــــي، وقــــد عرفهــــم جيرانهــــم مــــن    وجودهــــم ة قديمة في مناطــــقة، قوم لهم جذور تاريخي  العربي  
التــي نــزل   ــرة الخالــدةغــة المؤث  ــت الل  هــا ظل  لكن  تباينــٍة،  هــم بلهجــاٍت م  ت  رفــت لغجــارة، وع  الت    الهجــرات وقوافــل

 . (6)ـاس كافـةى للن  الكريـم هـد   بهـا القـرآن  

 
 خط   على  تاريبا   مومباسا   مدينة  وتاع.  الرئيس  وميناؤها   كينيا   في  مدينة  ركبر   عد  الثانية  هي  -ممباسا   تلفظ  وقد-(  Mombasa)  مومباسا   (1

  مهمة   سياحية مدينة  مومباسا   وتعتبر  موي،   مطار هو دولي  مطار  و ها   الهندي،   المحيط  على  وتطل. جدا  ورطب  حار  فجوها   لذا,  االستواء

 / https://ar.wikipedia.org/wiki)الموسوعة الحرة )ويكيديا(،  .كينيا  في
سلطانها ر و المظفر حسن، ويكنى ريضا ر ا المواهب، لكثرة مواهبه ومكارمه. رنظر: )تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب إالسفار،   (2

 (.266م، ص 1987-ه 1407، 1، ط1لبنان، ج –ا ن  طوطة، تحايق عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم،  يروت  
ري ساحل الزنج. رنظر كتاب: )جهينة األخبار في تاريخ زنجبار، سعيد  ن علي المغيري، تحايق: محمد كلمة فارسية  معنى زنج،  ار،    (3

 (73م، ص 2001-ه  1422، 4علي الصليبي، ط
  يوجد اآلخر، يخالف واحد كل  وملوك  مدن  عدة  فيها  منها  ركبر جزيرة البحر ذلك في ليس الزنج  حر وسط  في جزيرة ، السكون ثم   الضم (4

  للحموي،   البلدان،  معجم). رنظر كتاب:  ريضا   الشمع   منها   ويجلب   ه،  وليس  التانبل  ورأ  يسمونه   طيب   وهو   الاماري  وورأ  العنبر  سواحلها   في

 (397ص م،1995 ،2ط ،4، ملبنان –  يروت صادر، دار
 .21م، ص 1982السعودية،  -المريخ، الرياضمحمد عبد هللا الناير، دار . نتشار اإلس الم في شرقي إفرياية ومناهضة الغرب ل ه، دا (5
 .11م، ص 1982فرياي، صالح الدين حافظ، عالم المعرفة، الكويت، إلاصراع الاوى العظمى حول الارن  (6
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ــبانك ـــ ــتودع  م  اس  جناأل اء  ا ذكر علمكم ربه جزيرة العت شــــ ـــ ــري  ســــ ـــ راٍت   بهج ض  يفي ل  ا، ظا عظيم  ا بشــــ
اعتراها  ، ثــم  زق وسائــل الــر   ســورةيم    المطــر، غزيــرة    قبــل   ت مــن   كانإذ  ال،  يج  ور واألصدى الع  ى م  ة علبشري  
ى رة إلإلى الهج  ربالع من   ر  كثير الضــط  ، فاســنةٍ   آالف  اتر  عشــ ذ  طير منم  ر ال بعد انتهاء العصــ اف  الجف

ــــرى العمم  كذلك و ،  (2)نـــــــــ اط ين الش  بي  ار  ا كبيق  عائ  (1)بد  ن  اب الم  ب  ن  يك حيث لم   رق أفريقياش ــــا أغـــــ ي فرب ـــــ
ــــــــــ بالت  شـرق أفريقيا   ي تة، وال  تنوعجارة الم  د الت  وام  رةالخي رات ووف  رةكث وان ه  لالسـتيط أو    ،ارةج ه للت  ردد عليـــــ

  م.ناخ بـالدهة لم  بساخ، بالن  ندال الم  سـر الحياة واعتي    ن  وم ،افي طلبه تل    ةديمول القد  انت الكـ
حيط  ا، وت  عنـه نسبي  عيـدة والب  ة ـزر القريبالج    مـن    ر  كثي  عدد    افريقيأل  ي  احل الشـرقي مقابل الس  كما كان ف

 ن  م  كــــون بمأمــــنٍ لت  جاريــــة؛مراكزهــــم الت  م، وأقامــــوا عليهــــا  فنهلس    ئمن كل جانٍ ؛ فكــــانت كمراف بها المياه  
ــارات ــل الفريقي   غـــ ــانة ال  القبائـــ ــي كـــ ما   انرعالعـــــرب س  أن   إال   ،ذربقي وال تت   ل فـــــالاح ى الس  غير علت ت  تـــ

زر  ج    من   ة  موعمج كذلك نجد و ، واحليالس   ع   زاوج الش  ــــ هــــذا الت   من  أ  ــــم، ونشــــــــــــ منه  م وتزوجــــوااختلطوا به
ا، وأصب  لها ار  دهاز    دادت  ا از سرعان مارة  ج لت  ا لمركــــــــز   ، أصبحــــــــت  (4)ع  و  ص  ة م  واجهــــــــة لمدينالم    (3)ــــــــك  ل  ه  د  

 .(6)ي  ـبشاحـل الح  بالس    م  هم   اري ـتج  اءكمين (5)ولد  ع   رت  ، واشتهاعربـي   وال  أسط
 اري يزدهــر  ج وذهم الت  فذ ن  جارة، وأخ  الت  ةٍ ة، بخاصختلفاط الم  شالن   واحه ى نرون علهاج الم   رب  لعر اوسيط

 بة مــن  القري عالمواق ن   مــر  يكثوال زال  الل،مح ضي االى فامدين الق  المصري   نفــوذ  ه ــذي أخــذ  يت الي الوقف
  ةٍ ريي  م  حه  وش  قشفــت ن  كتــل أ  ، بــربالع  ارج والت  هاجرين  الم    ل  ــد تغلغيؤي    اسماء ماأل  ــن  ل ميحم  ع  ــو  ص  ة م  مدين
 .(7)الدالميـل س قبـالخامرن ى القإل عابرن الس  الق ن  م ختؤر  

 
 

 

 
  االمكنة   رسماء  على  االطالع  مراصد : )كتاب  نظرا  . مشرف  جب ل  وهو   اليمن،  لز يد   ماا ل  ساحل  موحدة  والباء  الدال،   وفتح   السكون،   ثم    الفتح،(  المندب)   (1

 (. 1319  ص  ه ،  1373  ،1ط  لبنان،  –   يروت   المعرفة،  دار البجاوي،  محمد  علي  تحايق  البغدادي، الحق  عبد   ن   المؤم ن   عبد  والبااع،
 .22ص  ،ةد عبد هللا الناير محم. تشار اإلس الم في شرقي إفرياية ومناهضة الغرب ل ه، دان (2
:  كتاب  نظرا.  جزيرة معمورة رهل ها مسلمون   ةثالثمائجزيرة  ينها و ين   الد الحبشة نصف يوم في البحر، وطول ه ذه الجزيرة مسيرة يومين، وحواليها    (3

 . (245ص    م،1984،  2لبنان، ط–للحميري، تحايق: د. إحسان عباس، مكتبة لبنان،  يروت    القطار، ا الروض المعطار في خبر  )
ن ا، الضاد معجمة والعين مهملة، جزيرة في  حر اليمن، ولها ذكر في حديث عبد هللا وعبيد هللا ا ني مرو[ع اض  ]كان يطلق عليها في الا دم    (4

 . (324، ص 1ن، للحموي، ما معجم البلد)كتاب:  نظرا. نا ن محمد الحمار آخر ملوك  ني مرو
المفصل في تاريخ العرب قب ل ):  كتاب  نظرا  .الحبشة اشتهر  التجارة قب ل اإلسالمميناء تجاري على ساحل  "  عدولي"،  "ردولس"ميناء    (5

 ( 251العراأ، ص  -م، جامعة  غداد  1993، 2، ط7جواد علي، ج. اإلسالم، د
 .26، ص ةد عبد هللا الناير محم.  شرقي إفرياية ومناهضة الغرب له، د شار اإلسالم في انت (6
 .27، ص المصدر السا ق (7
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 س
 
 الم:سل الوحضارتهم قب  ان شرق أفريقياـك

أفريقيا  شرق  فـي  وح اللي  س    مختلفـة    شعـوب    عـاشت  ول  ضاري  ا  وها  م   و غوي ا،  يتفق  تاريخ مـا  وطبيعتهع  ا  ها 
ذه  له ع نـو  الط والت  خت ى اال  عللٍ ، كدلي ش  ب  ا الح  ه ـانه ك  ى س  طلق علي ي  تـ ي ال  مـالي ة، وهة الش  ناخها، بخاصٍة المنطقوم  
العالمـن    د  ع ت  و ،  وبع الش   فـي  المناطق  أكثـر  للهج تعر    مه  ا  الجماعي  راته ض  ال    وفـدت  ة  تاريخهـا    تـي  خـالل  عليهـا 
فأصبح الط   مت  ويـل؛  خليط ا  الش  ف  ةٍ تباين م    اسٍ ن أج    ن    الحضـاري  والم    اداته والع   كـله ي  وفـود  ستـوى  وكـان  تلـك  ،   

   . ـدهه وعقائه غتـه ـا بل  ظ  حتفه وم    نعـزال  نصـٍر م  ع    كـل ه   جانـ  مـن    تعـددٍة، ولـذا ظـل  م    ر فـي أحقـاٍب العناصـ
ل  في القليا إال  ا تام  هـار  انصه   ر  هتنص    م  ها ل، ولكن  ضٍ بعبا   تلك العناصر بعضهن   أخرى مروع   ف  ت  واختلط

ـة، ي  لالمح   واللهجـات    غـات  فيهـا الل    تعـددت  ة، و نصري  ط الع  وابه ة والر  زعات القبلي  ا الن  م فيه تتحك    ت  ذا بقيادر، ولالن  
 إلـي شرق أفريقيا  ي هاجـرت  تـ، ال  ـت  ش  ب  ئيسـة ح  ة الر  ة العربي  للقبيلـ  سـم نسبـة  بهـذا اال  ـةش  ب  يـت الح  م  يـل: س  ق

 .(1) ـل الميـالدابـع قبالقـرن الس   ـي  فـي حوال
 

 
 
   أرض

ح
 احل
ح
 ب

ح
   ،ة  ـش

 
 الن

 
 ـسب واحل

 
 دود ال

 
 :ةـغرافي

 - - وحن  نه  حاٍم بنه ب  وشٍ ك    نه ٍش بب  ى ح  جناسهم إلم بجميع أرجع نسبهوي: "وشه قن  راز الم  الط ه ي  ف  اءج 
قال ،  "ورــ المذك  ـشـب  م ح  هى جد  ة إلة، نسبي  شه ب  ح  و ، ي  شه ب  ح   :ال  قة،  ي  س  عند الضافالن   اء  لحق بهم يذا ت  ول
غير ة فعلى  ش  ب  الح    ما قوله  ، وأم  شب  ح  وأ   ،ناش  ب  ال: حه قزة، وي   الهـمم  بوش بضش أح  بع الح  ر يٍد: "وجمد    ن  اب
 . (2) ع"جميش الت  بيح  شـة، والت  ب  بـوش، وح  ا، ح  مع أيض  فـي الج   القوي   ": ـي  مه خ  ام الل  ـشه   ن  ، قال اباسٍ قي

، تسمية لها وشٍ كبن ياء المصري  دمد ق  عرف عنت ت  انكة، و ان العالم بعد البالد المصري  دل ب   دم  الده م أق بو 
، على مسافة نٍ واأس  ة  مدين  يلبق  عل الواقو  ل األالالش    ن  حدودها عندهم م   دأوكـانت تباٍم،  بن ح  وشٍ ك  مباس

سبة لما  ذا بالن  ، وهوموالخرط  (3)ر  ب  ر  ب  ي  ادس الواقع  يما بين مدينتالل الس  ي بالش  ساعـٍة فلكي ٍة تقريب ا، وتنته
 دل  مم ا ي  ،رص  ق  األ    :أي    ة به ي  ط    ةمدين    اره على آث  دج ا و   مي  هائالن    د  ا الح م، وأم  فوذهت ن  ـا تح منه  ال  كان داخ 

 .(4)ما له  ا ومعلـوم  ـور   معمان  ك الومالص   الدادس المذكور سابق ا، إلى بالل الس  د الش   ما بعى أن  عل

 
 .33ص  ،ةد عبد هللا الناير انتشار اإلسالم في شرقي إفرياية ومناهضة الغرب له، د. محم (1
 . 207م، ص  1980،  1لبنان، ط  –، مكتبة الحياة،  يروت  عطارتحايق: رحمد عبد الغفور  ،   ن هشام اللخمي، االفوائد المحصورة في شرح الماصورة (2
شمال السودان، شمال دناال.    اسم حامي قديم األصل، رطلق قديم ا على سكان شمال إفرياية األصليين ]البر ر[، ويطلق اسم البرا رة في السودان على السكان الادامى في  (3

 (.256م، ص 1996، 1، ط1السودان، ج  –عون الشريف قاسم، مطبعة رفرو قراف، الخرطوم . د موسوعة الابائل واألنساب في السودان، انظر كتاب: ) 
 . ه ، ص و 1321الميرية، مصر، ا، المطبعة الكبرى 1ن، رحمد الحفني الانائي، طا ن في تاريخ الحبشا الجواهر الحس( 4
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 مـن  ار  الم  الهنـدمـال بحـر الش    ـل إلـى جهـةه شـرق المائه جهـة الم    هـا مـن  ل  بشـة أو  بـالد الح    إن    م  اعل : "(1) اماللمي  جاء ف
   تنتهـي     ـةالغربي    بشـةالح    نيـل مصـر، وجهـة    يرفـد    [ يحـون سه ] قـال لـه  ي    حلـو    بحـر    مـن وفيهـا يمـر  ب إلـى بـالد الي  ـد  ن  الم  بـاب  

 . "(4) [رت حيـسه ] ـه إلـى ـل من  يتوص   (3) ـة ك  ر  وادي ب  ـى  سم  ي   لهـا مغـارة، مكـان مـن وأو  الي   ـا يلـي جهـة  مم    (2) ـرورك  الت  بـالد  إلـى 
 ،ر العمائ رة  كثي  مدينة عظيمة    اهن  ى أ"عل  :ةبشالح    بالد    ودي   المسعي  ربخ العؤر   والم  ي  غرافف الج  وقد وص

الجهة   ن  ل بالدهم مأو    إن    "  :(6) ال قة إذ  بشالح    عإلى موق  ري  م  وأشار الع  ،  (5) نمقابلة لبالد الي  وم    واسعة  
 ور".ر  ك  الد الت  إلى ب ةة الغربي  ن، والجهد واليمالهن ربح  ةالشمـالي   ةض الجهالمائلة إلى بع ةرقي  الش  

قـد وصـل إلـى   هـذا الظـن    ـى إن  ، حت  صـارى الن    مـن    بشـةالح    ـانك  س    ةغالبي  س أن  االن    مـن    كثيـر    يظن  
  ا مجـرد ذكـرموإن  قـاٍش، نه  إلـى بحـٍث أو   يحتـاج  ى أصبـ  ال مرتبة اليقيـن، وقـد شاع هـذا الخطأ وانتشـر حت  

هـم ال ن  إ  ، رغـم  ايكونـوا جميع    لـم    ن  ة إصرانيأتباع الن    مـن    انك  الس    ةغالبي  هـن إن  يتداعى إلى الذ    ةبشالح  
يطـرة الس    الكنيسـة هـي صاحبـة    ألن  و   ؛ي  ولـة الرسمـالد    ة هـي ديـن  صرانيالن    ن  أل  لـث وذلـكى الث  ـدون عليزي

ال    مـن    اسالن    ـن  وم،  (7)اإذا كان نصراني    إال    يرتفـع  سمـ  لصـوٍت أن  ي    فـال    ـةيمن  فـوذ واله  ولرجالهـا الن    ة،والقـو  
 ه مـن  القون، مـا ي  ره صعلماء هـذا الع    مـن    ـد  واح ر  ـد ال يتصـو  ق  بـل  ،  (8)ةبشالح  ي  ف  نسلميالم    اة  حي  ف  ر يع

وسـوءه الج   بـالدهـمف  ةعاملم  ال  ـور،  ال  ي  أن    ،  أكثري    مهسيما  الس    من    ة  عظيم  ةفيها  ولـه  انك  حيث  فيه،  ا  م 
 .(9)منالز   حيث   من   ةالطويل ابحقاأل

 
 
 
 
 
 
 

 
 .2 م، ص1895مصر،  –اإللمام  أخبار من  أرض الحبشة من ملوك اإلسالم، للماريزي، مطبعة التأليف، الااهرة  (1
الوسط التي دخلها اإلسالم،  ان الغر ي وافي الواقع كما يذكره العمري لي س السود  وهو  [مالي]سم رطلاه المؤرخون الع رب على مملكة  ا  (2

 المصاراال صار في مم الك  اخالل كتاب مسالك    ممالك المسلمين في الحبشة م ن):  كتاب  نظرا  . نيالكلمة سودورصبحت كلمة تكروري مرادفة  

 ( م2010 ، العراأ،داب الرافدينآلمجلة (  56)منشور في العدد  ، شار ركرم جميل ال ن فضل هللا  العمري،
 .82م، ص 1997-ه 1418، 16، ج2لبنان، ط –شرقي إفريايا، محمود شاكر، المكتب اإلسالمي،  يروت  –التاريخ اإلسالمي  (3
 . 232م، ص 1998، 1مصر، ط -ن البدوي ورحمد مصطفي قاسم، دار الحديث، الااهرةا ، دراسة وتحايق رمضرسائل الماريزي (4)
 .16، ص 1، ط2م، ج2005لبنان،  -عصرية، صيدا مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، راجعه كمال حسن مرعي، المكتبة ال (5)
 . 40، ص 1م، ج2010لبنان،  -الجبوري، دار الكتب العلمية،  يروت مصار، العمري، تحايق: كاملألا صار في ممالك ألامسالك  (6
 .3م، ص 1988، 3لبنان، ط – إريترية والحبشة، محمود شاكر، المكتب اإلس المي،  يروت  (7
]الحبشة[، لذى رفضل الحبشة هو االسم التاريخي، واليوم يطلق عليها اسم إثيو يا، وهو ما تعرف  ه دولي ا، ولكن تاريخنا ال يعرفها إال  اسم    (8

 (.19المحافظة عليه كي ياترن االسم  األرض، وكي يباى محفوظا  ذهن النشء. رنظر: )التاريخ اإلسالمي، شرقي إفريايا، محمود شاكر، ص 
 .99م، ص 1935 -ه  1354، 1مصر، ط –اإلس الم في الحبشة، يوسف رحمد، مطبعة حجازي، الااهرة  (9
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 ه  
 
 ـة إلـحابجـرة الص

ح
 ى احل

ح
 :(1)ةـبش

العداوة  نص السالم    --  للاه   ظهر رسول  أا  لم   له  أبي طال ٍ   ؛المشركون  بعمه  وأمر   فمنعه للا 
ظلـم  ال ي    ا  بهـا ملك  فـإن    ؛بشـةالح  لـو خرجتـم إلـى أرض  } وقـال لهـم:    ، بشةالح    أصحابه بالخروج إلى أرضه 

ى يأتيكم فتحرزوا عنده حت  ؛  {(2) ـا أنتـم فيـهـا مم  لكـم فرج    ـى يجعـل للا  ـدٍق، حت  صه   ، وهـي أرض  اعنـده أحـد  
  بشة ثالثة  خرج إلى أرض الح    من    وكان جملة    ،المهمخرون بإس  أواستخفى    فهاجر جماعة  ،  منه  بفرجٍ   للا  

إلى المدينة    - -  هاجر رسول للاه ا سمعوا بم  فلم  ؛  ة وسبع غرائ يقريش  امرأة    عشر  وإحدى    ال  وثمانين رج  
  بشـة الح    ملـك  جـرة اعتنـاق  هه ال  أبـرز األثـر لهـذهه   مـن    ولعـل  ،  (3)سوة  وثمان ن    ال  ن رج  وثالثي  هم ثالثة  رجع من  
فـي   لـوك األرضه بـار م  كه  ملـٍك مـن   لأو   وباعتباره  بـل   سلـم؛ـٍي ي  ملـٍك إفريق ل أو   باعتباره فقط   ليـس ،لإلسـالم

رةةه ـي المدينــالم فـــا لدولـة الس  ـ  بلوماسيا ود  عطي اعتراف ا ديني  ، ي  ذلـك العصـره   .  الم نو 
ةه،  م  وكان م  ب ش  عر في الح  ه بن الح أا قيل  من  الش ه د بنه سدهي ه ابنه قي س بن عارهثه بن  عب د َّللا  ٍمن سع  -(4)ه 

-ين أ مهنوا ب سن ض  أ ر ، حه ا، وقد  أح  ، وعب دوا َّللا   ال ي خافون على ذلهك أحد  ي ه اشه وار الن ج  مدوا جه ة، وح  ب ش  الح 
ين نزلوا بهه، قال واره م حه ي  جه اشه  : الن ج 

ة   ــ  لـــــ غــه لــ  غــ  مــ  ى  نــ  عــ  ن   غــ  لــه  بــ  ا  ــ  بـــــ ر اكــه ا  ــ   يـــــ
ط  ك ل  ام   ــ  ه م ضــ ب اده َّللا  ــــــــــ ه  رهئه مهن  عه ــــ  د  ـــــ

ه  د  َّللا  ا بهال  ــ  نـ د  ــ  جـ ا و  ــ  ع  أ نـ ــــــه ــــ ـــــــ  و اســــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ة  ـــــ
اةه  ــ  يـــــ حـ  الـ  ذل   لـ ى  عـ  وا  يـمـ  تـ قـه ال    ز  خـه و    فـ 

وا ر حــ  و اطــ  ه  َّللا  ول   ــ  ـــــ ــــ ســــ ر  ا  ــ  نـــــ عــ  بــه تــ  ا  ــ   نـــــ
 

** 

** 

** 

** 

** 

ي ه و الده  غ  َّللا  ان  ي ر ج و ب ال  ـــــــ م ن  ك  ـــــ ــــ    (5) نه ـــــ
بـ ط   ـــــــــــ بـه ــــ ـــــ ــــ تـ ونه ـــــ فـ  مـ  و  وٍر  هـ  قـ  مـ  ة   ــ  كـــــ مـ   نه 

ــذ ل ه   الـــــ ن   مــه ي  جــه ونه تــ نــ  هــ  الــ  و  ز اةه  خــ  مــ  الــ   و 
ــــــــــ فهي ال م م اته و ع ي ٍ  غ ي ره م أ م  ٍي   ونه ـــــ

ل  الن بهي ه و ع ال   ــــــــ ق و  ــــ ــــــــ وا فهي ال م و ازهيـــــ ــــ  نه ـــــ
 

، حيـن رأى ذلـك مـن ملـك الحبشـة  بعـث بهـا للنجاشـي  --الرسـول  عـم ه  وهـذه رسالـة مـن أبـي طالـ ٍ 
 :(6) هـموالدفـع عن ـمعلـى حسـن جوارهرأيهـم ومـا بعثـوهمـا فيـه، يحضـه 

 
 . 58-57م، ص 1998، 1السعودية، ط –مرزوأ علي ، دار الشريف، الرياض  :تنوير الغبش في فضل السودان والحبش، ال ن الجوزي، تحايق (1
 .340، ص 2مصر، ج –داية والنهاية، ال ن كثير، تحايق عماد زكي البارودي وخيري سعيد، المكتبة التوفياية، الااهرة الب (2
 .47 م،2000- ه 1421 ،1م مصر، - الااهرة الحديث، دار علي،  ن رحمد: تحايق الجوزي، ا ن الصفوة، صفة (3
سعد  ن سهم الارشي السهمي، ذكره ا ن إسحاأ وغيره فيمن هاجر إلى الحبشة، ولم يذكر ا ن  عبد هللا  ن الحارث  ن قيس  ن عدي  ن سعيد  ن  (4

يق:  الكلبي في نسبه سعيد المصغر، وذكر له شعرا يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة. رنظر: )اإلصا ة في تمييز الصحا ة، للعساالني، تحا

 (.43، ص 1، ط4م،ج1995 -ه  1415لبنان،  -كتب العلمية،  يروت عادل رحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض، دار ال
 .154-153م، ص 2009 -ه  1430، 2لبنان، ط –السيرة النبوية، ال ن هشام، دار ا ن حزم،  يروت  (5
 .155، ص المصدر السا ق (6
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ف ر   ع  ي ف  فهي الن أ يه ج  رهي ك  ع  ــه ـــــ  أ ال  ل ي ت  شــــ
ف ر ا ع  ي ه ج  ــــــه ــــ اشــــ ال  الن جـــ  ت  أ ف عـــ  الـــ  ل  نـــ   و هـــ 
د   ــه اجـــــ ــ  مـــــ ك   ــ  أ نـــــ  ، ن  عــ  ــ  ــل ال ت   ــ  يـــــ ــ  أ ب  ، م  ــ  ل عــ  ــ   ت

ط   ــ  ــــ ــــ ب ســــ ك   ز اد  َّللا    أ ن   ــه بـــــ لـ م   ــــــــ تـ عـ  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ة  ـــــ
ذ و   ض   ــ  يـ ــ  ك   ـ ــ  ــر ةٍ و أ نـــــ زهيـ ــ  غـ اٍل  ــ  جـــــ ـــه ـــــ ــــ  ســــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ارهب   ــ  األ  قـــ د و ه  ــ  ال عـــ اء   د  ــ  و أ عـــ و  ر   و ع م 
اغه    ــ  اب ه  أ و  ع اق  ذ لهك  شـــــ ح  ــ   و أ صـــــ
انـه    يـ ك  ال م جـ  ق ى لـ د  ــــــ  ــــ  ك رهيم  ف ال  ي شــــ
زهب   ك  ال  ا بـــه ــ  ل هـ ي ٍر ك  اب  خ  بـــ  ــــــ  ــــ  و أ ســــ

ا   ــ  هــ ع  ن ف  ادهي  ــ  األ  عــ ال   ــ  ارهب  ي نــ ــ   و األ  قــ
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 الم
 
  ارات

 
 والس

 
  لطنات

 
  ي شرق إفريقياـة ف السالمي

 
 
 ودور

 
 ة ها فـي نشر السالم واللغة العربي

ارات كـان الـث عشـر الميـالدي، وهـذه المـابـع الهجــري، الث  اريـخ فـي القـرن الس  ول علـى وجـه الت  ظهـرت هـذه الـد  
ـراز لـه،  ط ه ـر كالكانـت علـى جان  البح  هـا ألن    ؛ـراز السالمـي  اهـا بعــض المؤرخيـن بـدول الط ه ، وقـد سم  سبعـةعددهـا  

معـة والعيديـن،  ر الج  لطنـات علـى منابـ، ويخطـ  ملـوك هـذه الس  (1) ـعل  ي  ملـوك ز    ل أو  ـد  ن بملـوك ع  سمـو  كانـوا ي  ـا ملوكهـا ف أم  
ول  ـة محص ـا وقلـ  أهلهـ ف تركي ـلضع   اءـن ة الغ  ـاء، قليلـة البن ـي ضعيفـ، وهوكٍ ـة ملـ دي سبعـة بأي ـك السبع ـذه الممالـوه
ارى ـ ص ن الن  ـا بي ـة م ـومباين   ،نـي داوة الد  ـع  ن  ـم م ـا بينهـع مـم مـ رة عليهـح  م    أ ـ ة صاحـش  ب  وك الح  ـك ملـط ملـالد، وتسلـالب 

 .(2) دةـ ـــ م فاســـ ن، ومع هذا فكلمتهم متفرقة، وذات بينهـ سلمي والم  
 بعة لو  لوك الس  الم    هؤالءه   أن    الدقهـاء هذه البه ف    ن   مة  ، وجماع(3) ي  عه ل  ي  الز    د للاه ب ع    خ  ي ي الش   حكى لد  وق:  ري  م  ويقول الع  

راق عف وافته الض    ه من  م علي  م مع ما ه  ه  ماسك، ولكن  الت    أو    دافعة،على الم    دروام ق  ذات بينهه   م، واجتمعت  كلمته    اتفقت  
يالحظ أن  السالم  في ما بين  ، و (4) باعميل إليه بالط ه رة وي  ـح  أم    ى إلى صاح ه رام  يت    م من  ، ومنه  س  تناف    ملمة بينه  الك  

ة سبعة    ب ش  ة من   كل ه الن واحي، حيث قامت  في الح  ب ش  ادس عشر الميالدي ين أحاط  بالح  القرنين الحادي  عشر والس 
« في منطقة القرنه  ممالك إسالمي ة في وقٍت واحٍد،  راز السالمي  لطنات ال تي ع رفت باسم »ممالك الط ه نشأت  هذه الس 

ل ز م والم حيط الهن دي، ومن   الف ، وقد  ع رفت بـ »بالده الز هي ل ع«، وهي البالد الم قابلة لبر ه الي من على أعالي بحر الق  ريقي 
، ومملكة ه   ب ر ت  راز ال تي اشتهرت سبع  ممالك، وهي مملكة ايفات أو  أوفات ج  ية، مملكة داراو، مملكة بالي، د  دول الط ه

 شرخا، مملكة دارة. مملكة اربيني، مملكة 
 :[م1289ُ-896ُاملوافقهـ684ُ-284]ةُُاُاالسالميُ وُ شُ ُمملكةُ  -[1]

ة من  م هاجرين العرب والقبائل ال تي اعتنقت  السالم، ونمت  كل   ب ش  نت جماعات إسالمي ة في داخل أقاليم الح  تكو 
ل ها مملكة   جماعٍة مستقلة عنه األ خرى، وبعد مرور الز من أصبحت  الجماعات ممالك وسلطنات إسالمي ة، وكانت  أو 

 
كتاب الجغرافيا، علي  ن موسى  )  :نظرر  .عدنمدن الحبشة المشهورة، ورهل ها مسلمون يكثرون الحج والتردد على ساحل    إن زيلع من  (1

 (.  99م، ص 1970، 1لبنان، ط –،  يروت ، المكتب التجاري للطباعة والنشر، تحايق إسماعيل العر ي ن سعيد
 .32م، ص  2010، 1، ط4األمصار، للعمري، تحايق: كامل الجبوري، دار الكتب العلمية،  يروت لبنان، ج ممالك في األ صار مسالك (2
  التركماني   الدين  عالء  الااضي  وعن  النحيب  رصحاب  عن  واخذ  كثيرا  الدين، اشتغل  جمال  الحنفي  الزيلعي  د محم   ن  يوسف   ن  هللا  عبد  (3

السا ع،   وسبعمائة.   وستين  اثنتين  سنة  المحرم  في   الااهرة  ومات   مطالعة،   والزم  جماعة  وعن الارن  محاسن  في  الطالع  )البدر  رنظر: 

 (. 402، ص 1مصر، ج –للشوكاني، دار الكتاب اإلسالمي، الااهرة 
 . 32األمصار، للعمري، تحايق: كامل الجبوري، ص  ممالك في األ صار مسالك (4
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المي ة في قل ه اله ضبةه أنشأها  وا الس  زوم ش  ،  (1)نفر  من  بني مخ  زومي  ة  بزعامةه ود  بنه ه شام الم خ  ب ش  الذين دخلوا  الح 
ـن المخزوميـون ومـن  معهـم مـن المسلميـن فـي المنطقـة مـن  تأسيـس دولـٍة   ، وبهـذا تمك  فـي نهايـةه القـرن الث الـث الهجـري 

ـم قوي ـٍة بعـد نشـره العقيـدة السالمي ـة فـي صفـوفه الم جتمـع وجـذب أنصـار   . (2) له 
ة ال تي  قامت  لسالمي  ا  مالكه الم    كتبوا عنه   دامى الذينؤرخين الق  ة لدى الم  شوا السالمي    عرف مملكة  ت    ولم  

 داخل  هضبةه  ل إلىتوغ ه الم   ما لموقعهاب  ر   غيرهم و   أيزي  ره ق  والم   ري  م  الع   :مثل سطىالو   القرونه  وا فيش   بعد
ثالثين    " اليطالي "شيرولي ان ريكوالباحث    م، اكتشف1926ه الموافق  1344 عام  حدث    ىحت    ؛ةه ش  ب  الح  

-628)بين  عهدها ما ة في أواخره وا السالمي  ش   ت على دولةه تي مر  ال   األحداث   تشرح   هامة   ة  عربي   وثيقة  
 .(3)ةغة اليطالي  الكثيرة بالل   ضمن أبحاثهه   الوثيقة   ونشر   م(1289-1231ه الموافق 876

:مُ[1577ُ-1414هـُاملوافق985ُُ-817]ُُاإلسالميةسلطنةُعدٍلُ [2]
ين نظر ا لقربها من  بالد  د  "ع   ل" كان من األقاليم التي خضعت لسلطنة أوفات، وقد آوى إليها بنو سعد الد 

ي لع وه   نفـوذ حكـم سلطنـة إيفـات،  ، وبعـد انتهـاء  (4) ر  ر  اليمن وب عدها عن الن فوذ الحبشي، وقد  امتد ت من ميناء ز 
ـم حـاول  أوالد  سعـد الديـن إعـادة ملـك أبيهـم، ومـن هنـا استطاعـوا تأسيـس دولـٍة أطلـق عليهـا   وانتهـاء أركـان دولتهه
ل األمـر علـي بـن سعـد الديـن، أكبـر أوالد سعـد   سلطنـة عـدٍل السالميـة، وقـد تولـى قيـادة هـذه السلطنـة فـي أو 

لـع، حتـ ى مدينـة بربـرا  ي  مينـاٍء   جنوب ـا، وي قـال إن  كلمـة عـدل نفسهـا مأخـوذة  مـن    (5)الديـن، وكانـت تضـم جيبوتـي وز 
عدال  في    وقد ظهر،  كـان يسمـى بهـذا االسـم وكـان يقـع علـى رأس خليـج تاجوراء قـرب دولـة جيبوتـي الحالي ـة

  الدين بدالي الملق    اب  وشه   الدين ومنصور ين وحق  دين وأخوه صبر الد  هم جمال ال ظام وأول  عه   أمراء  
 .  الم سلمينمن   أسرة   1000فيها وأسكن  بالي ذي فت ال   عبانالث   أو   [أروى بداليـ]ب

 

""ُإيفاتُُأوُ ُفاتأُوُُسلطنــة :[م1404ُ-1289املوافقُهـ805ُُ-684]َجْب َت 
ا، أرض    بـعك الس  الممال  ـوا، كمـا هـي أوسـعش    ةه رق سلطنـتقع في ش  ،السالميوهي إحدى ممالك الطراز  

ة فيذكـر لطنؤسـس هـذه الس  ـا م  ، وأم  ـةه ش  ب  الح     ه إلى قل  متـدةم    -مز  ل  بحر الق  -مـرحـر األح  ـل الب  ساحه   بـدو مـن  ت    إذ  

 
 .  ني مخزوم  طن كبير من  طون قريش، ومن رشجعهم ومنهم سيدنا خالد  ن الوليد  (1
 . 84-81 ، ص ةد عبد هللا الناير  انتشار اإلسالم في شرقي إفرياية ومناهضة الغرب له، د. محم  (2
 . 31م، ص 1964مصر، -العصور الوسطى، زاهر رياض، دار المعرفة، الااهرة  في : إثيو يا  فيسالم اإل (3
 .  32م، ص  2006مصر،  –رة  اإللمام  أخبار من  أرض الحبشة من ملوك اإلسالم، للماريزي، تحايق وتعليق ودراسة: عبد المنعم ضيفي، المكتبة األزهرية للتراث، الااه  (4
ر، محمد ر ي طالب الدمشاي،  نخبة الدهر في عجائب البر والبح)  : كتاب  نظر ر. جزيرة  ر را معمورة  السودان المسلمين، ومذهبه م زيدية وشافعية  (5

 . (162م، ص 1865 -ه  1281مبراطورية،إلاكاديمية ألامطعبة 
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هو و   ه العربي  يحـدد بعضهـم ذاكريـن لقب    ريـٍش، بـل  ق    ـم قـوم مـن  ولـة ه  هـذه الد    أقـام  ل مـن  أو    ن  أ  المؤرخـون 
ا  أمير    سبع  وعشرين رابة مائتي عام تداولها  وقد حكمت هذه األسرة ق  من  بني عبد الدار؛    (1) ـعمه ش  ول    ـر  م  ع  

  .ينالد   خر  ف   هم األمير  وآخر   ع  مه س  ول   ر  م  ع   هم األمير  ل  وأو   ولةموا هذه الد  حك  
ر ـ ة عش ـ ا خمسـهات طول  ـة أوفـ مملك  أن    "   :اءـقهالف    ن  ـ م  ه  ـمع  ن  ـ ي ومـ عه ل  ي  الز    للاه   د  ـ عب   ه  ـي الفقي ـثن : "حد  ري  ـم  الع    ولـويق

ا  ـأخواتهرب  ـ ي أقــوه  ، ارٍ ـج  ر  ـ نه  اـ وبه   ،ةـرى متصل ـبق    ة  ـآهل  رة  ـا عامـهاد، وكل  ـعت ر الم  ـي ا بالس  ـرون يوم  ـا عشـها، وعرض  ـيوم  
  اـ ر لقربهـا أكث ـالب إليهـجالا، و ـك أرض  ـذه الممالـع ه ـي أوسـوه،  نـ ة لليمـ ت سامه ل الم  ـواحى الس  ـة وإلـ ار المصري  ـي ى الد  ـإل
ـ   اليـوم شافعـي المذهوهـو فـي وقتنـا    جـار الوارديـن إليهـا،اسـم مينـاء الت    ـع  ل  ي  ـع، والز  ل  ي  هـا يحكـم علـى الز  وملك    ،الدـالب   ن  ـم

اب  ـاء وأرب ـن الفقه ـ، وم[اتٍ ـطاقي ]ا  ـبيض    [ ي ـكواف] س  ـاس تلب ـ  ة الن ـ، وعامم  ـالعمائ   س  ـاء فتلب ـا الفقهـوأم  وغالبهـا شافعيـة،  
الق  ـ يلب   ن  ـم م ـ عالن ه  الغالـ فالجمه  وإال    ،انـمص س  واحـك  ؤزرات ـ الم     ـ ور  بوه ـل  كتفـدة علـ واح  ،ن ـرتي ز  د  م  ـى  بهـتوشح  ه  ا ـا 

 ". (2) ة ـ  ة وبالعربي ـشي  ب  م بالح  ـهه، وكالم  ـطه ي وس  ـرى ف ـخواأل  
 

ُهدايُ]ُيةةُهدُ سلطن -[4]  :م[1402-1289هُاملوافق805ُ-685أو 

نهـا تقـع ، وذكـر بعضهـم أإيفـاتٍ سلطنـة    تقـع جنوبفي الحبشة، راز السالمي  وهي إحدى ممالك الط ه 
رة  الـذي يصـ  على بحي [أدمـو]، كمـا أنهـا تقـع فـي أعالـي نهـر ـيوتجــاور مملكـة أرابين ،جنـوب إقليـم شـوا

ـة فـي إقليـم  الي  الصوم ، وتمتـد إلـى المناطـق[ديبوران وأنق]م وهي المنطقة التي تعرف اليوم باس [فرودل ]
 . احاليـا لدولـة كينيـ الخاضعـة علـى أراضـي الحـدود الشماليـة [ـديأنق]

ك ـذه الممالـوك هــن ملـه مـوى إخوانـ  هدية أقـأن صاح ": اءـؤالء الفقهـا هـي أيضـحدثن: ويقول العمري 
ة ـا ثمانيـالد طولهـذه البـات، وهـدار أوف ـ ن مقـالده عــق بـ ى ضيـعل  ؛اـد بأسـاال، وأشـال ورج ـر خيـة، وأكثـالسبع

ق  ـم خلـة فإنهـر الرجالـن غيـم  ارسٍ ـف فـن ألـو أربعيـر نح ـالعسكن  ـا مـ، ولملكهاٍمـة أيـا تسعـ، وعرضهاٍمـأي
ه ـوب والفواكـن الحبـم مـ د عندهـا يوج ـم ومـم ومعاملتهـي زيهـر، وهم فـن أو أكثـان مرتيـل الفرس ـر مثـكثي

 .(3)يـي أرابينـة تلـالد هديـي ودوارو، وبـل أرابينـول مثـوالبق
 

 

 
 ضم روله وكان رصله من مكة من  ني عبد الدار وقيل من  ني عايل  ن    [ وفاتر ] ل من تأمر  بلد ياال لها  ولسمع عمر الجبرتي الحبشي ملك الحبشة كان جده عمر رو   (1
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ُ"سلطنةُُ -[5]  :م[1402-1289هُاملوافق805ُ-685"ُ]دوارودوارةُأو 

 ؛ [شبيلـي]عالـي نهـر  أ و   [هواش]إيفـات، وتمتـد بيـن نهـر  سلطنـة  وب  جن   عتق  ،هي إحدى ممالك الطراز السالمي
لـغ خمسـة أيـاٍم، أمـا عرضهـا فيومـان، وتشغـل  ب ، وطولهـا ي [اآليتـو ]   أو    [آتـو]ـا باسـم  وهـي المنطقـة التـي تعـرف حالي  

إال أنهـا كانـت    ؛فـات عسكريـا إي فـات، ورغـم إنهـا ال تصـل إلـى مستـوى سلطنـة  إي مساحتهـا أقـل مـن مساحـة سلطنـة  
   .حجمهـا  صغـر  ة وشكيمـة رغـمقـو  فـاتٍ إي لـون عـن جيـش  فـي الحـروب ال يق داءتمتلـك جيشـا قويـا ورجـاال أشـ 

ي ـ ان، وه ـا يومـوعرضه  ،امٍ ـة أي ـا خمسـة طولهـذه المملك ـه  أن  "  :ون ـاء المتقدمـؤالء الفقهـي هـحدثن ويقول العمري:  
وب ـ س والرك ـي اللب ـم فـل زيه ـم مث ـل، وزيه ـ ارس والراجـي الفـات فـر أوفـر عسكـنظي   مٍ ـج  رٍ ـق ذات عسك ـذا الضي ـ ى هـعل

ملكه وى  ـس  ؛ةـوالهي   عل ـا ال يحمـأن  يتوك[ارـ جت ]ه  ـى رأسـل  بهـأ األكاب ـ، وال  مث ـر  الملـا  واألمـل  األي ـراء علـك  ي،  دـ ى 
 ،  ـ ة المذهـم حنفي ـإال أنه  ،دم ـا تقـة مـن نسب ـدواب م ــول والـوب والفواكه والخي ـن الحب ـم م ـ ي عندهـودات الت ـم والموجـوأقواته 

ون  ـرة تكـن الب ـرض م ـا أعـولكنه   ؛رةـول الب ـي طـ ي فـوه  ـة،د حكن ائـ ك الحدـن تلـ دة مـ الواحى  ـد وتسمــم بالحدي ـ ومعاملته
  من   رأس ـاع الـ، ويب ـةة آالف حكن ـ دة بخمسـرة الجي ـاع البقـا تب ـ ه، وإنمـ ط ب ـر تضب ــ ا سعـا لهـوم  ، رٍ ـالث إب ـرض ث ـو عـنح

 . "(1) اتٍ ـاورة ألوفـمجة  ـذه المملكـ ، وهـةة آالف حكن ـبثالث  دـم الجي ـ الغن 
 :م[1402-1289هُاملوافق805ُ-685]ُسلطنةُدارة -[6]

الط ه اوهي   ممالك  السالمي،  حدى  المؤرخـو راز  فاختلـف  موقعهـا؛  تحديـد  فـي  عنيت ن  التي  الخرائط  معظم  إن 
تقع مملكة دارة    أثـٍر لهـذه السلطنـة، ممـا زاد مـن صعوبـة تحديـد موقعهـا،  لم يظهر عليها أي   ةالسالمي ات  بالسلطن 

هـا بالمبادلـة، وتعـد هـذه السلطنـة مـن أضعـف  ت ومعامال  ،ـيعلـى المذهـ  الحنف  أهلهـا مسلمـون   ، وإن  جنوب مملكة بالي
اال،  ـ ا حـف أخواتهـ ي أضعـه، وه ـا مثل ـم، وعرضه اـٍ ة أي ـثالث ا  ـطوله  أن  و"،  اال   ورجحاال وأقلها خيال    السالميـة السلطنـات  

ل  ـ ا مث ـوأحواله  ، مـة أحوالهـي بقي ـم فـة، وهـم رجال ـومثله  ارسٍ ـ ي فـ ى ألفـعل   ون دـا ال يزي ـ، وعسكرهاال  ـ ورجال  ـا خي ـوأقله
 . "(2)  ـالمذه ة ـا حنفي ـوأهله، اـ ي تليهـ ي، وهـ بالسلطنة ل ـواض مث ـا باألع ـتهومعامال ،اـ أخواته

 :م[1402-1289هُاملوافق805ُ-685"فطجار"ُ]ُةُأرابيينسلطن -[7]

إال أنهـا مـن الناحيـة  ة،، هـذه السلطنـة صغيـر [تانـا ]تقـع شمـال شرقـي بحيـرة وهي إحدى ممالك الطراز السالمي، 
ى  ـة علـة مربع ـذه المملك ـ ه  أن  " و  ،مـن الرجـال ف فـارٍس، وعـدٍد كثيـرٍ العسكريـة كانـت قواتهـا تقــدر بمـا يقـارب عشـرة آال
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دا،  ـرة جـة فكثي ـ ا الرجالـ، وأمارسٍ ـرة آالف فـارب عشـا يقـك، وعسكرهـا كذلـ، وعرضهامٍ ـة أي ـا أربع ـع، طولهـل التربي ـشك
ن  ـ م مـ ي عندهـودات الت ـ، والموجيءٍ ـ ل شـي ك ـل دوارو، وفـا زي أهـي دوارو، وزي أهله ـي تلـ ، وهـ المذه ةـا حنفي ـوأهله
 . "(1) ة ـم بالحكن ـ ل دوارو، ومعاملتهـك مث ـر ذلـدواب وغي ـ ول والـه والبقـ وب والفواكـالحب 

  :م[1402-1289هُاملوافق805ُ-685]ُرخاشَُُأوُ ُُاحرـَُُسُُسلطنة -[8]

إمارة صغيرة   يهات، و فة إي سلطن رب  دوارو غة و كانت تقع بين سلطنتي هدي راز السالمي،  حدى ممالك الط ه اوهي  
قـد أثـر فـي هـذه السلطنـة، ولـم تستطـع أن تكـون جيشـا    ن مستواهـا المتواضـع، والحقيقـة إـيأرابين   ةمثلها مثل سلطن 

مـن الفرسـان وعلـى ضعـف  العـدد مـن    آالفٍ قويـا كغيرهـا مـن السلطنـات، بـل إن جيشهـا كـان يحتـوي علـى ثالثـة  
ا  ـمثله  ـة رجالال و   ،ف فارسٍ وعسكرهـا ثالثـة آال   رضهـا أربعـة أيـاٍم،أن هـذه المملكـة طولهـا ثالثـة أيـاٍم، وع"مشـاة، وال

ول، ـ ه، والبقـوب، والفواك ـة، والحب ـ زي، والمعاملـن ال ــ ا مـة أحواله ـفي بقي   ي كأخواتها دوارو وأرابينيـ ر، وهـن وأكث ـمرتي 
 . "(2)  ـ ة المذهـا حنفي ـوأهله،  ةـهدي  سلطنة يـي تلـ م، وهـا عليه ـم ومـا له ـم رـوسائ 

 

 :م[1402-1289هُاملوافق805ُ-685]ُُةالميُ سسلطنةُابيلُاإل -[9]

ب  د اسم إقليم "بالي" في انج   ،وهي إحدى ممالك الطراز السالمي بن    لتوطن قبيلة بلية  نسبة  ش  لح 
طت م لك  الن وبة بتحالفها مع جهينة،  تي أسقة ال  ي القبيلة العربي  ، وه نالكإلحاف بن قضاعة هعمرو بن  

هينة(، وانتشروا منذ جاز)بجوار ج   إقامتها في االح مقر ه   من    لو  الب  يا  به إريت ر رفوا في  ذين ع  اجرت بلي ال  وه
راء ه  مع قبيلة ب    وبةالن    ة وبالده رقي  حراء الش  جة والص  البه   ودان وبالده ة في شرقي الس  الوثني    عهده   على  القديم

 .(3)ياة وإريت ر ش  ب  القارة والح   رب واألفارقة  في شرق الع  بين  الصلةه  سر  ج   ليون  البه  ة، وكان  ضاعي  الق  
ها   ن ناحيٍة أخرى إن سلطنة بالي كان، ومكانت تقع جنوب مملكة دوارة  ،وهي تلي مملكة شرخا  يحد 

هـذه المملكـة طولهـا عشـرون يومـا، وعرضهـا   أن   "ا، ونوب  ج  وروافده جوبا ر  ، ونهشماال   شبيليوبي ] رنه
ي ـا فـي أخواتهـل باقـا مثـم، وأهلهـر عددهـا كثيـة بهـوالرجال ،ارسٍ ـر ألف فـة عشـا ثمانيـستـة أيـاٍم، وعسكره

زيهـجمي وأحوالهـع  وأقواتهـم  والموج ـم  ولكنهـودات عندهـم،  أكثـم،  وأطيـر خصبـا  وأبـ  سكنـا،  هـا،  واء  ـرد 
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ة ما تقدم، ولكن باألعواض مثل ـل بقيـمث  ـة، وال بالحكناتٍ ـل أوفـود مثـون بالنقـم ال يتعاملـاء، ولكنهـوم
  .(1)  ـ ة المذهـا حنفيـوأهله، اـح ر سي ـي تلـاش، وهـالبقر والغنم والقم

 المية:ساُاإلمُ ـ ُجةُُسلطن-[10] 
وٍر مسلٍم مشهٍر  ول من القرن الماضي، بعناية تاج ف األسلطنة وثنية، وأسلم أهلها في النص  ا كانت جم

القاف  :أي  [نقـادي]، ومعنـى  [بغمـدر]و  باسـم نقـادي شـوا، وملكهـا    لـة، وأصبحـت سلطنـة إسالميـة،دليـل 
لقـاب ن الكميـت، وهـو مـن األصـا: صاحـ  الح ، أي[أبـا جفـارٍ ]اووٍد المشهـور باسـم  السلطـان محمـود بـن د

م، 1878 لعام قـهـ المواف1294في عام  وقـد تـولـى حكمهـا ،[الغـاال]قـ  األبطـال بهـا عنـد قبائـل التـي يل
 .(2)حكومـة الحبشـة قـٍة حسنـٍة مـعوكـان علـى عال

 :م[1505ُ–975ُهُاملوافق911ُُ–365ُُ]ُُاإلسالميةُُِكل وةسلطنةُُ -[11]
رأسها »على بن حسن بن على«    قامت هذه السلطنة نتيجة هجرة قدمت من »شيراز« بفارس، كان على 

لوة«  متن سفنهم بما فيها من بضائع بقصد التجارة، ولما وصلوا إلى»جزيرة كه   وأبناؤه الستة، حيث كانوا على 
  الموافق  ه365دولة »تنزانيا« اآلن، استقروا فيها منذ عام  ا، وهى ضمن رقى لفريقي احل الش  التى تقع أمام الس  

الجزر لسهولة الدفاع عنها  في  العرب، وكان هؤالء الوافدون يفضلون المعيشة    م، ووفدعليهم كثير من  975
سن  ح   الساكنون فى البر الفريقى االعتداء عليهم، وعند وفاة »على بن ي  واالعتصام بها إذا ما حاول األهال

 ل. الجنوب، وإلى »ممبسة« فى الشما في  بن على الشيرازى« كان نفوذه يمتد إلى مدينة »سوفالة«  
 ه الموافق لعامه410  على ابنه، واضطروه إلى الفرار إلى »زنجبار« عامي  وبعد وفاته اعتدى األهال

إلى »كه   وبعد  ،م1020 المطرود جنوده وعاد بهم  السلطان  ثانية، وازدهرت لوة«  قليل جمع  ودخلهامرة 
الى بسب  تجارة العاجوالذه  الذى كان ي صد ر من »سوفالة« التى تقع جنوب المدينة خالل القرن الت  

التى كانت تحصل عليها من   نهر»الزمبيرى«، أى جنوب »كلوة« وحرمت »مقديشيو« من تلك التجارة 
م(، وبذلك 1170  -  1130»كلوة« )»سوفالة«، وخاصة فى عهد السلطان»داود بن سليمان« سلطان  

الثانى عشر القرنان  ويعتبر  لكلوة،  واالقتصادية  السياسية  هما    صارتالزعامة  الميالديان  والثالث عشر 
 السالمية، فقد أصبحت »كلوة« عروس الشاطئ الفريقى، وقام  العصر الذهبى لتلك السلطنة الزنجية
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( قطعة نحاسية 10000على نحو )  و»ما يا« و»زنجبار«ك النقود، وقد عثر فى »كلوة«  سلطانها بس ه 
يكون لهم تأثير كبير    من هذه النقود.ولما كان مؤسسو »كلوة« األوائل من الشيرازيين الفرس، فال غرو أن

القرون من العاشر إلى الثالث عشر الميالدى، فظهر   على أسلوب الحضارة الذى ازدهر هناك خالل
 .(1) الحجارة، وفى صناعة الجير واألسمنتالفارسى فى البناء ب األسلوب

 :م[1656ُ–905ُهُاملوافق1067ُُ–292ُ]ُُةاإلسالميُوشيمقـدُُةسلطن -[12]

ب  سلطنـة  الصومـال  الدكانت  باسـم  الوسطـى  العصـور  فـي  وينتمـي  تعـرف  العنصـر الصوم  مقديشو  إلـى  اليـون 
مـن المـدن الساحليـة المشهـورة فـي منطقـة شـرقـي   (3) شـوقدمدينـة م، (2) [الغـاال والدناكـل]الكوشـي الحامـي، ومنهـم قبائـل  

السالميـة عبـر  ـا فـي الحضـارة العربيـة  ا ريادي  المطلـة علـى المحيـط االهنـدي، وقـد أخـذت هـذه المدينـة دور    ةـإفريقي 
 ن المؤرخيـن القدامـى لـم يدونـوا تاريخـا محـددا فـي تأسيـس هـذه المدينـة. ـة، غيـر أ العصـور السالميـة الزاهي 

بعد   الأقبلت إلى الصوم  يالت  ة، وهي هجـرة الزيديالالصوم  لاح ى سوالهجرات العربية التي وصلت إل
خـوة السبعة ، ثـم هجـرة ال-- ٍ  بن أبي طاليٍ الحسين بن عل   زين العابدين بنيٍ مقتـل زعيمهم زيٍد بن عل

إلى ب العرب  الحارث ومن معهم من  المواف292عام  ي  ف  الالصوم  الد من بني  رة  والهج م،  903ق  هـ 
تاريـخخياأل فـي  أثـرا  أبقـى  كانـت  أ  ،الصومـال  رة  سلطنـةإذ  أقامـت  السالميـة  نهـا  كانـت ،  مقديشـو  وقـد 

م، 907  لعام  هـ الموافـق295عـام    ، فـيبناهـا بنـو الحـارث علـى ساحـل بنـادر  أول مدينـٍة عربيـةٍ   مقديشـو
بـراوة حوالـي عـام   ابـن بطوطـةٍ   م،975  لعام  الموافـق  هـ365وتلتهـا مدينـة  سلطـانوأشـار  إلـى معرفـة    

إنمـا يقولـون لـه الشيـخ، واسمـه أبـو بكـٍر ابـن الشيـخ عمـٍر،   ـوقائـال: "وسلطـان مقديش  مقديشـو للغـة العربيـة
 .(4) البرابـرة، وكالمـه بالمقدشـي، ويعـرف اللسـان العربـي" وهـو فـي األصـل مـن

 :هرٍرُاإلسالميةٍُةُُسلطن -[12]
ال األحباش  ينظر  لم  الحبشة،  أرض  إلى  السالمية  العربية  الهجرات  لتكاثر  لهذه    بارتياحٍ ي  نصار نتيجة 

  التاريخ لقيام سلطنة هررٍ   كت ، وي إسالميةٍ   الهجرات، ومن ثم حملت راية السالم في تلك المناطق عدة إماراٍت 
ه  949ري في عام  ج البعد مقتل خاله المام أحمد   [رٍ ر  ه  ]   ، ملكا على مملكةمنذ أن توج األمير نور حاكم زيلعٍ 
 

 . 102، ص: 9، ممجموعة من المؤلفين، الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي  )1
 maktaba.org/book-https://alالموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسالمي، المكتبة الشاملة الحديثة  (2
:  نظر ر[. نادر ]اوه، وورشيخ، وعظلة، وقد كانت تطلق عليها اسم  ر ما دشوه، ومركة، و :  احليةن الس  اعلى البلد[  ما دشوه]جمع كلمة  [  مااديش]ا كلمة  تطلق قديم    (3
 (. 42مصر، ص  – في تاريخ الصومال، عيدروس الشريف العلوي، مطبعة السالم، اسيوط  اآلمال غية )
 .262تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، ا ن  طوطة، ص   (4
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لعام   حتى  م 1543الموافق  قائمة  وظلت  الموافق1291  عام،  إلى  1875  ه  المصريون  ضمها  حينما  م 
م إلى  1585  ه الموافق لعام992عام    ن سنة من ي سبع  ، ومكثت حوالي الفريقية في ذلك العام   إمبراطوريتهم

 . (1) قعت فيها السلطنة تحت سيطرة قبائل الجاال الحبشيةم، حيث و 1647  ه الموافق لعام1056  عام
 :افريقيأ  السالمي ف شرقحركة الهاد 

 يفُاإلسـالمُُلجهادلُُاألسبابُوالدوافع:ُ
القتـ اب نش ـ ن أسب ـوم فـوء   خم حم جم  يل ىل مل خل ٱُّٱٱى: ـ تعال   ــهلو ي ق ـ ع السالمـي التشريـ ال 

 ٰذ يي  ىي مي  خيحي جي يه  ىه  مه جه ين ىنمن  خن  حن جن  يم  ىم مم
، ال   }: - - ـه الكريـم رسولل  ـو ، وق(2) َّٰى  ٰر ا هي ة ، ف إهذ ا ل قهيت م وه م   أي ها الن اس  ل وا َّللا   الع  ، وس  و ه د  ا لهق اء  الع  ت ت م ن و 

ي وفه  له الس  ال  ت  ظه ن ة  ت ح  ل م وا أن  الج  وا، واع  بهر  س  ـ الم ليـي الس ـ ال فـ ن القت أ  ةٍ ـال مري ـن ب ـذا يتبيـ ن ه ـمو ،  (3) {ف اص 
   ، وهـذه األسبـاب هـي: دلـ ة الع ـص وإقامـد الخالـ التوحي ق  ـة لتحقيـ وسيل   هـو  لــب ؛  هـا بذات ـدفه

 جمحم يل ىل مل خلُّ  ى:ـال تعال ـق  اـ ار ومتعلقاتهـس أو الدي ـن أو النفـع على الدي ـداء الواقـع االعت ـدف (1)
   ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي  يه ىه  مه جه   ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
  زت رت يب نبىب مب زب رب ىئيئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّ َّ    ٍّ ٌّ
ة  ـوالمعرك  ذه األرض،ـ ي هـل فـالل تعمـر والضـوى الش ـإن ق: "-- ٍ ـقط  دـاذ سيـاألستول  ـيق،  (4) َّٱمت
ـــن قـم بيـراع قائـالل; والصـدى والضـ ر والهـ ر والشـن الخيـرة بيـمستم ــــوى اليمــ ذ أن  ـــان منـــ وى الطغيـــان وقـ

ك ـ; ويملورعٍ ـر متـرب غيـ، ويضرجٍ ـر متح ـش غيـيبطو  ـ ، وهـل مسلـ  والباطـر جامـوالش،  انــق للا النســخل
ر ـان والخيـد لإليمـال بـف  ؛هـم لـت قلوبهـق إن تفتح ـن الح ــه، وعـدوا إليـ ر إن اهتـن الخيـاس عـأن يفتن الن

للا أن   أـم يشـ ول،  ومـواك والسمـن األشـا مـة وتحرسهـن الفتنـا مـش، وتقيهـن البطـا مـتحميه  وةٍ ـن قـق مـوالح 
ي ـان فـوة اليمـى قـادا علـل، اعتمـر والباطـان والشـوى الطغيـ  قـزال تكافـق عـر والح ـان والخيـرك اليمـيت

زل ـد تزلـل قـا الباطـي يملكهـة التـوة الماديـفالق  ؛وبـي القلـ ر فـق الخيـر، وعمـي الفطـق ف ـل الح ـوس وتغلغـالنف

 
 . 39-38 ص  م،2011مصر،  – الشيخ، دار الكلمة، الااهرة  ي غنيم المعاصر، ررفت و  الحديث  التاريخ يف رفرياية دراسات  (1
 . 216البارة اآلية:  (2
 . 1362، ص 3لبنان، م  –،  يروت العر ي  التراث  إحياء  دار صحيح مسلم، ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي،  (3
 . 40-39سورة الحج اآلية:  (4
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، هـي إليـدى تنتهـة مـة البشريـد، وللطاقـال أمـد ولالحتمــر ح ـوللصب  ،رـالفطغ  ـوس وتزيـن النفـوب وتفتـالقل
ة، ـدون للمقاومـا يستعـة، إال ريثمـن للفتنـرك المؤمنيـأ أن يتـم يشـم لـن ثـوم  ،مـاس ونفوسهـوب النـم بقلـوللا أعل

ــــأذن له ذٍ ــــوعندئ ،ادـل الجهـن وسائـون مـاع، ويتمكنـللدف ويتهي ـون   .(1) دوان" ــــ رد العـــال لــــ ي القتــــم ف ـ

الـإزال  -(2) التـوالحواج   عوائقة  تبليـي تح ـز  الرسالـول دون  الربانيـغ  للنـة  ن ـك يتضمـوذل  ،ةـاس كافــة 
 مي خي حي جي ٰه جهمه هن   من خن حن ممجن خم حم جمُّ قولـه تعالـى:  إدـخ مبـا ترسيـأيض

ول دون ـي تح ـع التـذه الموانـة هـبإزال  (2) َّٱهس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ  هي
ول ـأي: ال تكرهـوا أحـدا علـى الدخ» ره:ـي تفسيــف رٍ ـن كثيـول ابـيق ، هـون بـا يدينـم لمـختيارهاة ـاس وحريـالن
ه، ـول فيـى الدخ ـد علـره أح ـى أن يكـاج إلـ يحتال ه ـه وبراهينـئلدالي ـ  جلــن واضـه بيـفإن ؛مـالسالن ـي ديـف
م ـه وختـقلب  للاى  ـن أعمـٍة، ومـى بينـه علـل فيـه دخ ـور بصيرتـدره ونـرح ص ـم وش ـالس لإل  للاداه  ـن هـل مـب

 . «اـور  قسما  ـمكره  ن ـ ي الديـول ف ـده الدخ ـ يفياله ـره فإنـه وبصـى سمعـعل

ذه  ـ ه،  َّجه  هن  من خن حن  ممجن خم حم جمُّى:  ـ تعال  قولـهي  ـ ف  (3) ي ـ نقيط محمـد بـن األميـن الش   خ ـ الشي ال  ـ ق
 ّٰ ِّ ُُّّى:  ـ ه تعال ـا قولـن، ونظيرهـ ي الدي ـ ول ف ـى الدخـد علـ ره أح ـه ال يكـى أن ـا علـ دل بظاهره ـة تـ اآلي 

 . (5) َّٱزي  ري  ٰى  ين ننىن من  زن  رن  مم ام ُّى:  ـ ه تعال ـوقول،  (4) َّٱمئ زئ رئ
ه تعالى: ف كقولـبالسي المـي السـول فـى الدخ ـار علـراه الكفـى إكـدل علــا يـرٍة مـاٍت كثيــاء في آيد ج ــوق

وقوله:  (6)َّٱخن حن جنُّ أي ش (7) َّنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئُّ،  لهـويرك،  ـ،  ذا  ـ دل 
د وا أن  ال إل ه  إال    : »ـث الصحيـر الحديـ التفسي ه  ه، أ مهر ت  أن  أ ق اتهل  الن اس  حت ى ي ش  ا ر سول  َّللا  م د  َّللا  ، وأن  م ح 

ق ه ال و ال ه م  إال  بح  م اء ه م  وأ م  م وا مهن هي ده ل وا ذلك  ع ص  ت وا الز ك اة ، ف إهذ ا ف ع  ة ، وي ؤ  ال  م  وي قهيم وا الص  اب ه  مه، وحهس  ال  س 
ه   ن: ـذا بأمريــواب عن هـ«، والج عل ى َّللا 

 
  . 265 -264م، ص 2003ه  1423، 32،  ط1، دار الشروأ،جفي ظالل الارآن، سيد قطب ( 1
 . 256سورة البارة اآلية: ( 2
اكن هو  الشيخ محمد األمين  ن محمد المختار  ن عبد الاادر  ن محمد  ن رحمد  ن محمد  ن رحمد المختار  ن كرير  ن الموفي   ن األمين جاكن، وج ( (3

  عبد   ن   هللا   عبد  قرون،  ثمانية  خالل  نجد   علماءدى الابائل الاحطانية.رنظر كتاب: )حاجد الابيلة المسماة ] الجكنيين[، ويرجع نسب هذه الابيلة إلى حمير،  

 (. 371 ص  ه ،1419 ، 2ط  العاصمة،  دار   سام،  آل  صالح   ن الرحمن
 . 99سورة يونس اآلية:  ((4
 . 48سورة الشورى اآلية: ( (5
 . 16سورة الفتح اآلية:  ((6
 . 193سورة البارة اآلية:  ((7
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ون  ـم ال يكره ـزول قتالهـ ل ن ـم قبـ ى أنه ــاب، والمعن ـل الكتـوص أه ـي خصـة فـذه اآلي ـ ه  ، أن ـو األصـ األول: وه
ى  ـل علـوالدلي،  رون ـ م صاغ ـ ٍد وهـ ن يـة ع ـوا الجزيـ ه إذا أعط ـون عليـكرهم ال ي  ـ قتاله   زولـ د ن ـ وبع  ، امطلقـن ـى الديـ عل

  - - اسٍ ـن عبـن ابـ ٍر ع ـ ن جري ـ ان وابـ ن حب ـي وابـ والنسائ ٍم  ـي حاتـ ن أب ـ و داود واب ـ ا رواه أب ـم مـ ا به ـخصوصه 
ر،  ـو النضيـت بنـا أجلي ـوده، فلمــ د أن ته ـا ولـاش لهـا إن ع ـى نفسهـ ل عل ـالة فتجع ـون مقـرأة تكـ ت الم ـكان " ال:  ـ ق
 . "﴾الدين ال إكراه يف  : ﴿--للازل  ـ فأن   ـا؛ ع أبناءن ـد وا: ال نـ ار فقالـ اء األنصـن أبنـ م مـان فيهـك

ي ــ ن بنــ ار مــ ن األنصــ ٍل مــ ي رج ــ ف ﴾ال إكراه يف الدين﴿"ت: ــ ال نزلــ اٍس قــ ن عبــ ن ابــ ٍر عــ ن جريــ رج ابــ وأخ 
أال : --يـــ ال للنبـــ ا، فقمسلمـــ و  ـــ ان هـــ ان وكـــ ان نصرانيـــ ه ابنـــ ان لـــ ن، كـــ ه: الحصيـــ ال لـــ وٍف يقـــ ن عـــ م بـــ سال

ت ك رهه ه ما؛ ف إن ه ما ق د  أب يا   رانهي ة  أس  ٍر ــــ ن جبيــــ د بــــ ٍر أن سعيــــ ن جريــــ وروى اب، "ةــــ اآلي  --زل للاــــ ؟ فأنإال  الن ص 
 ."ةـال: خاصـة؟ قـال: خاصـار، فقـت في األنصـنزل"ال: ـة، فقـذه اآليـن هـٍر عـو بشـه أبـسأل

ي ـذا الح ـه هـعليره  ـأك  " ال:  ـ﴾ قمم خم حم جمُّ:  تعالـى  ه ـي قولـن فـسناديباادة  ـن قتـٍر عـن جريـرج ابـوأخ 
ه ـره عليـالم، وال يكـر السـم غيـل منهـم يقبـفل  ه،ـاب يعرفونـم كتـس لهـة ليـة أميـوا أمـم كانـنهألرب  ـن العـم
ـــراج ولـــــبالخ   ة أوـروا بالجزيـ اب إذا أقـل الكتـأه ٍر ـن جريـرج ابـوأخ ،  "مــــ ى سبيلهـــم  يخلــ ـن دينهـوا عـــــم يفتنـ
رة  ـل جزيـأن يقات  --للاول  ـر رسـأم"ال:  ـأو ق  ﴾مم خم حم جمُّ:  تعالـى  هـي قولـاك فـن الضح ـا عيضـأ

م ـل منهـم أن يقبـ ن سواهـر  يمـم أمـف، ثـ أو السي  للا  اله إـ: ال إلالم إـل منهـم يقبـان فلـل األوثـن أهـرب مـالع
 . َّجه  هن  من  خن حن  ممجن خم حم  جمُّ: --الــة، فقـالجزي

  ، سالمال ا دخل الناس في  ـك لم ـ قال: وذل  ﴾ مم خم حم  جمُّ:  تعالى   ه في قول   ا اٍس أيض ابن جريٍر عن ابن عبوأخرج  
ى  ـ عل   م، وال يردي حكمه ن ف م ة و جزي اب المعطين ال تك على خصوصها بأهل ال ة، فهذه النقول تدل جزي الكتاب ال   ل عطى أه أ و 
بالنقل عن علماء التفسير ال بمطلق خصوص   فيها عرف  ص ن التخصي أل  ؛ وم اللفظ ال بخصوص السب  عبرة بعم ذا أن الـ ه 

 .ل ك من قوٍم يقادون إلى الجنة في السالس  رب عج  : السب ، ومما يدل للخصوص أنه ثبت في الصحي 

، (1) ﴾هئ مئ  خئ حئ جئ  إذاف﴿:  ىتعال  ال كقولهــات القتــة بآيــــاني: أنها منسوخ ر الث  ـاألم
خ  ـول بالنسـا، والقـزل بهـا نـر مـن آخ ـم  راءةـب  ورةـزل بالمدينة، وسـا نـن أول مـرة مـالبق  ورةـس  وم أن  ـومعل

 
   .5سورة التو ة اآلية:  (1
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ا:  ـي فيهـورة التـ زول السـ د نـت بعــف نزلـات السيـاٍل فآيـل ح ـى كـم، وعلـ ن أسلـد بـ وٍد وزيـن مسعـن ابـروي عـم
 .(1) دمــــ ن المتقــــى مـــر أول ـــــالمتأخ و ة، ـ﴾ اآليال إكراه﴿

 

 ُُافريقيأُُحركةُاجلهادُيفُشرقُقياملاألسبابُوالدوافع:ُ
الجهـام حركـولقي إل ـدة بالضافـ اب عديـاد أسبـة  العـى مواجهـ ة  الصليبـة  الحفـفهن  ي؛ـدوان  ى ـ اظ علـاك 

رق  ـي شـم فـوالحفاظ على كرامة المجتمع المسل  ،ةالسالميات  ـي المجتمعـف  ةالسالمية  ـق الشريعـتطبي
اظ ـ را الحفـة، وأخيـي الحبشـف  السالميـةدة  ـر العقيـل لنشـن السبـه، وتأميـة لـوالحري  وةـن القـوتأمي،  اإفريقي

 .  اإفريقي رق ـفي ش ةالسالميات ـي المجتمعـادي ف ـار االقتصـاالزده ىـعل
د ـاد ض ـحركات الجهة  ـ ن سلسلـة مـ ري حلقـر الهجـ رن العاشـي القـف  ا رق إفريقي ـة الجهاد السالمي في شـد حرك ـتع

ي ـواء فـس  ،داءـ ردع االعت ــ  ل ـ ته  السالميـةى  وـ ت القـي كان ـداء الصليب ـد االعت ـوج  فأينمـا رة،  ـك الفت ـي تلـن فـالصليبيي 
 د. ـي للهن ـل الغرب ـأو الساح  ،يـج العرب ـأو الخلي  ،ةـرة العربي ـه الجزي ـوب شب ـأو جن   ،زم(ل  )بحر الق   رـ ر األحمـالبح

احـه  ا إفريقي رق  ـوش المناطـي  ابتلي   ةالسالمي   قـدى  بالمؤامـالتي  فكان مـت  الصليبي،  والعدوان  الصليبية  ن ـ رات 
ة  ـ ن مملكـر م ـد المستم ـي اء على التهدـاك للقض ـا المسلمون هن ـوم بهـرى يقـكب   جهاديةٍ   ام حركةٍ ـة قي ـ رورات الملحـالض 

المسلمـالحبشة النصرانية ض ا ـم بينهم ـف القائ ـ ود التحالـع بن ـاش ووض ـن باألحب ـال البرتغاليي ـاتص د  ـة بع ـ ن، خاص ـي د 
القضاء على المسلمـك البن ـت تلـد نصـوق،  ذـع التنفي ـموض  ى األماكن  ـواالستيالء عل  رق،ـن في بحار الش ـي ود على 

 .(2) ةـالمحيطة بالحبش ةالسالمي   على الدويالت  ورة، والقضاءـ ة المن ـة والمدين ـي مك ـف  ةالسالمي المقدسة 
 :ف العصر احلديث  دين ف شرق أفريقيااجملاهمن أشهر 

ُُ:جوريُأمحدُبنُإبراهيمُاإلمام
بقرية ]هوبت[، تقع هذه البلدة بالقرب   ، وكان مسقط رأسههـ912  لعام   م الموافق1506ولد المام بعام  

وغرس في نفسه ح   ة إسالمية قوية وفقهه في الدين وعلوم الشريعةتنش  ه، وقد نشأه أبو من مدينة هررٍ 
ن ش  عن الطوق حتى تدرب على الفروسية وفنون القتال، وانضم إلى فرسان ا إوم،  الجهاد في سبيل للا

وبذلك ، [دلونبره] بعد مقتل الجراد أبون، ثم تزوج ابنة المام محفوظٍ  القياديةجراد أبون، وظهرت مواهبه 

 
 . 227 : م، ص1995-ه  1415، 1لبنان، ج– رضواء البيان في ايضاح الارآن  الارآن، للشنايطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  يروت  (1
خ الجهاد اإلسالمي في شرأ إفرياية في الارن العاشر الهجري]السادس عشر الميالدي[، نوال حمزة يوسف الصيرفي، رسالة الدكتوراه في التاري   (2

 . 146م، ص 1987-ه  1407اإلسالمي الحديث، جامعة رم الارى، مكة المكرمة، 
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واحدا وعشرين    ن بلغ من العمرا إبالضافة إلى أتباع الجراد أبون، وم  ،كس  والء أتباع المام محفوظٍ 
 .(1)عاما حتى كان قد بدأ فتوحاته في مملكة الحبشة

، ورأى تفرق كلمتهم، والنزاع السائد على السلطة من ضعفٍ   ولقد لمس المام أحمد ما أصاب المسلمين
المناطق السالميةفي هررٍ  المسلمين  ،، وسيطرت األحباش على  وإحياء    فنزر نفسه لصالح أحوال 

 حركة الجهاد ونشر السالم في كافة أرجاء الحبشة.
 ُمامُيفُمملكةُاحلبشة:اإلُُفتوحات

ران في مملكة الحبشة وليدة الصدفة أو الحظ؛ ولكنها نتيجة التخطيط فتوحات المام أحمد الج   لم تكن
الذي دفع المام أحمد ليخوض ميدان    ؛الطويل والسليم، ووراء كل ذلك العقيدة القوية واليمان الصادق

، أو توحيد الجهاد مذلال كل العراقيل والصعوبات التي واجهته سواء من ناحية توحيد الجبهة الداخلية
 القبائل الصومالية، أو إمداد الجيش باألسلحة.

عة وفخاٍر في تاريخ الجهاد السالمي؛ فقد كانت فتوحات المام سري  وقد سطر المام صفحات مجدٍ 
 - 935فقط من عام    ومذهلة؛ فقد اجتاح مملكة الحبشة وسيطر على أكثر من ثلثيها في ست سنواتٍ 

معظم تلك الفترة حتى    [دنجلا  لبن]م، وظل يطارد الملك الحبشي  1534  - 1528  لعام  هـ الموافق941
عوز وفي ، ومات الملك وهو مطارد ومألجأه في النهاية إلى الجبال في أقصى الشمال الغربي للحبشة

وكان لفتوحات المام أحمد أثرها الكبير في نشر العقيدة السالمية، وتحرير معظم  ،  أشد حاالت البؤس
سكان الحبشة من نير الكنيسة، ولعل هذا يفسر دخول األحباش باألعداد الهائلة في السالم خالل سير  

 . (2)الفتوحات السالمية على عهد المام أحمد

ُي:ـدقموقعةُاب ▪
لقدرة القبائل الصومالية على الصمود   متحانٍ م، وتعد أول ا1528  لعام  هـ الموافق935  وقعت هذه الغزوة في عام

 ترفع العلم الخاص بها.  في ميدان الجهاد، وقد خرج المام مع الجيش والقبائل تسير الواحدة تلو األخرى، وكل قبيلةٍ 
، فأعطى راية بيضاء للوزير عدلي، وراية حمراء الرايات على قادته  رت  المام الجيش وقسمه، ووزع

راية تجمع اللونين األصفر واألحمر للوزير نور الدين بن إبراهيم، أمـا راية  لصهره متان بن عثمان، و 
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المام أحمد فكانت بيضاء وأطرافها حمراء مكتوب عليها آيات الفت  والنصر من سور القرآن الكريم، كما  
 كت  على الراية بيتان من الشعر هما: 
ــرتــــه ــ ـــــ ــــ ــاشــــ بـــــ إن  ــــــــ الــــحــــرب  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  اـــــ

ــب ــــــ ــــ ــــــــ واصــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا ـــــ ــهـــــ ــوالـ أهـ ــى  ــلـ عـ  ر 
 

** 

** 

ــن   ــكـــ يـــ ــال  ـــل فـــ ــــ ـــــ ــــ ــفشــــ الـــ ــك  ــنـــــ  (1) مـــ
ــــــل ــــ ــــــاألجــــ ــــ بــــ إال  ــــــوت  ــــ مــــ  ال 

 

على المسلمين، ونحن ما مرادنا إال الجهاد،   وخاط  المام المجاهدين قائال: "الجهاد في سبيل للا ما هو بتع ٍ 
 [دنقل لبنا ]، ونحن نعرف أن ملك النصرانية وناج سجد يداومن قتل منـا صار إلى الجنة، ومن عاش منـا عاش سع

 . (2) وما نقاتلهم إال بهذا الدين الذي أكرمنا للا به، وال بقوةٍ  ؛ ولكن نحن ما نقابلهم ال بكثرةٍ وكثرةٍ  في قوةٍ 
ُكوري:ُُرـبمشموقعةُُ ▪

م، 1528  لعام  هـ الموافق935من عام    في مستهل شهر رج ٍ   [بادقي]وقعت هذه المعركة بعد موقعة  
الحي قادتهـوفي  وكبار  بجيشه  الحبشي  الملك  سار    [بادقي]إلى    ن وصل  ثم  المسلمين،  بجيش  للحاق 

، فلما وصل  ، لتعب ة قواته من جديدٍ سار بالمسلمين عائدا إلى بالده هررٍ   لمالحقة جيش المام أحمد الذي
إلى الشرق في طريقهم إلى هرٍر؛ فاجأهم   [ي كور   مبرش]وأثناء عبورهم لمنطقة    [ أماجة]المسلمون إلى  

 حية الشرق وأغلق في وجوههم طريق العودة. الملك الحبشي بأن طوق الجيش المسلم من نا
بالخيول مجهزين  سٍ ألف فار  الجيش الحبشي: "بأنه كالجراد المنتشر، ويبلغ تعداده ستة عشر ويصف عرب فقيهٍ 

، أما عدد  ئتي ألفٍ ا أكثر من م فهم واألسلحة، وأما المشاة ممن يحملون السهام واألقواس والحراب والسهام المسمومة
في جند المسلمين وقال   قام المام خطيبا   ثمفا،  عشر ألا  وستين فارسا، ومشاتهم اثن   المسلمين فهم خمسمائةٍ   فرسان

م و ات  و األر ض   "ألصحابه:  - - لهم: "أنا أقول لكم كما قال النبي ا الس  ه  ض  ن ٍة ع ر   ". ق وم وا إلى ج 
؛ لتبدأ بعدها سلسلة  ا الجهاد السالمي في شرق إفريقيوتعد هذه المعركة من المعارك الفاصلة في تاريخ  

الباحثين األور  بعض  ويعد  الرائعة،  االنتصارات السالمية  أن معركة  و من  نقطة    [ي كور   مبرش ] بيين:  كانت 
رئيسةٍ  الحبشية  تحوٍل  للمقاومة  الفقري  العمود  أحمد  المام  الجهاد، حيث كسر  سير حركة  يستطع  في  ولم   ،

 (3) [ي ور ك   مبر ش ] كالذي حشده في معركة    بعد هذا النصر الذي حققه المسلمون تجنيد جيشٍ   [غل ن  ده   بنال  ] الملك  

 
، تحايق: خليل عمران المنصور،  والادماء، للزوزني  المحدثين   رشعار   من   الظرفاء  البيتان ينسب للشاعر ر ي عبدوس شاعر األنبياء.رنظر: )حماسة  (1

 (. 50م، ص 2002لبنان،  – دار الكتب العلمية،  يروت 
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ُةُدوارو:ـحُمملكـفت ▪
في سبيل للا؛ فخرج بجيشه    الخروج مرة أخرى للجهادالمام وجيشه في مملكة هرر، قرر  بعد أن استراح  

م، ودوارو  1528  لعام  هـ الموافق935غازيا فاتحا إلى منطقة دوارو وذلك في منتصف شهر شواٍل من عام  
 . (1) مــــله   ةٍ ــــتابع   ةٍ ـــى مقاطع ــا إل ـــاش وحولوهـــ ا األحب ـــ عليه   ى ـ من الممالك السالمية التي استول

ُي:ـةُابلـمملكحُُـفت ▪
م، 1529  لعام  هـ الموافق936من نفس السنة    عدة أشهرٍ   بعد غزوة دوارو بقى المام في سلطنة هررٍ 

، وبعد عقد الصل  بين  حتى يتم استتباب األمور الداخلية وإنهاء التمرد الذي قاده السلطان عمر دينٍ 
قرر المام أن يخرج   رج معه للجهادعاد ترتي  القبائل التي سوف تخ أن أ المام أحمد والسلطان، وبعد  

للجهاد في سبيل للا مرة أخرى، فاستشار قادته وأصحابه في االتجاه الذي سيسلكه هذه المرة؛ فأجمعوا  
 .(2) نحو مملكة بالي المسلمة التي ترزح تحت نير السيطرة الحبشية النصرانية االتجاهعلى 
ُُُموقعةُأنطاكية: ▪

م، بقى 1530  لعام  هـ الموافق937  من سنة  منطقة دوارو في شهر رج ٍ وقعت معركة أنطاكية في  
مدة شهرين عق  عودته من فت  سلطنة بالي، ثم قرر الخروج مرة أخرى   المام أحمد في سلطنة هررٍ 

، وأرسل إلى [زربه]للجهاد في مملكة الحبشة، وأخذ في العداد للجيش بتجميع القبائل الصومالية في  
يطل  شراء األسلحة، وفي هذه  المرة طل  شراء مدافع من اليمن؛ ليستعين بها في الفتوح، وبالفعل    عزيل

 .(3)ما يريده له أمير زيلعٍ اشترى  
ُةُزرى:ـموقع ▪

من عام   المعركة في شهر رمضان  الموافق937وقعت هذه  في   م، نزل1530  لعام  هـ  المسلمون 
، وقد استمر [دنغل لبنا]عم الملك  [وسن سجد]بها كنيسة ضخمة شاهقة البنيان، بناها  توكان [عندوره]

الوثنيين،   [الدبعة]بناؤها احدى عشرة سنة، فدخل المسلمون هذه الكنيسة بعد أن هرب حراسها من قبيلة 
ـــم أحرقوهــث ؛رهــــر وغيــــاش والحريـــ اث والقمــــواألث ،وغنموا ما فيها من البسط الرومية  .(4) اـ
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ُةُدخنُدور:ـموقع ▪
  لبنا ]فر ملك الحبشة  عندما  م،  1530  هـ الموافق937من عام    وقعت هذه المعركة في شهر شوالٍ 

أرسل المام عيونه لتقصي أخبار الجيش ،  [واشه]عسكر على ضفتي نهر    من مطاردة المام  [دنغل
الهضبة تعد مخزون ثروات ملوك  البالد؛ فجأته األخبار بأن قل   للقتال وأحوال  الحبشي واستعداداته 

فأمر المام ؛ لتي تمد ملك الحبشة بأسباب القوة والقدرة على تسيير الجيوشالحبشة، وهذه الثروات هي ا
نهر   الهضبة عند  مناطق  بالغارة على  الحبشي من مخازن    [واشه]أحمد جيشه  الملك  وجمع كنوز 

الذه  والفضة والحرير، وبينما جيش المام يقوم بمهمته مرض المام مرضا شديدا، واستطاع الجيش 
على المدافع التي تركها الجيش الحبشي على الضفة األخرى   يـويستول  ،[واشه]بر نهر  السالمي أن يع

 .(1) يـــلك الحبشي النصرانـــ روات المـم ثـويستولي على معظ على النهر،
ُه:ـحُأوفاتُودرجـفت ▪

، للفت    متعددةٍ   وبقى فيها للراحة، ثم أرسل السرايا في جهاتٍ   [جان زلق]وصل المام أحمد إلى منطقة  
الل ]وإلى    [زقالة]وأرسل الوزير عدلي إلى    ،رةٍ ـلفت  بلدة شج   [نصر وفرشحم دين]فأرسل القائد الجراد  

 ، وقد استطاع قادته فت  تلك البلدان صلحا وأسلم أهلها. [بال
إلى   المام  خالد   [جان زلق]وعندما وصل  قائده  المام  فترك  البلد،  الجبال وتركوا  إلى  أهلها  هرب 

وخير أهلها بين السالم    [جان زلق]، فحاصر خالد الجبال في  [نطيطإ]الورادى لخضاع أهلها وسار إلى  
أحمد  المام  يد  على  وإسالمهم  صلحهم  يكون  أن  واشترطوا  السالم  فاختاروا  الحرب؛  أو  الجزية  أو 

مرة أخرى وتوافد عليه أهلها ودخلوا في   [جان زلق]د إلى المام أحمد فحضر إلى  شخصيا؛ فأرسل خال
بلدة  و هم    السالم جميعا أهل  إليه  جاء  فأسلموا   [قوتٍ ]بطارقتهم رجاال ونساء وأطفاال، وكذلك  جميعا 

 .وحسن إسالمهم وانضموا إلى جيش الجهاد
 :[رةـحُأحمـفت]لُـةُواصـموقع ▪

، فقد بقى الملك  [ لبنا دنغل ] واجه فيها المام ملك الحبشة    المعارك التي   إحدى وهذه المعركة هي واحدة من 
  ؛ جيشه  ةوهزيم   [وسن سقد ] ينتظر انتهاء موسم األمطار، ووصلته أخبار مقتل بطريقه    [وجٍ ]الحبشي في منطقة  
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من  بها وهي منطقة واسعة تحيط الجبال   ، في قل  الهضبة الحبشية   [ أمحرة]والرحيل إلى بيت   [ وج]فقرر ترك 
 وتحصينات بناها األحباش على الطريق المؤدية إليها.   ولها خمسة أبواٍب   جميع الجهات، 

وكان الوقت شتاء فمات بعض المسلمين من شدة البرد، وبعد    [أمحرة ]سار المام إلى بيت    وبعد ثالثة أياٍم
المسلمين بيت   في   [أمحرة ]دخول  الموجودة  الكنائس  أدالءه عن عدد  المام  وعن أعظمها    [أمحرة ]  بيت  سأل 

فأخبروه عن كنيسة مكان   الحبشة؛  لملوك  بناها    [م اأتروس مري ]وكنيسة  [  الثالثي ]وأهمها  ،  [زرع يعقوب ]التي 
نقدقاد دب ]وكنيسة   بيت    [ر  ورجال    [سمايات ]وكنيسة  الحبشة  ملوك  لثروات  مخازن  تعد  الكنائس  هذه  وجميع 
وأرضها مرصوفة من ألواح   ، فيها من الكنوز والذه  والمجوهرات ما ال يحصى، وسقوفها من الذه و  ، الكنيسة

 استطاعوا حمله.   الذه  والفضة، وبها مخازن للحرير والديباج ما لم يستطع المسلمون حمله؛ فغنموا ما
ُوت:موقعةُعنق ▪

حزن حزنا شديدا وبكى قائده، وجمع بقية المنهزمين   [أحموشة]لما علم المام أحمد بمقتل قائده الجراد  
ثم عقد  ، ولكن تدخل الفقهاء وطلبوا من المام العفو عنهم ؛من جيشه وأراد قتلهم جميعا من شدة غضبه

الرأي على أن  المقبلة؛ فاستقر  الجيش  للتشاور في وجهة  قادة جيشه  للشورى مع  المام أحمد مجلسا 
 .[العنقوت]يتوجه المام مع جيشه لفت  منطقة 

 تدعى بحر  كبيرةٍ   وبعد أربعة أياٍم من السير المتواصل وصل جيش المام إليها، ونزلوا عند بحيرةٍ 
وفي وسط البحيرة توجد جزيرة عليها كنيسة لألحباش، وهي من الجزر الخضراء الجميلة الغنية    [حيق]

الكنيسة  ؛  بالمزروعات إلى  قائده زحربوي محمد  البحيرة وأرسل  المام عند  أزهير]فعسكر  ، وهي [دبر 
في   بلٍ وعشرين عاما في أعلى ج   منذ سبعمائةٍ   كنيسة ضخمة فخمة قد بناها الملك الحبشي سيف أرعد

 .(1) ارهـــي بحصـوأن يكتف ،هـــل إليـــى يصـــل حتــى الجبــعل وٍمــــهج  المنطقة، وقد أمر قائده بعدم شنٍ 
ُموقعةُشجرةُوكساية: ▪

اجتمع المام أحمد مع أمير القادة الوزير    م1531لعام    ه الموافق938اآلخر من عام    ىوفي شهر جماد 
حيث توجه كل واحٍد منهم للفت  في    بعد أن افترقا مدة سبعة أشهرٍ   [منز] في منطقة    [دبر برهان ]عدلي في  

  [ و سيم] المدعو   [أبونة ]جاءته أخبار أن واليه على   [ دبر برهان ]في   اموأثناء بقاء الم،  عن اآلخر   مختلفةٍ  جهةٍ 
وتحصن به، وفي الحال أرسل المام جيشا    [أبونة ] قد ارتد وتنصر وجمع الجيوش الحبشية وصعد جبال في  
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إلى خلف الجبل    [دبر برهان ] والقضاء عليه؛ فسار الجيش من طريق    [سيمو ] بقيادة القائد شمسوا لمحاصرة  
في منطقة شوا، وأرسل    [كسم ] موا إلى ولم ينتبه النصارى لقدومهم ففجأوا األعداء وألحقوا بهم الهزيمة؛ فهرب سي 

في الطريق وحاصر    وأدركه  [سيمو ] لمالحقة   [ شوا ] المام بما جرى؛ فتهيأ المام للمسير إلى   م القائد شمسوا يعل
 . (1) ة للمسلمين ـــه غنيمـــ ا جيش ـــ راره تارك ـــوف  [ سيمــو ] ة  ــــ جيشه ووقعت معركة بين الطرفين وانتهت بهزيم 

ُُُُوزميت:ُُجنزُووجٍُـفتحُأراضيُال ▪
ا السالم أو  ـى أهلهـ عل   لفتحها وأمره أن يعرض  [الجنز]أرسل المام أحمد قائده عبد الناصر إلى منطقة  

البالد،  رب ــــ ة أو الح ــــالصل  مع الجزي  الناصر إلى وجهته وحاصر  القائد عبد  وأقر    ، فصالحه أهلها  ؛ وصل 
ولحقهم القائد وحاصرهم حتى طلبوا الصل    ، وتحصنوا في الجبال  ، [الجنز] عليهم الجزية، وفر كثير من سكان 

لفتحهما؛ فاستطاع    [وجبرجي   جو ]كذلك أرسل المام قائده الوزير مجاهد إلى منطقتي ــــــة، و ع الجزيـــــ وا بدف ــــورض
ثم   ؛ وفتحها   [ زميت ] وسار الجيش المسلم إلى منطقة  ،  الجزية الوزير مجاهد أن يفتحهما صلحا ويفرض عليهما  

سلم بطارقتها عدا خمسة  أ وافتتحها صلحا، و   [وجروراي   ، جان زجر]واصل الجيش فتوحاته فدخل إلى منطقتي  
 فحاصرهم المسلمون وانتصروا عليهم.   ؛ من البطارقة تحصنوا في جبٍل في المنطقة مع جيوشهم

ُفتحُهديةُوسرحة: ▪
وهي من المناطق السالمية ويحكمها حاكم مسلم   ،سار المام أحمد بجيشه متجها إلى منطقة هدية
ى هدية خرج حاكمها المسلم واستقبل الجيش المسلم  ليخضع لملك الحبشة النصراني، ولما وصل المام إ

هو   ،الجهاد في سبيل للارك   االنضمام إليه في    ام أحمد وعاهده على، واجتمع بالم الاستقباال حاف
 .(2) مـــــ ة وأكرمهـــال هديـــار رج ــــه وكبــم عليـام أنعــم إن المــث ة؛رغ  من أهل هدييوجيشه ومن 

ُُُُموقعتاُزلـهُوابلــي: ▪
ثم توجه إلى منطقة   ا؛وبث عيونه في البالد ليأتوه بأخبار الجيوش الحبشية وأماكن تجمعه  ،في دوارو  [أيفرس]ترك المام منطقة  

هم الوالة من انعلى بلد ىفول ؛فجاءته الوفود من جميع البلدان المجاورة له تعلن الطاعة والدخول في السالم ؛وعسكر بالقرب منها  [جاتر]
في  ثم أرسل رسوال إلى الوزير عدلي ، [جينه] ومنها إلى  [عندورة ]ثم سار المام إلى را، ـن أميخمسي مــدد الوالة الذين وزعهــغ عــوبل  ،قادته

للمرة الثانية بقيادة البطريق   ة النصرانيةحيث تجمعت فيها الجيوش الحبشي  دوارو يطل  منه الرجوع إليه للتوجه معا لفت  منطقة بالي،
 .(3) على بالي وأمره بفتحها فلما وصل إليه الوزير عدلي واله  ؛[عدلو]

 
 . 224، ص  الجهاد اإلسالمي في شرأ إفرياية في الارن العاشر الهجري، نوال حمزة يوسف الصيرفي (1
 . 227، ص المصدر السا ق  (2
 . 228المصدر السا ق، ص  (3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





28الصفحة   
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  القارة  اإلفريقيـــــــة تاريــخ اللغـــة العربيـــة يف     ❖

 اللغــة العربيــــة يف إريرتيــــاأضواء على تاريــخ      ❖

  أضواء على تاريــخ اللغــة العربيــــة يف الصومال    ❖

 
 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



Eng. X
Pencil

Eng. X
Pencil

Eng. X
Pencil



29الصفحة   
 

 فريقية ال   القارة   تاريخ اللغة العربية ف  : ث الأول ـ المبح 

 

 ة:توطئـ
الفوائـد، شريـف الغايـة، إذ هـو  جـم    المذهـ   ن التاريـخ فـن عزيـز اعلـم إن فـ  يقـول ابـن خلـدوٍن فـي مقدمتـه: "

سياستهـم، حتـى  ي سيرهـم، والملـوك فـي دولهـم و ف  يوقفنـا علـى أحـوال الماضيـن مـن األمـم فـي أخالقهـم، واألنبيـاء 
ذلـكاال فائـدة    تتـم فـي  ف  قتـداء  والدنيـا،  الديـن  أحـوال  فـي  إلـى مآخـذلمـن يرومـه  ومعـارف متعـددةٍ   هـو محتـاج   ،  

 . (1) وينكبان بـه عـن المـزالت والمغالـط"  ، ى الحقا إل ـ ٍت يفضيـان بصاحبهم ـوتثب   نظـرٍ وحسـن  ،  متنوعـةٍ 
والمعرفـة والتجـارة،   لكريـم، ولغـة العلـمفـي أصقـاع األرض، بوصفهـا لغـة القـرآن ا  اللغـة العربيـة  رتانتشـ

 هجاتهـا أيمـا تأثـرٍ فريقيـة، التـي تأثـرت معظـم لغاتهـا ولال  القارة  وقـد انتشـرت هـذه اللغـة أو مكوناتهـا فـي
فـي كثيٍر  ااستخدام ركثاأل ة، اللغةت اللغة العربيدٍة كان، ولفترٍة ليست ببعيالعربيـة والحـرف العربـيباللغـة 
ر ـات غيم اللغـات أو اللهجـمعظ  هاعتمدت  الـذي  هـو الحـرف  ي العربرف  الح ا إن  كمة،  يفريقدول المن ال

إلـى القـارة الفريقيـة، حصـل تراجـع فـي استخـدام   النصراني [األوروبـي] ـن مـع دخـول المحتـللك، ةالمكتوب
العربـي والحـرف  العربيـة  نه  فيهـا؛  اللغـة  بعـد  المحتـل  هـذا  بـه  قـام  مـا  الثـروات، محاربـةفـأول  اللغـة   ـ  

عـن   الفريقيـة  ، ولعـزل الشعـوبعربـيٍ   ثـٍر ثقافـيٍ ة، للقضـاء علـى أي أاللهجـات المحليـ  وتشجيـع  العربيـة
   ن أي تقـارٍب عربـٍي إفريقـٍي.محيطهـا الطبيعـي، وللحيلولـة دو 

للحفـاظ عليهـا بشتـى  لغتـه وثقافتـه، وسعـى  المحتـل علـى  أبقـى  فقـد  لغتـه،  وإدراكـا منـه ألهميـة نشـر 
، رغـم طغيـان  الـدول الفريقيـةمـن  هتمـام باللغـة العربيـة فـي عـدٍد  لال  عـودةإال أننـا نشهـد منـذ فتـرٍة    الوسائـل؛

 فـي عصـر العولمـة الثقافيـة. [النكليزيـة] اللغـة
 :ةفريقيال  القارة اللغة العربية إىل  تاريخ دخول

ر المداخـل عبـ، قبـل خمس آالٍف عاٍم ذكـر العالمـة ابـن خلـدون: "إن اللغـة العربيـة دخلـت إلـى إفريقيـة
الد وب  الحبشـة،  ـالدبأنـذاك، اسـم    علـى ساحـل إريتريا  واوأطلقـالبحـر األحمـر"،    الجنوبيـة والشماليـة لساحـل  

، ومـن هنـا فـإن علـى إفريقيـة ت الحضـارة العربيـة، بمعنـى إنـه مـن خـالل الساحـل الريتـري قـد أطلـالزيلـع
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ث والنقـاش يجـ  أن يكـون جاريـا فـي كيفيـة إعـادة إريتريـة إلـى موقعهـا الحضـاري؛ لمواصلـة رسالتهـا  حـالب
 .(1) السالميـةفـي خدمـة اللغـة والثقافـة العربيـة و 

 منطقـة ول مـن عـرف خاصـة، هـم أ ـرب اليمـن وحضرمـوت، وعمـانوكـان عـرب شبـه الجزيـرة العربيـة عامـة، وع 
  بالعـر فقـد استطـاع  ؛  ســـــــالم بعــــدة قــــــرونٍ ـور الـــــ ـل ظهــــى قب ــــشرقـي إفريقيـة، قبـل غيرهـم مـن األمـم األخـرى، وحتـ

  علـى   الواقعـةفـوا الٍبـالد  يكتش  منـذ أقـدم العصـور، وأن    المنـدب،ضيـق بـاب  يعبـروا م   بحريـة أن  ال  خـالل رحالتهـم  ومـن  
 ـا.جنوب   [موزمبيـق ومدغشقـر] ، وحتـى شمـاال    والحبشـة [لـةالدناك]بـالد  مـن الساحـل الشرقـي األفريقــي 

كثيـٍر مـن مظاهـر   ، ورواجفريقـيتصـال العربـي األاال  إلـى ازديـاد وشائـج  أفريقيا ي  فى ظهـور السـالم، وانتشـاره  وأد  
فريقـي لقـروٍن نشـأة الثقافـة واللغـة السواحليـة، وقـد ظهـرت  الثقافـة العربيـة، ولعـل مـن أهـم نتائـج التواصـل العربـي األ

   هـا.ب وبعـض الجـزر المحيطـة  ت فـي منطقـة شرق أفريقيا ن الميـالدي، وتمركـز هـذه الثقافـة فـي القـرن الثامـ
واللغـة السواحل هجيـن مـن عربـٍي وأ  هـوواحلـي  السالشع   و  الكلمـات العربيـة،    يـةفريقـٍي،  اقتبسـت كثيـرا مـن 

ولقـد   مـن السواحليـة القديمـة،  [% 50] مـن السواحليـة المكتوبـة، و   [% 30]فـي لغـة التخاطـ ، و   [% 20] التـي تمثـل 
 .  (2) المماثـل  فريقيـة ذات المنبـتأصـال بالحـرف العربـي، مثـل كثيـٍر مـن اللغـات األ   كتبـت اللغـة السواحليـة

تأثيـرا ثقافيـا واسعـا فـي الميـراث التاريخـي   اللغـة العربيـة  أثرتقـد  ـة فـي العالـم  بحسـ  تقديـر علمـاء اللغو 
 أربعـٍة هـي: عبـر منـاحٍ  فريقـيوالحضـاري األ

 . [ةــــــ ساويـالهو ]ة وـــ اليـ الصوم، مثـل  فـي أفريقيا  خـرى السائـدةاأل  [األفـروآسيوية]ة العربيـة فـي اللغـات تأثيـر اللغ  - [ 1] 
ق فــي شر اللغــة السواحليــة اسهــام اللغــة العربيــة بشكــٍل مباشــٍر فــي ظهــور لغــاٍت إفريقيــٍة جديــدٍة، مثــل     [2]

 ، والتـي تعـد نتاجـا للتفاعـل والتمـازج بيـن العربيـة والتركيبـات اللغويـة الفريقيـة.إفريقيا
 . [ة ــالهوساوي ]ة وــــل السواحليــــٍة، مث ــوسيط  خـالل لغـاتٍ مـن    فـي اللغـات الفريقيـة األخـرى، وذلـك  أثيـر غيـر المباشـر الت   -  [3]
األفريقيين  مـن  عـدد كبيـر    الـدور الـذي قامـت بـه اللغـة العربيـة بحسبهـا أداة اتصـاٍل، حيـث يقبـل  -  [4]

 سكانهـا. ة، إذ يتحـدث بهـا نحـو خمـس ـانتشـارا فـي القـارة الفريقيعلـى تعلـم العربيـة، فهـي أكثـر اللغـات 
 حتالل األوروبي وأثره على اللغة العربية ف القـارة الفريقية:اال

في الدول الفريقية    اللحت اال   لثنية، عم ات ال كاء الصراع ن وإذ فريقية، وزرع الفتال ارة  الق روات  ثل  ٍ  بعد نه 
،  هـــو عربـــي وإزالتـــهمـا    ة كـلـــة، ومالحقيقي الفر ارة  ـالق ي  وآثاره ف  الم س داف ال ها، واسته هويت س  طم م و على تحطي 
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فريقية التي كانت تكت  بالحرف العربي،  ات ال بية، وتعطيل كتابة اللغالعر ة ضاء على رموز الثقاف ام بالقكما ق
القرن الماضي  ن  مات ول مرٍة في الثالثيني أل ت على مراحل، فطبع   ك، وقد نفـذ ذل [ ة الالتيني ] روف واستبدالها بالح

  القـارة ة فـي غـربـي يقيات الفر ، وهما أكبر اللغ ةوالسواحلي   [ ة الهوساوي ] ي ، بكـٍل من لغت[ة الالتيني ]روف كت  بالح
تحـت إشـراف اليونسكـو، فـي أواسـط الستينـات فـي مؤتمـٍر  عالميـا    تجـاهاال وقـد تـم تكريـس هـذا  فريقيـة وشرقيهـا،  ال 

، ووضعـت القواعد الثابتة  [الالتينـي ]اللغـات الفريقيـة جميعـا بالحـرف    كتابـةعتمـدت  ا ، حيـث  [داكـار]عقـد فـي  
تمان  وكك،  لذل  حاسمة  خطوة  وهي  العرب،  عنه  غاب  خطيرا  حدثا  عن  الفريقي   فصل ا  به  ذلـك  م  تراثهين 

 ا. عن ماضيه   اثقا ي   ة  فريقي ال   الجي األ   وعزلوب،  المكت
الفريقيـة القـارة سـواء فـي  [فرنسـا]فـي كـل الـدول المحتلـة مـن قبـل  [الفرنسـي]وعكـس النظـام التعليمـي 

سياسـة   غيرهـا،  أو  االأو  أي االندمـاج  يربـط    التذويـ   :متصـاص،  مـا  علـى  والقضـاء  النسان الثقافـي 
   رف اللغـة العربيـة.الفريقـي بمحيطــه، خاصـة إذا كـان المجتمـع مسلمـا ويعـ

، [ا فرنس]  خوتاري   ، [ةالفرنسي ]  ـل تعليـم اللغـةأدخ  العالـي   ى التعليـمالتعليـم المختلفة منـذ البدايـة، وصوال إل  ـلففي مراح
ل  ن كى أ عل يوأصر المحتـل الفرنس، [كلوديـل] ـارــ وأشع [ـن ومولييـرراسي ]ات مسرحي وتدريـس ا، هوأنظمت ا، هوجغرافيت 

م الفرنسـي ال التعليـم العربـي إن التعلي   :اه، وهذا معن [ةالفرنسي ]دارس  الم  ين يكونوا من خريج  أ دارة يجـ موظفـي ال
موزمبيـق، وأنغـوال،  ] فـي    [البرتغـال]إلـى الوظائـف الرئيسـة، هـذا النظـام نفسـه اتبعتـه دولـة  بالنسـان  هـو الـذي يصـل  

للغـة الفرنسيـة،  ، ممـا خلـق صراعـا بيـن أبنـاء الوطـن الواحـد، بيـن أنصـار اللغـة العربيــة، وبيـن أنصـار ا[وغينيـا بيسـاو
 .(1) مركـز الصـدارة فـي األجهـزة الداريـة  احتال  خيريـنخاصـة إن األ

بعـض  و  كـان رأي رجـال  السـودان،  جنـوب  فـييالتنص  [الرساليـات]فـي  تك  ريـة  اللغـة البدايـة أن  ـون 
فقـد كانـت لـه أسبابـه، منهـا إنهـم   ؛هـذا الموقـف  التعليـم، وبالرغـم ممـا يبــدو مـن غرابـة  هـي لغـة  العربيـة
 خلـق لغـٍة عامــٍة جديـدٍة.  ـم متاعـ هـا فـي التعليـم دون تجشعربيـة لغـة تفاهـٍم يمكـن استخدامال اللغة وجـدوا

شعـ  الجنـوب   بيـة سيضمـن إقبـالالتعليـم باللغـة العر   نأمـن    [الرساليـات]ومنهـا أيضـا مـا اعتقـده رجـال  
لتحـاق بالوظائـف الحكوميـة، سيتيـ  لهـم فرصـا أكبـر لال   منهـم إن التعليـم بهـذه اللغـة  علـى مدارسهـم، اعتقـادا

هـذه    نإدارات الحكومـة، غيـر أ  ا فـياستخدامـ  كثـراأل  الحيـن هـي اللغـةذلـك    حيـث كانـت العربيـة حتـى
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التـي وضعهـا    اتبـار العتا دون كانـ  فـي حسبانهـم  [المنصـرون ]المنطقيـة  التـي االعتبـار   ت  السياسيـة  ات 
 فـي خطتهـا.  انوضعتهـا حكومـة السـود

، حيـث كتـ  حاكـم مديريـة بحـر [المنصريـن]ضـد رغبـة    [وينجـت]فقـد جـاء موقـف حاكـم عـام السـودان   
ال العربيـة هـي   [النكليزيـة]م، يطلـ  منـه بأن تكـون  1910ه الموافق لعام  1327  عـامفـي أواخـر    الغـزال

 علـى:   [البريطانيـة]ريـة فـي جنـوب السـودان، وقـد قامـت السياسـة  ي التنص  [الرساليـات]لغـة التعليـم فـي مـدارس  
محلهـا تدريجيـا، لتستعمـل فـي حالـة صعوبـة   [النكليزيـة] ـ محاربـة اللغـة العربيـة وتشجيـع استخـدام اللغـة    [1]

 استعمـال اللهجـات المحليـة.
المحليـة، وبـذل كـل جهـٍد فـي هـذا    ـ تشجيـع الموظفيـن فـي المديريـات الجنوبيـة علـى تعلـم اللهجـات  [2]

 اللغويـة المحليـة لتيسيـر اللغـة.  بعـض المجموعـاتالشـأن، بنشـر 
اللغـات المحليـة مـن اللغـة العربيـة إلـى الحـروف  فـي نيجيريـا إلـى نقـل حـروف [ون البريطانيـ]كمـا عمـد 

للقضـاء  وذلك  ق،  التـي تعرضـت للحر   السالمـي  ، فضـال عـن عمليـة القضـاء علــى كتـ  التـراث[الالتينيـة]
 ومصـر. م مـن شمـال إفريقيابعـد قطـع التيـار الحضـاري العربـي القـاد أثــٍر علمـي عربـيٍ  لـى كـلع

فـي   ها اللغـة العربيـة بعـد معركـٍة مـععلـى  إلـى القضـاء    [الفرنسـي]، عمـد المحتـل  وفـي غـرب إفريقيا 
وصـٍف، وأصبحـت   اللغـة العربيـة كـل  كلـه بعـد أن بلغـت  عاٍم كاملـٍة، وقـد جـاء هـذا  م ـة  خـالل  دولـة الجزائـر

 .(1) التخاطـ  بيـن قبائـل نصـف القـارة الفريقيـة لغـة
 

 ف القارة الفريقية: العربي حضـور احلرف
،  (2) لغـة  [ 1000إلى   600]  الفريقيـة بيـن   كثيـرة جـدا، ويقـدر عـدد اللغـات   فريقية ات ال أن اللغ   روفمن المع

لغـاٍت شفويـةٍ  لهاأغلبهـا كانـت  ليـس  المكتوبـة منهـا، وهـي   ،  اللغـات  وأمـا  لغـة   حوالـي   تـراث مكتـوب،  ،  ثالثيـن 
  قنـاة أخـرى أساسيـة   فكانـت كلهــا تصطنـع الحـرف العربـي فـي كتابتهـا، وبذلـك أصبـ  الحـرف القرآنـي العربـي 

  ـى عهـٍد قريـٍ  جـدا، أي: ر كذلـك إلاألم   هذا  ظـلوقـد  ،  لغـات المكتوبـةه الللتواصـل بيـن الشعـوب الناطقـة بهـذ
  فناهـض الحـرف العربـي مناهضـة ال تقـل ضـراوة وشراسـة   سيطـرة المحتل علـى مختلـف أنحـاء القـارة؛   إلـى حيـن 
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ل  مناهضتـه  نفسيهعـن  الضـاد  ولغـة  القـرآن  حروفـه  تعليـم  بالقـوة  وأحـل  القرآنـي،  [الالتينيـة]مـا،  الحـرف  ، محـل 
 . (1) العربيـةاللغة  ب   كتبـت قرونـا طويلـة  بعـد أن   [الالتينيـة ]   تكتـ  بـ   أصبحـت هـذه اللغـات ف

الحـرف  الالتينـي  الل الحـرفرغـم إح الـذين، فإن كثيـرا مالعربـي  محـل  ربيـا ظلوا ا غتعليملـم ينالـوا    ـن األفارقـة 
ـرف  واللغـات التي تستخـدم الحالسافنـا،  في حـزام    ةٍ كبيرة، بخاص   وأمثالهم  هـؤالءـداد  ، وأعييستعملون الحـرف العرب 

ي القـارة الفريقيـة، انتشارا ف  ات وسع اللغأات هـي  ، وهـذه اللغـر العربـي أثـرت بالنحـو والصرف وأوزان الشعـد ت ق  العربـي
ة، وهـي نتـاج للمحتـل ـالقـارة الفريقي فـي  ال جـذور لهـا    وروبيـةن الثقافـة األأ   وفـي حيـن،  ةربي العاللغة  إلـى  الضافـة  ب 

  لـف عـاٍم، وهـي عالقـة بالقـارة الفريقيـة تمتـد ألكثـر مـن أ   قافيـة العربيـةفـإن العالقـة الث   ؛يتهى فـي القـرن الماضبـدأ وان 
 ا وكيفـا.كم  ة أكثـرفريقي ـة الي الثقافف ةروحي، وآثارهـا الباقي لتـزاٍم عقـدي ا

ـرف العربـي هـي جميـع تـراث فريقيـة بالح ات الأو باللغ  ة ـت باللغة العربيات التـي كتبـإن المؤلفوكذلـك ف
ـود أصيـل يمتـد ن الوجـود العربـي هـو وج أخـرى هـي أ  حقيقـةـه  كل القـارة الفريقيـة الفكـري، تضـاف إلـى هـذا  

فريقية كلهـا،  هـي أكبـر اللغـات ال  ةالعربي  ةواللغ،  رضـا وبشـرا وثقافـةأفـي القـارة الفريقيـة امتـدادا طويـال  
تكاد تكون ، و ةوالعالمي  ةالحي  ةفريقيال  منفـردٍة، وهي لذلك تعد اللغة  [ةأوروبي]ٍة  ة لغن أي  م  رأكبا  بـل إنه

 . [الفرنسيـة والنكليزيـة]ة، إلـى جانـ  اللغتيـن فريقيي المنظمـات الرسميا ف ةالمستعمل دةالوحي
وأيضـا بالحـرف العربـي،    بـدأت فـي السنـوات األخيـرة تتعـزز الدعـوة إلـى إعـادة كتابـة اللغـات الفريقيـة

نفهـا قرونـا طويلـة، تواصلـت خاللهـا وعلـى فـي ك  العربيـة مـرة أخـرى إلـى أراضيهـا التـي عاشـت  عـودة اللغـة
المستويـات النسانيـة األصلييـن  كـل  القـارة  سكـان  بينهـم ع  ؛مـع  وتجـارةٍ فكانـت  نسـٍ  ومصاهـرٍة   القـات 

 نصهـرون فـي بوتقـة القـارة السمـراء. يالمقيميـن فـي القـارة الفريقيـة  ، جعلـت العـربعقيـدةٍ و 
للغـة العربيـة فـي   االعتبـارم،  1979  ه الموافق لعام1399  عـام  دستـورفقـد أعـاد    المثـال؛وعلـى سبيـل  

أن تبنـت الدولـة حملـة لتقويـة اللغـة   ذلـك  يـة، وتبـعالصومال  اللغة  ، بجعلهـا لغـة رسميـة للدولـة مـعالصومـال
 لغـة العربيـة لغـة رسميـة لهمـا، إلـى جانـ  لغـاٍت أخـرى.ال وجيبوتـي ـرالقمالعربيـة، وكذلـك اختـارت جـزر 

السلطـات   اعتمـدت  العربيـة  التشاديـة وقـد  ثانيـةاللغـة  لغـة  بعـد    ،  المؤسسـات    ، [الفرنسيـة ]للبـالد  تقـوم  كمـا 
  دولـة النيجـركذلـك اعتمـدت السلطـات فـي  و  بالبـالد، بدعـم التعريـ    العربيـة  المحليـة وعـدد مـن الـدول  السالميـة

 الحديثـة.   السالميـةوينتشـر تعليـم اللغـة العربيـة فـي المـدارس    ، [الفرنسية ] بعـد    اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة
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ـراء، الصح   ٍة جنـوب إفريقي   ض دولٍ بعي  ف  ةٍ كلغٍة رسمي   ةوجود اللغة العربي   نى أإل"   : د الفتـاح يشير د.عمر عب 
هـا لغـة  باعتبار األخـرى، ن الـدول ل نجدهـا حاضـرة بقـوٍة فـي عـدٍد مـب اك، هن لحضورهـا  يعـد الشكـل الوحيـدال 

العربيـةات، بحيـث تتح القومي لبعـض    وطنيـة اللغـة  القوميـات  التعامـل  يمـا ـدث هـذه  فـي  بيـن   ، وتستخدمهـا 
 . (1) تستخدمهـا فـي بعـض مراحـل التعليـم" ذي تقطنـه، أوأفرادهـا، أو تستخدمهـا كلغـة إدارٍة لإلقليـم الـ

فـي ظـل  اللالتـي حاربـت    ثيوبيـادولـة أوفـي   العربيـة، حتـى  التـي   ثيوبيـاوأ،  إريتريـامـع    [يدراليـةالف]غـة 
ـم  رغب،  ثيوبيـاأ، وتـم العمـل علـى تحجيمهـا مـن قبـل ملـوك وحكـام  هـا اللغـة العربيـة لفتـراٍت طويلـةٍ حوربـت في

  (2)[بنـي شنقـولٍ ]لقليـم  باللغـة العربيـة كلغـٍة وطنيـٍة    االعتـرافـرا  شهـدت مؤخ ،  سلميـن الكبيـر فيهـاالم  عـدد

 ه الموافق لعام 1414  لدستـور عـامللحـدود السودانيـة، وذلـك وفقـا    العربيـة، والمجـاورباللغـة    المتحـدث
 .[الفيدراليـة األثيوبيـة]لغـة العمـل والدارة للحكومـة  [األمهريـة] اعتبـارم، الـذي نـص علـى 1994

الحسانيـة، إحـدى   فـي اللهجـة  ـد اللغـة العربيـة المتمثلـةتع  "  :يضيـف د.عبـد الفتـاح  مالـيوفـي دولـة  
الوطنيـة األ المفصلـةاللغـات  المتضمـن كيفيـة ترقيـة  ساسيـة  القانـون  الوطنيـة، والـذي حـرره   فـي  اللغـات 

يـة نشـره  م، وتولـت رئاسـة الجمهور 1996  ه الموافق لعام1416  واب فـي عـامللنس الوطنـي  المجل  واعتمـده
هـذا،  وإذاعتـه لسائـر    وبنـاء علـى  المكفولـة  الحقـوق  بكافـة  اللهجـة  هـذه  تتمتـع  المحليـة، اللالقانـون  غـات 

 ة".ـزة الوطنيـ، كالتوعيـة وعـرض نشـرة األخبـار فـي الذاعـة والتلفاألدوار وتلعـ  نفـس

العربيـة كلغـٍة رسميـٍة أو   للغةا  م  فيهـاال تستخـدالتـي  أمـا فـي بقيـة الـدول الفريقيـة جنـوب الصحـراء،  
ن حضورهـا قـد يكـون ماثـال أيضـا مـن خـالل دورهـا الدينـي، ومـن خـالل وجودهـا فـي  طنيـٍة، فنجـد أو كلغـٍة  

  هلـي أو الرسمـي.منظومـة التعليـم األ
نكـاد نجـد للغـة العربيـة   ، ال [الكاميـرون ]وشمـال دولـة    [ تشـاد]باستثنـاء دولـة ة أمـا فـي وسـط القـارة الفريقي 

ال اللغـة  القـارة الفريقيـة، يصـل حضـور  القـارة عربيـة  أثـرا كبيــرا، وفـي دول جنـوب  ألقـل معدالتـه فـي دول 
لـدان، ونحـن نعلـم  فـي هـذه الب   قليـةوربمـا يعـود السبـ  فـي ذلـك إلـى أن السـالم يمثـل ديـن األ  الفريقيـة تقريبـا، 

 . (3) فريقيـةالقـارة الريطـة انتشـار السـالم تكـاد تطابـق خريطـة انتشـار اللغـة والثقافـة العربيـة فـي ن خ أ

 
 . م2008عمر عبد الفتاح، معهد البحوث والدراسات اإلفرياية، .قوي ودور متراجع، د حضور..إفرياية اللغة العر ية في (1
 ني شناول في اثيو يا حيث يسمي    توجد مجموعة من  واشتهر إقليم  ني شناول  تعدين الذهب،  زرأ المشتركة  ين السودان وإثيو يا،ألاقبائل النيل    ني شناول من( 2

 .(1268 ص  ،3ج عون الشريف قاسم، .د الابائل واألنساب في السودان،  موسوعة) :رنظر كتاب [ قمز  ني شناول ] اسمهم وهو اقليم  اقليم كامل في اثيو يا
 .م2008عبد الفتاح، معهد البحوث والدراسات اإلفرياي ة،  عمر.حضور قوي ودور متراجع، د..اللغة العر ية في إفرياية (3
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 الت

 
 ارة الفريقية:الق ف اجه اللغة العربيةالتي تو  حديات
ــة  ـل العوامـلدون أن نغف،  التطـورات العالميـةتحديـاٍت فرضتهـا    اللغـة العربيـةتواجـه   ـــــن ، ويمكالذاتيــــ

 : (1)ـيـا يلــات بمـــــذه التحديــــه إجمـال
  :ةـالعوملةُالثقافي   [1]

ـي ــ ـة فــات الحيــــاللغـ  ، علـى حسـاب[النكليزيـة]للثقافـة الغربيـة واللغـة    ـة إلـى انتشـاٍر واسـعٍ أدت العولم
 .العربيـة ـا اللغـةــــم، ومنهــالعال

 وروبيةُ:ةُاللغاتُاألـمنافس   [2]

فـي سبيـل نشـر لغتهـا، وسالحهـا األمضـى    [فرنسـا ] فـي المقدمـة، حيـث تستميـت دولـة    [الفرنسيـة] تأتـي اللغـة  
 . مـن حيـث التنافـس [ الفرنسيـة]ـن ـــع [النكليزيـة]  ، وال تقــل اللغـة[الفرانكفونيـة]منظمـة الفـي هـذا الطـار 

  قلةُاملدارسُالعربيةُمقارنةُبغريهاُمنُاملدارس: - [3]

تلـك  ي العربية فاللغة  التمويـل ومجانيـة تعليـم المحليـة وغيـابحتيـاج إليهـا فـي األوسـاط اال  رتفـاع نسبـةا رغـم
 عتـراف الحكومـي بالعديـد مـن المـدارس العربيـة. اال   ـور المدرسيـن، وعـدمع أجالمـدارس، ومـا يصاحبهـا مـن تواض

 ة:جُالثابتـعدمُوجوٍدُللمناه   [4]

 ـه. ـة لصعوبت ـج بالضافــــالمنهـ  فـــ ـة، وضع المدرسي   توافـر الكتـ  والمقـررات  السليـم، وعـدم  المنهـج التربـوي   ذلـك بفقـدان عناصـر و  
 لعربية:ةُاللغابُلوسائلُاالتصالعدمُوجوٍدُ   [5]

وهـذه مشكلـة كبـرى، نظـرا لشـدة الحاجـة إليهـا، علـى الرغـم مـن وجـود أعـداٍد هائلـٍة مـن طلبـة العلـم   
فوجـود منبـٍر إعالمـٍي باللغـة العربيـة، يسهـم فـي توحيـد الفكـر والرأي   يتشوقـون إلـى ذلـك؛  واألساتـذة، الـذين

ودور نشـر عربيـٍة، األمـر الـذي يشكـل عائقـا   ى ذلـك ليـس هنـاك مطابـع ـة، إضافـة إلـالعـام لهـذه الشريح 
 فـي طريـق نشـر المحـاوالت العلميـة والبداعيـة.

 العربية:ُاحلمالتُالعدائيةُالقويةُضدُالعربُوثقافتهمـ  [6]

ة، لعاقـة الجهـود والمحـاوالت  فريقي ـاط ال وس ـر قنـواٍت عـدٍة فـي األ عب   بعـض القـوى والجهـات   ي تـروج لهـا والت 
 الراميـة لتعزيـز التقــارب بيـن األفارقـة والعـرب مـن جهـٍة، وبيـن المـد السالمـي وانتشـاره مـن جهـٍة أخـرى. 

 

 
 party.org-www.baath، سوريا  يم، موقع حزب البعث العر ي اإلشتراك 2011نشر  تاريخ يناير ، ماال فرياي نموذجا( ألاواقع اللغة العر ية في إفرياية )جيبوتي وإريترية في الارن   ( 1
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 جياٍتُدقيقٍة:ـالتبشريُوماُيضعهُمنُخطٍطُمدروسٍةُواسرتاتي   [7]

ــهومـن ثـم نقـض صـروح    العربيـة الفريقيـة،وذلـك للتغلغـل داخـل نسيـج الثقافـة   ـــذه الثقافـــ ـــة ة، وإقامـ
 مكانهـا.  ثقافـٍي إفريقـٍي أوروبـيٍ  صـرحٍ 

 

 التعصبُللعرقُواملذهب:ـ  [8]

ي  ـــــة فــ ــــــــ ــة العربيــ ــــــــ اللغ  بيــن األفارقــة، ومحاربــة  ع ذلــك مــن شــروخٍ تتبومــا يس ،بإثــارة نعــرة اللغــات المحليــة
 ة.ـــدول الفريقيــــن الــــدٍد مـــع

 

 العاميةُأوُلغةُاألم:ُاتتشجيعُاللغـ  [9]

فإنهـا  ـذه الـدول، أو تلـك؛كاسحـة وحاضـرة فـي ه ن اللغـة العربيـةإ حتالل النصرانيـةقـوى اال حيـن تجـد
 ، فتفـرق فـي نسيـج المجتمـع  تتعـدد لهجاتهـا؛ ـة  ألن العامي  ؛(1)، وتحـارب الفصحـىـع اللهجـة العاميـةتشج 

الفصحى توحـد المجتمـع ن اللغـة العربيـةأ نجـد فـي حيـنٍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفرنسيين في تشاد كتا ا  عنو  (1 الباحثين  التشادية"نارصدر رحد  العر ية  الدكتورا[   اتريس جوليإن دي  مباول]وحصل  ،  " منهج  العامية   ةعلى درجة  العر ية  في رطروحة عن 

والتحديات الت ي تواجهها في إفر: )رنظر كتاب .م1997التشادية وطبعت في  اريس عام   ، جامعة  محمد عبد الغني سعودي،  [ نظرة استراتيجية]ياية  مكان اللغة العر ية ومكانتها 

 (. م2006اإلسالم في إفرياية، ...السودان، الكتاب السا ع، م ن روراأ المؤتمر الدولي –إفريايا العالمية، الخرطوم 
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 إريرتيا   اللغة العربية ف   أضواء على تاريخ   : ي ـ المبحث الثان 

ُ:مةُإريرتايكلُُأصل

، علـى البحـار الواقعـة [تريكـون سنيـوس إريتريـوم]فـي القـرن الثالـث قبـل الميـالد كلمـة    [اليونانيـون ] أطلـق  
 ، وبحـر العـرب  ،، وخليـج عـدنٍ (1) القلـزم   بحـر  حمـر أي:حـول الجزيـرة العربيـة، وكانـت بهـذا تشكـل البحـر األ

ي كـان  حالـ  العائمـة التالط  حمـر؛ وذلك لكثـرةتعنـي البحـر األ  لتسميـة والتيوفسـروا ا،  العربـي  جوالخلي
 ـار. ــــــذه البح على سط  ميـاه ه [ناليونا]يشاهدهـا البحـارة 

سواحـل البحـر األحمـر  [الطليـان]، وعندمـا احتـل تحمـل اسـم إريتريـا جزيـرة  [اليونـان]وكانـت قديمـا فـي 
  [ الرومانيـة]تجديـدا للتسميـة    ريـاإريت  شمـاال، أطلقـوا عليهـا اسـم   [رأس قصــار]جنوبـا إلـى    [رحيتـا]  الممتـدة مـن

فـي األول مـن   [إيطاليـا]ملـك    [همٍبـرت األول]، وذلـك بالمرسـوم الـذي أصـدره الملـك  [عدوليـس]لساحـل  
 .(2) م1890 ه الموافق لعام1307 ينايـر فـي عـام

 :غةوالسكانُواللعُُاملوق
شبـه الجزيـرة العربيـة، مـن الناحيـة الجنوبيـة   فريقيـة، قبالـةفـي أقصـى شـرق القـارة ال  دولـة إريتريـاتقـع  

نفتـاح القـارة الفريقيـة ال  المهـم  المنفـذ  وجيبوتـي   ،ضافـة إلـى الصومـالبال  إريتريا للبحـر األحمــر، وتشكـل  
،  ثيوبيـادولـة أ  ن، ومـن الجنـوبوداـهـا مـن الغـرب والشمـال دولـة السيحد، و (3)العالـم العربـيالشرقيـة علـى  

الجنـو  جيبوتـي ومـن  الشرقـي جمهوريـة  لب  المنـدب، ويطـل  بـاب  علــى  الجنوبـي  ، وتشمـل حوالـي سانهـا 
 . (4) مصـوع وعصـ  هـا نيموا وأهـم، دهلـكٍ  هـا أرخبيـل، أهمجزيـرة 126

وبيــن   [عدوليــس]زدهــار التجــاري فــي القــرن األول الميــالدي، بيــن حالــة اال  [يونانــي]وقــد وصــف رحــال  
ــٍذ  يقــول فــي كتابــه  ــدئ ــم المعروفــة عن ــدان العال مجتمــع منظــم  [عدوليــس]كان فــي : " [البحــري  الكشــاف]بل

 ."(5)المدينة الكبيـرة ذات المبانـي الجميلـة، والمعابـد والحمامـات والشـوارع الواسعـة ـذهــازدهـر فـي ه

 
آكام )  كتاب:    نظرر.هنالك  مدينة جدة، و ين مصر ومدينة الالزم، مسير ثالثة ريام في قفار  لى مكة والحجاز م نإالبحر    مدينة الالزم، هي على  حر الالزم، ومنها يجاز م ن  (1

 (. 94م، ص 1988، 1لبنان، ط  -سعد، عالم الكتب،  يروت  فهمي.ن في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، إسحاأ  ن الحسين المنجم، تحايق د االمرج
 . 22ن صالح سبي، تاديم يوسف إ راهيم يز ك،  دون، ص اتاريخ إريترية، عثم (2
 . 26م، ص  2003، 1السودان، ط  – ، مطا ع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم ، محمود عثمان إيلوس ( م1991- م 1961)إريترية ومشكلة الوحدة الوطنية في حابة الكفاح المسلح  (3
 . 23، ص تاريخ مصر،  دون –جذور الثاافة العر ية والتعليم في إريترية، محمد عثمان ر و  كر، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، الااهرة  (4
 .12، ص تاريخ سبي،  دونحمر عبر التاريخ، عثمان صالح ألاالصراع في حوض البحر  (5
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ـن مـا ورد من ن الفـرق  يمـا بيال أ، إشـأن مساحـة إريتريـا ردة فـي  تختلـف الكتابـات والمعلومـات الـوا
  كيلـو متـرا120بنحـوـدر  األرض تقن  إريتريا تغطي رقعـة مـول إن  القـن  معلومـاٍت ليـس كبيـرا، ولـذا يمك

 .(1) دهلـكٍ  ذلـك جـزرتقريبـا، بمـا فـي   امربـع
الحديثـة   يقـوم علـى األسـس الحصائيـة  فـي دولـة إريتريا  داد سكانـيال يوجـد حتـى اآلن تعـ العلميـة 

يـة التـي جمعـت األول  التقاريـرباحثيـن أو  مـن تقديـرات ال  عليــه، سـوى معلومـاٍت مأخـوذةٍ يمكـن العتمـاد  
الثـور إب التقليديـة،  ةـان  بالوسائـل  سكـان  المسلحـة  عـدد  إلـى  إريتريـة  تشيـر  حوالـي   دولـة  إلـى  يبلـغ 
 .(2)نسمـة تقريبـا [3.500.000]

، وتعـد [التجرنيـة والتجرايـت] اللغـة العربيـة، واللغـة الحبشيـةبأكثـر مـن لغـٍة، وأهمهـا    متـع دولـة إريترياتت
ــة  ــز]لغـ ــز أو الجعـ ــدم  [(3)الج ـ ــٍة س  أقـ ــةٍ لغـ ــارة ال اميـ ــرق القـ ــال شـ ــي شمـ ــا أفـ ــة، كمـ ــافريقيـ ــا وكتابتهـ   ن خطهـ

، وبعـــد دخـــول المسيحيـــة إلـــى البـــالد فـــي القـــرن الرابـــع الميـــالدي، طمســـــت  مشتقـــة مـــن الحـــروف السب يـــة
 .(4)الوثنيـة، أو حرفـت بحيـث تتناسـ  مـع تعاليـم الديانـة الجديدة [الج زيـة]معالـم الثقافـة 

؛ طبقـا [حاميـةالساميـة ال]يطلـق مصطلـ  اللغـات الساميـة علـى لغـات األسـرة التـي تنتمـي إلـى الفصيلـة  
 لتقسيـم علمـاء اللغـة للفصائـل اللغويـة فـي العالـم، وذلـك فـي أواخـر القـرن الثامـن عشـر الميـالدي فـي سنـة

فـي العهـد   سيـم الشعـوب الموجـودمـن جـدول تق  قيـت هـذه التسميـةم، وقـد است1781  ه الموافق لعام1195
إلـى سـاٍمالقديـم، حيـث تنسـ  هـذ اللغـات  نـوٍح، وتضــم    ه  ابـن  اللغويـةأل هـذه  الشعـوب التـي   سـرة  لغـات 

 .(5) والعـراق الشـام ، واليمـن، والحبشـة، وبـالدتسكـن اآلن وسكنـت قديمـا شبـه الجزيـرة العربيـة
غتـان  التجرينيـة همـا الل العربيـة و   جـاٍت محليـة، واللغـة مكتوبتيـن، وسبـع لهلغتيـن    كـان دولـة إريتريـا ـدث س يتح 

مـن الدستـور الريتـري، الـذي صادقـت عليـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة   [38]  المـادة  سميتـان حسـ الر 
 . (6) ريتـري فـي تلـك الفتـرةم، وأقرهـا البرلمـان ال1957ه الموافق لعام  1376 عـامعاشـر مـن يوليـو فـي ال 

 
 . 19م، ص 1983لبنان،  – د ية،  يروت أل اجغرافية إريترية، عثمان صالح سبي، دار الكنوز   (1
 . 38، محمود عثمان إيلوس، ص (م1991-م1961)إريترية ومشكلة الوحدة الوطنية في حابة الكفاح المسلح  (2
المتداد، إدريس  االجذور و(  الجعزية والتجرية والتجرنية)ريترية  إلااللغة العر ية وعالقتها  اللغات  : )رنظر   .ريترية الساميةإلاتعني الرحل في اللغات  ( 3

 . (335، ص 2005ليبيا،  –   لس ا، طر 1محمود حامد موشي، منشورات كلية الدعوة، ط
 .65جذور الثاافة العر ية والتعليم في إريترية، محمد عثمان ر و  كر، ص  (4
ه ، ما الة في 3/4/1437 -م 14/1/2016رحمد عارف حجازي، . د . الباحثون فيه ا، ر -خصائصها  -تدوينها  – رقسامها  -تعريفها : اللغات السامية (5

 https://www.alukah.net/literature_language/t:  ة لوك أل اموقع 
 . 176م، ص 1994، 1ا، محمد عثمان ر و كر، طا وشعب  ررض  ... تاريخ إريترية المعاصر  (6
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ُ:إريرتايُةُيفاللغةُالعربيُُاتريخ
ــك إن الثقال ش ــة العربيـــــ ــةافـــــ ــة عامـــــ ــةواللغ  ـــــ ار  إريتريا، وبانتشة  دول يخاصة، قديمة العهد ف  ةالعربي ـــــ

  الديـــنى سالمية، أضح ــــوة السالم في فجر الدعال  اريترية التي دخلهارات المــــك والسالم في الممالال
فيهـــــا، وهـــــو مـــــا أعطاها بعـــــدا ثقافيـــــا واجتماعيا،   ةة اللغـــــة الرسميالعربي ةلهـــــا، وصـــــارت اللغ  الرسمـــــي

، السالميــــة، وخاصــــة فــــي المــــدن والمناطــــق  إريتريادولــــة    ــــد اللغــــة العربيــــة فــــي أرجــــاءرت  يمــــا بعوانتش
 .(1)المسلمـون بوصفهـا لغـة دينهـم  الريتريـون وتمسـك بهـا  

المجتمعـات النسانيـة ارتباطـا بتاريخـه   مــن أكثـر إن المجتمـع الريتـري  قـال: " عندمـا  علـى حـقٍ   [نايـدل]لقـد كـان 
وثقافتـه"، ولـم يخـف إعجابـه أبـدا بأول ـك البـدو والرعـاة، والمزارعيـن الـذين أجـرى معهـم لقـاءاٍت وأحاديـث وهـم يصـرون 

  سنتهـم. علـى أل وهـةيطاليـة المشهـم باللغـة النـة معظم، رغـم رطا [التجرنيـة]علـى الحديـث معـه باللغـة العربيـة أو 
بديـل لهـم عـن    [ ماتينـزو ]   ولـم يجانـ  "ال  قـال:  المتحـدة الصـواب عندمـا أعلنهـا صراحـة إذ  مبعـوث األمـم 

األساسـي مـن عناصـر توحيـد الشعـ  الريتـري"،    انـت ومازالـت العنصـر : "ك [ نايـدل ]العربيـة"، فهـي وكمـا يقـول  
بمثابـة   كـ  [األسمنـت ] وهـي  بيـن  بتماسـٍك  يربـط  الشخصالـذي  عناصـر  الريتريـةل  الثقافيـة  يـة  مظاهرهـا  فـي   ،

هـا، بـل هـي العمـود  ا والحضاريـة، وهـي ليسـت عنصـرا مكمـال مـن بيـن تلـك العناصـر كمـا يحلـو للبعـض أن ير 
ـا  إنه ، فهـي ذاكرتنـا، وامتدادنـا التاريخـي، واستمراريتنـا عبـر العصـور، ويـة الريتريــة له الفقـري الـذي ترتكـز عليـه ا

 . (2) هـا النابـضاألمـة وقلب   صـار روحخت أحفادنـا، إنهـا باال ـط أطفالنـا و نـا ويرب طالخيـط الـذي يرب 
رة فـي طـول البـالد وعـرضهـا، ـيتحـدث الشعـ  الريتـري تسـع لغـاٍت، تتـوزع علـى تسـع قوميـاٍت، منتش

 ، والحضـارب، ، والنـارا[األسـاورتـه]  ، والساهـو[الدناكـل]  والتجرينيـة، والعفـر   تيالتجـرا]وهـذه القوميات هـي:  
عـاٍم،   العربيـة قبـل م ـة  مـن الجزيـرة  ، بالضافـة إلـى قبيلـة الرشايـدة العربيـة التـي نزحـت[، والكونامـاوالبلـين

وهي نفس لغة قبائل البني    -  [ايـتالتجر ]، وتتشابـه  والعربيـة  [تياالتجر ]  :انتشـارا همـا  ثـرإال أن اللغتيـن األك 
بعيـٍد فـي جذورهـا مـع العربيـة، حيـث انحـدرت مـن أصـوٍل    إلـى حـدٍ   -عامر والحباب في شرق السودان

 :(3) إريتريـة بالمراحـل التاليـةدولـة ساميـٍة، مـن شبـه الجزيـرة العربيـة، وقـد مـرت اللغـة العربيـة فـي 
 

 
 . م6/11/2009معهد مبارك قسم هللا للبحوث والتدريب،  ، كم ال محمد جاه هللا . فرياي، د إلا وضع اللغة العر ية في دول الارن  (1
 . 167متداد، إدريس محمود حامد موشي، ص إلاالجذور و ( الجعزية والتجرية والتجرنية)ريترية إلا اللغة العر ية وعالقتها  اللغات  (2
 . م6/11/2009 للبحوث والتدريب، معهد مبارك قسم هللا  ،كمال محمد جاه هللا . فرياي، د إلا وضع اللغة العر ية في دول الارن  (3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





40الصفحة   
 

 اللُاإليطايل:ـحتعهـدُاال - [1]
ــل  ــدم المحتــ ــا قــ ــا  [اليطالــــي]عندمــ ــى إريتريــ ــة، إلــ ــة والسياسيــ ــاة الثقافيــ ــة الحيــ ــة لغــ ــة العربيــ ــد اللغــ ، وجــ

تفاقـــات  ، فاضطـــره ذلـــك إلـــى التعامـــل بهـــا معهـــم فـــي المواثيـــق والمعاهـــدات واالالريترييـــنوالتجاريـــة بيـــن 
ولكـــن رغـــم انتشـــار اللغـــة العربيـــة كلغـــة ثقافـــٍة وشيـــوخ القبائـــل؛    ت مـــع السالطيـــنوالمنشـــورات، والمراســـال

ــٍة  ــورٍة خاصـــ ــة، وبصـــ ــم المحليـــ ــون لهجاتهـــ ــم يتحدثـــ ــي أغلبهـــ ــوا فـــ ــان ظلـــ ــٍ ، إال أن السكـــ ــٍم وتخاطـــ وتعليـــ
 .إريتريـاتنتشـر فـي شـرق وغـرب وشمـال   التـي [تياالتجــر ]

ة، وهـــدد بإغـــالق المـــدارس األهليـــة، والمعاهـــد ضـــاق ذرعـــا باللغـــة العربيـــ  [اليطالـــي]ولكـــن المحتـــل  
بلغــة القــرآن الكريــم، ولــم يكــن اعترافــه  السالميــةالدينيــة التــي كانــت تــدرس علــوم اللغــة العربيــة، والثقافــة 

ألمــد، باللغــــة العربيــــة إال مرحليــا، لجــذب الطــالب ودغدغــة عواطــف األهالــي، ضمــن استراتيجيــٍة طويلــة ا
 تمثلـت فـي شـل اللغـة العربيـة جزئيــا، وعبـر مراحـل.

ارس علــــى تجاهــــل العربيــــة، استمــــرت مقاطعــــــــة األهالــــي للمــــد  [اليطالــــي]تــــل  صــــرار المح ل  ونتيجــــة
أبوابهــا، ورغــم الغــراءات بمجانيــة التعليـم   المــدارس إلــى إغــالق  حتــى اضطــرت بعــض  بصــورٍة متصاعــدةٍ 

  لألطفـال والفقـراء. جتماعيـةوالمساعـدات اال
يـة  عتـراف أخيـرا باللغـة العربإلـى اال  [اليطالـي]، اضطـر المحتـل  ةالمتصاعـد ي ٍظـل تلـك المقاطعـةوفـ

م، 1936 ه الموافق لعام1355 عــام ي فيمــن القانــون األساســ  [32]ت طبقــا للمــادة لغــة رسميــة؛ فأقــر 
 إلزاميـة فـي المناطـق ذات األغلبيـة المسلمـة خاصـة. ـل اللغـة العربيـةجع

 عهـد اإلحتالل البريطاني: -[2]
م، وأحيلـت 1941  ه الموافق لعام1359  عـام  الثانيـة إريتريـا  احتلـت قـوات الحلـف فـي الحـرب العالميـة

ستخدامهـم اليـن؛ ، وقـد دفعـت الحاجـة إلـى وجـود الكتبـة وصغـار الموظفيـن الداري[بريطانيـا ]إدارتهـا إلـى 
  [ بريطانيـا]والمواطنيـن الريترييـن، دفعـت    [البريطانيـة]وصـٍل بيـن السلطـة    وليكونـوا حلقـة  ؛ـؤون الدارةفـي ش

بتدائيـة ، تأسيـس المـدارس اال[ةالبريطانـي]، مديـر المعــارف  [ونيـل إستيـلالكول]م، فشجـع  هتمـام بالتعليـإلـى اال
العاصمـة   فـي  للمعلميـن  المعـارف معهـدا  دائـرة  وأقامـت  مـن [أسمـرا]والعداديـة،  بمدرسيـن  واستعانـت   ،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





41الصفحة   
 

مـا حسـ  مـدى  ، وتعامـل معهفـي إريتريـة  لغتـي التعليـم  [النكليزيـة]العربيـة واللغة  السودان، وجعلـت مـن 
 .(1) التعليـم والصحافـة فـي همـا مـع مصالحـه وأهدافـه، وذلـك بإعطائهمـا هامشـا مـن الحريـةموافقت

 د الفـيدرالي مع إثيوبيا:ـ العه -[3]
ــاٍد  إريتريــــاستقــــالل، دخلــــت نشقــــاق وتشــــرذم المواقــــف حــــول هــــدف االإثــــر اال مــــع  [فيدرالــــي]فــــي إتحــ

متمتعــٍة بالحكــم الذاتــي  إثيوبيــا، بموجــ  قــراٍر مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وضــع إريتريــة كوحــدةٍ 
،  (2)ريتريـــارسميتيـــن ل، لغتيـــن  [التجرينيـــة]العربيـــة و  تحـــت سيـــادة التـــاج الثيوبـــي، وأقـــر الدستـــور اللغتيـــن

 .إريتريـا، فـي إطــار محاربـة اللغـة العربيـة فـي دولـة ـا اللغـات المحليــةإثيوبي شجعـت وفـي الوقـت نفسـه
 حتالل األثيوبي:عهـد اال -[4]

 لعام   ه الموافق1375 فــــي عــــام  [هيلــــي سالســــي]، قــــام المبراطــــور إلــــى إثيوبيــــا  بعــــد ضــــم إريتريــــا
ــور ا1956 ــق الدستــ ــة م، بتطبيــ ــي فــــرض اللغــ ــد، وبالتالــ ــي الجديــ ــة]لثيوبــ ــوج   [األمهريــ ــٍة، وتــ ــٍة رسميــ كلغــ

 .(3)النظـام ممارساتـه القمعيـة، عـن طريـق منـع استخـدام اللغتيـن العربيـة والتجرينيـة
يومـا، وإال   21فرصـة    ـذا القــرار، ومنحهـاوطالـ  البرلمـان الريتـري الحكومـة الثيوبيـة بالتراجـع عــن ه

األمـم المتحـدة، ولكـن الحكومـة األثيوبيـة ردا علـى هـذا النـذار،    الدعـوى إلـى  تحـاد ورفـعسيتـم إلغـاء ال
 ، والتـي امتـدت ثالثيـن عامـا. الحـرب بكـل مآسيه نفجـارعسكريـا، ممـا أدى ال حتـالل إريتريـااقامـت ب

 فترة النضال مـن أجل التحرير: -[5]

ميـة فيهـا العربيـة اللغـة الرس  ، ثنائيــةالريتريـة  التحريـرمـن المسائـل التـي أجمعـت عليهـا فصائـل جبهـة  
، منـذ فتـرة الخمسينـات إبـان فترة ريتـري مـا لغتيـن رسميتيـن، يجتمـع عليهمـا الشعـ  ال، باعتبارهوالتجرينيـة
 . (4) تطور البـالد بمستقبـلـررا بالغـا ، وإن أي تجـاوٍز لهـذه الحقيقـة، سـوف يلحـق ض [الفيدرالـي]التحـاد 

نهـا يتمثـل فـي أ  ن وضـع اللغـة العربيـة فـي أوائـل الستينـات وإلـى أواخــر السبعينـات مـن القـرن الماضـيوالحـق أ 
هـم مـن ناحيـٍة، والشعـ  مـن ناحيـٍة أخـرى، كمـا كانــت تتـم يـن المقاتليـن أنفسللتفاهـم اليـومـي ب   ـت اللغـة الرسميـةكان 

جتماعـات والمهرجانـات التـي تقيمهـا التخاطـ  فـي اال  وكانـت لغـةبهـا المكاتبـات الرسميـة وغيرهـا مـن المعامـالت،  
 .  ـــــةالتجرينيــة ـــــ ـا اللغـــــ، تليهلمناسبــــــات المختلفــــــةي اـــ الجماهيـر فـ 

 
 .55م، ص1996عبد الملك عودة، ومجموعة مؤلفين، معهد البحوث العر ية، مطا ع سجد الع رب، . دراسة مسحية شاملة، د..  إريترية (1
 . 72-70السا ق، ص  صدر الم (2
 .103و 74، صالمصدر السا ق (3
 .221، صالمصدر السا ق (4
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 ه الموافق لعام 1395 فـي عـام  الريتريـة   ، التـي انشقـت عـن جبهـة التحريـرإريتريا   لتحريـر  ـةإال إن الجبهـة الشعبي 
وهـذا  ، .م، أثـارت مـن جديــد مسألـة اللغـة، مـن خـالل طرحهـا مشروعـا بديـال للثنائيـة اللغويـة العربيـة والتجرينيـة1976

، وذلـك بعـد أن ترسـخ  متساويـة الريتريـة لـى أسـاس إن اللغـات المشـروع يقـوم علـى فكـرة تطويـر اللهجـات المحليـة، ع
   بـع قـرٍن مـن الزمـان.مـن ر   كثـرالريتـري، عبـر مرحلـٍة امتـدت أل لـدى الشعـ    مفهـوم الثنائيـة اللغويــة والثقافيــة

ــق هــ والجديــر ذكــره  ــ  الحكــم فــي إريتريــة (1)إريتريــة لتحريــر لجبهــة الشعبيــةاشــروع عندمــا تولــت ذا المطب
تصـــدت قيـــادة الجبهـــة ، و التـــراب الريتـــري  كامـــل تحريـــر، إثـــر م1991 ه الموافق لعام1411  فـــي عـــام

ــــة غيـــر إريتريـــ للغـــة العربيـــة، وعدتهـــ   ـــة لتحريـــر إريترياالشعبي وعملـــت علـــى تهميشهـــا فـــي جميـــع  ،  ةٍ ا لغــ
ــــن يتحـــدث  ـــلالوطنيـــة قبـــل التحريـــر، ومارســـت الرهـــاب الفكـــري ضد ك نشاطاتهـــا، وفـــي المناسبـــات مــ

 .(2)هـا فـي أوسـاط المجتمـع الريتـري والتقليـل مـن مكانت  باللغـة العربيـة،
 ستقـالل:رة بعد االـ الفت -[6] 

ــام ــوط نظــ ــر سقــ ــام] إثــ ــي ماريــ ــو هيلــ ــي إثيوبيــــ  [منغستــ   نفرادم، وا1991 ه الموافق لعام1411ا عام فــ
لتطويـــــر وتحديـــــث مفـــــردات اللغـــــة    ـــــدت إمكانيـــــاٍت كبيـــــرةبالحكـــــم، حش  ـــــة لتحريـــــر إريترياالشعبي الجبهـــــة

ــة  ــاده إن اللغـ ــوٍم مفـ ــة، وقامـــت بتكريـــس مفهـ ــة]التجرينيـ ــي  [التجرينيـ ــة األم فـ ــي لغـ ، ونجحـــت فـــي  يترياإر هـ
ــة  ــة العربيـ ــ ــم باللغــ ــع ضعـــف ارتباطهـ ــة، مـ ــة التجرينيـ ــون بلغـ ــوا يتحدثـ ــذين باتـ ــن، الـ ــق المسلميـ بعـــض مناطـ

 .(3)هـم وعروبتهـمخلـي نهائيـا عـن لغتمرحليـا، دون الت
واال والتاريخـي،  الجغرافـي  الموقـع  بحكـم  عربيـٍة  كدولـٍة  إريتريـة  تصـور  والدينـي إن  الحضـاري  نتمـاء 

طبيعـي أمــر  أوالثقافـي  نـدرك  نحـن  أجـل،  مـن  الصـراع  إريتريا  ن  المسألـة،  عروبـة  هـذه  قضيـة   وجعـل 
ونعلـم بأن  ـة وعروبـة إريتريا، مـن التضحيـات، فـي ظـل التجاهـل العربـي لهوي ستكلفنـا الكثيـر [استراتيجيـة]

تجـاه الشعبيـة فـي هـذا اال  ـي دعـم نظـام الجبهـةـد العروبـة والسـالم، ويأتض  بشكـٍل عـاٍم  النظـام الدولـي
ب والثقافـي  الدينـي  التعايـش  بـدوره مسألـة  إريتريـة؛ليهـدد  فـي  إريتريـة،   رمتهـا  فـي  العربيـة  المعالـم  ولزالـة 

ــــي البــــــٍة ورسميـٍة فـاللغـة العربيـة، والحيلولـة دون اعتمادهـا كلغـٍة وطني وإخمـاد جـذوة  .(4) الدـ

 
م، تم تغيير اسم الحزب    ]الجبهة الشعبية للديماراطية والعدالة[، وهو  1993ه  الموافق لعام  1413وإعالن استااللها في عام   عد تحرير إريترية    (1

 الحزب الحاكم في البالد حاليا. 
 . 144حاائق ووثائق، محمد عثم ان علي خير، ص .. عرو ة إريترية (2
 . 143، صالمصدر السا ق (3
 . 211 -120، صصدر السا قالم (4
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ة الـذي تمـر بـه الثقافـة العربيـ    ة، والوضـع الدقيـقش العربيـ  كـل الجهـود التـي تبـذل لمحاربـة وتهميـ  رغـم
ـاء  وال يمكـن القض  تجـذرة فـي إريتريام  ـةاللغـة العربي    ن  فإ  ؛الممنهـج للحـرف العربـي    ، والطمـسيافـي إريتر 

ترسـل وفـدا مـن األمانـة    وها هـي إريتريا،  غـوي والثقافـي والحضـاري الواقـع الل    أساسـي مـن    عليهـا، فهـي جـزء
  ذلـك  الكتـاب العـرب، ومـع  تحـادنضمـام ليـن، لتطلـ  االالريتري    يـنتحـاد العـام للكتـاب والصحفي  الالعامــة ل

 . يتريافـي إر  اة فـي ظـل النظـام القائـم حاليـ  ا أمـام اللغـة العربيـ  يبقـى الطريـق شاقـ  

 املعاه
 
 د واملدارس العربي

 
 :ف دولة إريرتيا ةة والسالمي

 ع:و  سالمي بمدينة مصالمعهـد الديني اإل [ ـ1]

ــو ــدم    وهــ ــده   أقــ ــي إريتريا المعاهــ ــأه الش  فــ ــد ال، أنشــ ــن عبــ ــد بــ ــخ أحمــ ــن هــــالليــ ــة    --رحمــ هـ 1363سنــ
دائيــة فقــط،  بتــد يضــم المرحلــة االالمعه  ، وكــان  ةالسالميــ  ــه لشــؤون األوقــاف ، وسلم  م1944الموافــق لعام 

  إلى وقتٍ –  المعهــــــــــد  يديـــــر   كـــــان  و ، ةرعيـــــ  ض العلـــــوم الش  رس  يه بعـــــ تـــــدو  يحفظ  يه القرآن الكريم، حيـــــث
ــــوي حمـــد  يـــخ ماألستـــاذ الش   -قريـــ ٍ  ــى  حميراي ستـــاذ حسيـــنوخلفـــه األ --عبـــده با علــ ، حتى اآلن علـ

 .(1)اطالبـ   300إدارتـه، يقـدر عـدد طالبـه بحوالـي 
 المعهد الديني اإلسالمي بمدينة أغـردات: ـ[ 2]

ـــق1381عــام   --عــزوز عهــد الشيــخ عبــد للاأســس هــذا الم بالتعــاون مــع    م،1961 لعام هــ الموافـ
ـــد بالســـودان، وكـــان المعه العلمـــي العالـــي م درمـــاند للا هـــو مـــن خريجـــي معهـــد أالشعـــ ، والشيـــخ عبـــ 

 .(2)رسالتـه التعليميـةأداء  مـنتوقـف وفـي الوقـت الحاضـر المعهـد شبـه م بتدائيـة فقـط،يضـم المرحلـة اال
 معهد عنسـبا اإلسالمي بمدينة كـرن: [ ـ3]

على يــــد  [كــــرن ]ال مدينــــة شم ةالواقع [وازنتــــت]م بمنطقــــة 1958 لعام هــــ الموافــــق1377أســــس عــــام  
ـــد اشتهــر  الســـودان، وق مساجـــدلـــق العلـــم فـــي ى تعليمــــــه بخـــالوى وح ـــٍد علـــي زرؤوم، الـــذي تلقـــ حم  م    خه يالش  

ت دروٍس ووعـــٍظ إلى خلـــوٍة قرآنيٍة، ثم امؤسسه مـــن حلق ، ارتقـــى به[بيـــت جـــوك]بيـــن العامـــة باســـم معهـــد 
  .م1963 امهـ الموافـق لع1383 اممعهٍد إسالمٍي منظٍم ع ىإل

 
الجامعية، كلية العلوم اإلسالمية،    ةالتنصير في إريترية، ومواقف الدعوة اإلسالمية منه، سعيد إدريس محمد علي، رسالة الماجستير، جامعة المدين  (1

 . 104م، ص 2012ه  الموافق 1433ماليزيا، 
 . 104المصدر السا ق، ص  (2
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تخـذ مـن منـزٍل م وا1968  ـق لعامه المواف1387  ام في ع  [ ـرن ك]ـة  أدخـل إلى مدين   [ـتوازنت ]وبعـد حريـق منطقـة  
م، كمـا إن  1972  لعام   هـ الموافـق1391مقـرا لـه، اعترفـت بـه مصلحـة المعـارف عـام    [سـودان   ت حل ]ي  بحي  سكن 

ه أن عـددا كبيـرا مـن  لجديـر ذكـر ، واإلـى إريتريا   إدارة الفتـاء الريتريـة أضحـت تمـده بمعلميـن مـن البعثـات األزهريـة
   غير ألسبابٍ عتقـال  ـم مـن الجامعـات السعوديـة، مازالـوا رهـن االأبنائـه الخريجيـن الـذين قدمـوا للتدريـس فيـه بعـد تخرجه 

بن م  ستـاذ عبد العلي شيـخ المعهـد، األ  ، وعلـى رأسهـم ابـنا الشعبيـة لتحريـر إريتري   الجبهـةحكومـة    فـي سجـون   معروفةٍ 
 م، وإلـى اآلن.  1993  ه الموافـق لعام1413  ي زرؤوم، منـذ عـامعل   دحمم

يمنـــ   ياإريتر فـــي ٍي د أول معهـــٍد إسالم، ويعـــ والمتوسطـــة والثانويـــة ويضـــم المعهـــد المرحلـــة البتدائيـــة
ا، وقـد  طالب  700بـه أكثـر مـن يبلـغ عـدد طـال  م،1975 لعام  هـ الموافـق1395الشهـادة الثانويـة منـذ عـام 

 .(1)وريـاــــوس ،ويـتـــالكدولــــة و  ،ودانــوالس ،ومصـر ،ةات السعوديالجامع ىالمعهــد طالبـه إل ابتعـث
 مؤسسة أصحاب اليمين التعليمية بمدينة كـرن: [ ـ4]

ــن حام  تأسســـت ــٍد بـــن صال  بـ ــد الشيخ محمـ ــذه المؤسسة على يـ ــدهـ ــ الموافـــق1382ام ع  يف --ـ   هـ
م تأسيــــس خلــــوٍة لتعليــــوي بي الخالوى السودانية، وقد بدأ نشاطه الدعه فتلقــــى تعليمم، الــــذي  1962 لعام

ــم وحفظه وفي سنة  ا ــرآن الكريـ ــ المواف1384لقـ ــقهـ ــي الحديـــث  م أخ 1968 املع  ـ ــم النظامـ ــل التعليـ ذت شكـ
ــي ا ــا فـ ــوال جذريـ ــد أحدثـــت تحـ ــدارس، وقـ ــد والمـ ــ ــن المعاهــ ــا مـ ــج كغيرهـ ــي تدريـــس المناهـ ــة  فـ ــة التعليميـ لخطـ

 .(2)ضمـن مقرراتهـا الدراسيـة  [النكليزيـة واألمهريـة]وأدخلـت مادتـي 
 المعهد الديني اإلسالمي بمدينة قنـدع: [ ـ5]

، خريـــج كلية  مودوي م علـــى يـــد الشيـــخ عمـــٍر بـــن إدريـــٍس 1969 لعام  الموافـــق  هـــ 1389أســـس عـــام 
ـــة،  وكــان يضــم المرحلــة االبالمدينــة المنــورة،   ةالسالمية الشريعة مــن الجامع بتدائيــة والمتوسطــة والثانويـ

مـــن المناهـــج الحكوميـــة، وقـــد اعتمـــد منهـــج وزارة  جتماعيـــة والعلميـــةوالعربيـــة واال  س العلـــوم الشرعيـــةويـــدر 
ــة اال ــي المرحلــ ــة فــ ــارف السعوديــ ــة الالمعــ ــج جامعــ ــة ومنهــ ــام مبتدائيــ ــٍد بــــ مــ ــوٍد  حمــ ــةن سعــ ــي   السالميــ فــ

الحياكة   ممعهــــد مركــــزا لتعليطالبــــا، وضــــم ال  600المتوسطــــة والثانويــــة، وقــــد بلــــغ عــــدد طــــالب المعهــــد 

 
 . م 6/20/2017: ن، التاريخ اهلية في إرتريا، مركز البحوث والدراسات، مجلة البيأل اره م المؤسسات اإلسالمية الرسمية و (1
 المصدر السا ق رعاله.  (2
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ــزوالتطري ــرآن ال ،اتللبن ـ ــم القـ ــوة لتعليـ ــم، وابتعـــث المعهوخلـ ــدول  مـــن طالب اد بعضـــ كريـ ــات الـ ــ ه إلـــى جامعــ
 حامـال للشهـادات الجامعيـة.العربيـة وعـاد بعضهـم 

 صار بمدينة منصورة:نمعهد المهاجرين واأل [ ـ6]

ــد الشيــخ محمــٍد بــن  1970 لعام الموافــق هــ 1390  تأســس معهــد المهاجريــن واألنصــار عــام م، علــى ي
ــاٍن شيدلـــي لتحفيـــظ القـــرآن الكريـــم، ويقـــدر    وخلـــوة بتدائيـــة،، ويضـــم المعهـــد المرحلــــــة اال--إبراهيـــم عثمـ

، وأممــــت م1979 لعام  هــــ الموافــــق1399أغلــــق المعهــــد عــــام ، و طالبــــا 300  عــــدد طالبــــه بأكثــــر مــــن
 الريتريــــة ة التحريــــرجبه الــــذي كــــان يسيطــــر علــــى قيــــادة ،[العمــــل الشيوعــــي]ه علــــى يــــد حــــزب ممتلكات

ن إال إ  طالـــــبا؛  400م بنحـــــو1983 املع هـــــ الموافـــــق1403  مي عـــــاالتعليم، ثـــــم استأنـــــف نشاطه نـــــذاكآ
ــر إريتريا ةالشعبي  ةالجبه ــام    [النظام الحاكم حاليا]  لتحريــــ ــه عــــ ــه وأغلقتــــ ــم تمهلــــ  لعام  الموافــــــق ه1404لــــ

ــه، ثــم فــي بــل قتــل أحــد أساتذتــه أمــام طلبتــه وزمالئ ،طلبتــه ومعلميه للقتــال  حيــث تــم تجنيــد كــل ،م1984
ــام  ــ الموافـــق1415عـ ــل الن1995  لعام  هـ ــخ مم اعتقـ ــه الشيـ ــام مؤسسـ ــازال ظـ ــي، ومـ ــم شيدلـ ــن إبراهيـ ــد بـ حمـ

ــا فـــي سجـــن النظـــام و  ــم لـــه خبـــر، قابعـ ــا المعهـــد؛ فقـــد خـــر لـــم يعلــــ ج ورغـــم الظـــروف الصعبـــة التـــي مـــر بهـ
ــم قبول ــن تـ ــة  دفعتيـ ــي الجامعـ ــم فـ ــةهـ ــورة السالميـ ــة المنـ ــا بالمدينـ ــوا فيهـ ــان    ،وتخرجـ ــم دور  وكـ ــارز  لهـ ــي  اا بـ فـ

 .(1)العمـل السالمـي الريتري بشقيـه الدعـوي والسياسـي
 مدرسة الجالية العربية بمدينة أسمرا: [ ـ7]

أبنـاء الجاليـة العربيـة، وقـد أسسهـا    م، بهـدف تعليـم 1942  لعام  هـ الموافـق1362ام  ع   ة أسست هذه المدرس 
  بـا حبيـشٍ   أحمـد بـن عبيـدٍ ـخ  ، ويعـد الشيـةريتري ال   مدينة أسمرا  فـي   أحـد العـرب مـن الجاليـة اليمنيـة الـذين كانـوا

 . الريتريين   أنـه مـا لبـث أن أصبـ  غالـ  طالبهـا مـن المواطنيـن   سيهـا ومديريهـا، بيـدمـن مؤس 
طالبـا، والمنهـج المتبـع هـو    820، ويبلـغ عـدد طالبهـا نحـو  تدائيـة والمتوسطـةبتضـم المدرسـة المرحلتيـن اال 

يـة منـذ أربعيـن سنـة؛ إذ تدرس  منهـج وزارة التعليـم المصريـة التـي مازالـت تقـوم بتزويـد المدرسـة بالمناهـج التعليم
 . (2) كمـادٍة، وتـدرس جميـع المـواد باللغـة العربيـة بالضافـة إلـى المقـررات الوطنيـة  سالمية ال   التربيـة

 
 . م 6/20/2017: الهلية في إرتريا، مركز البحوث والدراسات، مجلة البيإن، التاريخ ارهم المؤسسات اإلسالمية الرسمية و (1
 .المصدر السا ق نفسه (2
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ــٍة، بــــدءا بتغييــــر    ــــة لتحريــــر إريترياالشعبي  الجبهــــةوفــــي عهــــد  الحاكمــــة تعرضــــت إلــــى ضغــــوٍط مختلفــ
ــا إلـــى مدرســـة األمـــل، وطلـــ  من ــا إلغـــاءاسمهـ ــا العربـــي السالمـــيمنهج  هـ ومـــة  بمنهـــج الحك ، والتدريـــسهـ

 .(1)إدارتهـا لـوزارة التعليـم وإخضـاع كـل
 مدرسة حرقيقـو: [ ـ8]

ة  في قري م،1945 ه الموافق لعام1364 عــــــام  --كيكيــــــاأنشأهــــــا الشيــــــخ صالــــــ  بــــــن أحمــــــٍد آل  
ومصــــر، وكــــان    نــــودامدرسين مــــن الس  اــــ  إليهالكبيــــرة في إريتريا، وجل  ــــدارس، وتعــــد مــــن الم(2)حرقيقــــو

 ، وتعــد أولةلسالميوالتربيـة الوطنيـة وا  [النجليزيـة]المنهـج التعليمي باللغـة العربيـة بالضافـة إلـى اللغـة  
 .(3)الصحيـ  فـي إريتريـا العلمـي التنظيـم والدقـة والمنهـج مدرسـٍة مـن حيـث

 مدرسة الضياء اإلسالمية بمدينة أسمرا: [ ـ9]

ــا]الواقعــة فــي حــي   لمدرســة التعليميــةأنش ــت هــذه ا   هــ الموافــق1389عــام  ــرا في بالعاصمــة أسم  [أخري
ــٍد بـــن بشيـــر1969 لعام  دار العلـــوم بالقاهـــرة [ليسانـــس]الحاصــــــل علـــى   --م، علـــى يـــد األستـــاذ محمـ

 م. 1967 ه الموافـق لعام1386في عام 
 هـا العلـوم العصريـة، وتنحصـر المدرسـة انـ  تدريسالمدرسـة إلـى تعليـم الديـن السالمـي بج تهـدف هـذه  

اال المرحلـة  والمتوسطفـي  طالببتدائيـة  عـدد  ويصـل  إلـى  ـة،  العربيـةوتـدر   ،اطالب    1350هـا  اللغـة   س 
التربيـة   إلـى  فتـدرس  السالميـةبالضافـة  المـواد  أمـا بقيـة  لمنهـج وزارة التربيـة والتعليـم الريتريـة،  ، وفقـا 

نزع الحجاب من الفتيات المسلمات،   إلى حد  ق من قبل الحكومة وصليوتعرصت هذه المدرسة للتضي
 .(4)أدى إلي إشتعال غضٍ  جماهيرٍي عارٍم؛ فاعتقلت إدراتها

 مدارس ومعاهد جهاز التعليم فـي السودان: [ ـ10]

ة التنش ـذ  يـث تتخ م، ح 1976  لعام  الموافـق  هـ1396التحريـر الشعبيـة الريتريـة عـام    قـواتتنظيم    هـاأنشأ
ـا، كمـا كانـت للدفعـات الطالبيـة التـي تخرجـت ـل هدفـا مركزيـا لهي األصيسالمـوك الوتنمية السل  ةسالميال

 
 .152 حاائق ووثائق، محمد عثمان علي خير، ص.. عرو ة إريترية ((1
 نظرر.  البطوالت والوعي الوطني المبكرإنها تنفرد  تاريخ حافل  هي مدينة نموذجية، تبعد عن مدينة مصوع ثمانية كليومترات، إال ((2

 (. 120جذور الثاافة العر ية والتعليم في إريترية، محمد عثمان ر و  كر، ص )كتاب: 
 .121-120جذور الثاافة الع ر ية والتعليم في إريترية، محمد عثمان ر و  كر، ص  ((3
 . م6/20/2017: ن، التاريخ ا هلية في إرتريا، مركز البحوث والدراسات، مجلة البيألاره م المؤسسات اإلسالمية الرسمية و ((4
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التـي   ، التحريـر الشعبيـة الريتريـة  قـواتى تنظيـم  عليمـي لـددور ال ينكـر فـي ميـالد هـذا المشـروع الت  افيـه
 جتماعيـة.ـن أعظـم حسناتهـا االتعـد هـذه المـدارس م

مـن رجـال    نهجـه بإشـراف نخبـةٍ م   ربـي، حيـث تــم وضـع ، طابـع إسالمـي ع از التعليـم الريتـري جهـإن طابـع  
السـودان  فـي  والتعليـم  الجهـالشقيق  التربيـة  وكـان  اال ،  المراحـل  يضـم  والثانويـةـاز  والمتوسطـة  وكـان  بتدائيـة   ،

 . (1) الريتريـةالحـدود السودانيـة    السودانيـة التـي تقــع فـي شرقـي السـودان بالقـرب مـن   بمدينـة كسـالفتتاحهـا  ا
 :العربية ف دولة إريرتيال اللغة مستقب

 

؛ فهـي فـي إطارهـا التاريخـي  إريتريا   فـي دولـة  مستقبـل اللغـة العربيــة  ـن مـن خاللهـا قـراءة التـي يمك   ساسيـة نذكـر النقـاط األ 
السالمـي    ــل التـراث الريتـري تراثهـم، وكـل أوجــه حضارتهـم؛ فك   ا الوعـاء الـذي خلـدهـباعتبار   مثـل ذاكـرة الشعـ  الريتـري ت

طرفـا فـي هـذا التـراث    الريتـري   ـد الشعـ  الـذي يع مكتـوب باللغـة العربيـة، هـذا مـا عـدا التـراث السالمـي بصـورٍة عامـٍة، و 
 .(2) قرنـا مـن الزمان عشـر   ثـر مـن أربعـة إلـى أك  الممتـد  الحضـاري 

،  قـل قـروٍن علـى األ   الـذي استمـر خمسـة   حتـالل والمقاومـة الريتـري طيلـة فتـرة اال العربيـة تاريخيـا بالنضـال    ارتبـاط اللغـة 
ـرت  قالوطنيـة الـذي أ   ة الحديـث، هـو يـوم المصالحـ   يـخ الشعـ  الريتـري بيـوٍم فاصـٍل فـي تار   ـط اللغـة العربيـة وتاريخيـا ترتب
الساميـة، وتاريخيـا أيضـا تمثـل اللغـة العربيـة  اللغة    [ التجرنيـة]إلـى جانـ  أختهـا    ريتريا لغـة رسميـة ل   بيـة العر   بموجبـه اللغـة 

 ـا.ي استمـر ثالثيـن عام الشـرارة األولـى التـي أفضـت إلـى الكفـاح المسلـ  الـذ
ه  1378- 1376ـي حـوادث فـي عـام  ذكـرى العشـرات مـن الشهـداء الـذين سقطـوا ف  عربيـة فـي إريتريالغـة ال وترتبـط بال
  األثيوبي   حتـالل ، بعدمـا أعلـن اال [التجرينيـة]م، وهـم يدافعـون عـن اللغتيـن الوطنيتيـن العربيـة و1959-1957  الموافـق لعام 

 الطـار الثقافـي نجـد: مـا، وفـي به [مهريـةاأل ]ل إلغاءهمـا واستبـد
 ة.ـــة العربيــــة اللغــــي حركـــــم فـــدور متعاظ  اآلالف مـن حملـة الشهـادات العربيـة الـذين وال شـك سيكـون لهـم  عشـرات ▪
 وسائـل العـالم المقـروءة والمسموعـة والمرئيـة. انتشـار ▪
 حتـالل.ـراٍت طويلـٍة بفعـل االعزلـت عنـه لفتهـا العربـي الـذي علـى محيط دولـة إريتريـة انفتـاح ▪
مستـوى التحصيـل   في ، الـذي تمخـض عنـه رســوب هائـل، وتـدنة األمفشل مشروع التعليم بـلغ ▪

التــي  ــي تــدرس بالعربيــة، مــا عــدا التالحكومية من قبل األهالي عــن المــدارس  وعــزوف العلمــي

 
 . 108التنصير في إريترية، ومواقف الدعوة اإلس المية منه، سعيد إدريس محمد علي، ص  (1
 . 179 -177ص   ،، إدريس محمود حامد موشي[الجعزية والتجرية والتجرنية]ريترية إلا اللغة العر ية وعالقتها  اللغات  (2
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،  ستيعابيـةهـا االاقتمستـوى الدولـة، كمـا إن القبـال عليهـا يفـوق طاحتلـت المراكـز األولـى علـى 
 الكامـل للغتـه العربيـة. ـاز الشعـ  الريتـري وهـو مـا يــدل علـى انحي

ييـــن بارزيـــن فـــي حـــزب سياسييـــن وقياد  بيـــة مـــن قبـــل قـــادةٍ لعر لغة اصـــوات المنحـــازة لاأل تزايـــد ▪
  [عشــر  الخمســة  مجموعــة]، وخاصــة بعــد مطالبــة الحاكــم  يــة والعدالــةمقراطالجبهــة الشعبيــة للدي

 .لغـة رسميـة للشعـ  الريتـري   [التجرينيـة]ـرورة اعتمـاد اللغـة العربيـة مـع اللغـة بض
 : إريرتياف  القدمية والتارخيية  املدن

ُُ:جزيرةُدهلكٍُ
أيضـــا،   [دهيـــك]ويقـــال لـــه   ،بكـــاف، اســـم أعجمـــي معـــر  وسكـــون ثانيـــه والم مفتوحـــة وآخـــره بفتـــ  أولـــه

ــارة، كــان بنــو وهــو مرســى بيــن بــالد اليمــن والحبشــة، بلــدة ضيقــة حرجــة ح   ،وهــي جزيــرة فــي بحــر اليمــن
 :(1)المقـدامـوه إليهـا، وقـال الشاعـر أبـو خطـوا علـى أحـٍد نفإذا س أميـة

 هاحــــت بنــــت القطامــــي دونولــــو أصب
ــا  ــوف حتى أزورهـــ ــرت ثوب الخـــ  لباشـــ
ــريا لزرتها ــو أصبحــــــت خلــــــف الثــــ  ولــــ

 

** 

** 

** 

ــراد صم صخورها ــا إالكــــ ــال بهــــ  (2) جبــــ
ــانـــت ــــــي إذا كـ ــــ ــأرض تزور   بنفســــ ــابـ  هـ

ــــــانت بدهلٍك دورها  ــــ ــــــي ولو كـــــ ــــ  بنفســـــ
 

ففـي    السفـر والترحـال؛   يـر كـان كث   (3) السكنـدريٍ   عبـد للا بـن قالقـسٍ   فتـ  نصـر للا بـن وهـذا الشاعــر أبـو ال 
لعام    هـ565سنـة   فـي    م1169الموافق  تجـارٍة، وارتطمـت سفينتـه بصخـرٍة  فـي  مبحـرا  ثـم غادرهـا  دخـل عـدن 
الـك بـن  م  سلطـان دهلـكٍ   فـهأسعوالحبشـة، ف  رٍة بيـن بـالد اليمـن دهلـك، وهـو مرسـى فـي جزيـ   قـرب  [نخـرة ]   جزيـرة

 فهجاهـا بهذيـن البيتيـن:   ضايـق مـن حـر دهلـكٍ بالطعـام والمالبـس لـه ولرجالـه، وأنزلـه عنـده فت   أبـي السـداد
ـــــــــ  ــــ ــــدةٍ وأقبـــــ ـــــ ــــ ــــن بلـــــ ـــــ ــــ ــــٍك مـــــ ـــــ ــــ    بدهلـــــ

ــــــا ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ إنهـــــ ـــــال على  ـــــ ــــ ـــــ ــــ دليـــــ ــاك   كفـــ
 

** 

** 
ــــــريٍء ح  ــــ ـــــ ــــ ــــــا هالكلفكل امـــــ ــــ ـــــ ــــ  (4)هـــــ

ــك ــالـــــ مـــــ ــا  ــهـــــ ــازن وخـــــ ـــــــم  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ  جــحــيـ
 

 

 

ُ
 

تاريخ دمشق،  )كتاب:  نظر ر.  البصرة وسكن داريا م ر  ن عبد هللا، م ن قضاعة، ر و المادام الجرمي فارس شاعر، رصل ه م ن ا يهس  ن صه يب  ن ع  (1
 . (528م، ص 1995 -ه  1415، 10لبنان، م  – ال ن عساكر، عمرو  ن غرامة العمروي، دار الفكر،  يروت 

  – ن عبد الحق البغدادي صفي الدين، تحايق علي محمد البجاوي، دار المعرفة،  يروت    البااع، عبد المؤم نومكنة ألاطالع على رسماء ال امراصد    (2

 . 546، ص 1م، ط1954 -ه  1373، 2لبنان، ج
نه مشهور، ومدح الكبار، مات شا ا في شوال سنة سبع  ا عز، وديوأل ا السكندري، ويلاب  الااضي  اا ن قالقس الشاع ر المجيد الب ليغ ر و الفتوح، نصر هللا  ن عبد هللا  ن مخلوف اللخمي    ( 3

 (. 6408م، ص 2004  -ه  1422، 2السعودية، ج  –فكار الدولية، الرياض ألان،  يت  ا عبد المنن  ا سير رعالم النبالء، للذهبي، رتبه حس) كتاب:  نظر ر . وستين وخمسمائة
 . 80م، ص 1905مصر،  –ن، مطبعة الجوائب، الااهرة ان ا ن قالقس، راجعه وضبطه خليل مطر اديو  (4
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ُا:عُحاليُ صوُ ــع...مَُمدينةُابضُِ

هـ القديمـةذكـر الطبـري في تاريخـه،  المدينـة  الواقـدي: فـي  م 637الموافـق لعام    هـ 16، فـي عـام  ذه  ، وقـال 
ال شـك أن مصـوع كانـت علـى مـدار القـرون أهـم مدينـٍة  ،  (1) إلـى باضـعٍ   أبـا محجـن الثقفـي   هـذه السنـة غـرب عمـر 

 علـى الطـالق؛ فقـد ظلـت لقـروٍن مضـت بوابـة الداخـل، ومركـزا تجاريـا علـى المستـوى العالمـي.   إريتريــةٍ 
،  [ البرتغالييـــــن]نتبـــــاه األموييـــــن، وا اهـــــ ومـــــا حول  عاستقطبـــــت مصــــــــــو    [الستراتيجيـــــة]تهـــــا  هميا ألونظـــــر  

، وأصبحــــت كذلــــك مصــــوع مهــــوى أف ــــدة  [اليطالييــــن]العثمانييــــن، والخديوييــــن المصرييــــن، و  تــــراكواأل
 [ون وروبياأل]التجــار والعلمــاء، والباحثــين عــن الفــرص مــن كافــة األمكنــة والبقــاع، وقــد الحــظ المراقبــون 

ــد إعــالن إريترية بفوصفوها بالمتحضرة وبالشبيه  ة؛جتماعيا اال، وتطور هي تهوعتميز مص ــا، وبعــ   ــة ــأوروب
ــةٍ  ــرٍة إيطاليـــ ــام كمستعمـــ ــي عـــ ــاٍن فـــ   عاصمـــــة م، بقيـــــت مصـــــوع1890 لعام    ه الموافـــــق1307  ذات كيـــ

 م.1899الموافـق لعام  ه1316 حتـى عـام  ـةإريتري
القـوي الـذي أصـاب تعرضـت مدينـة مصـوع لعـدٍد مـن أسـوأ الكـوارث فـي تاريخهـا، الزلـزال األرضـي  

دمـر العديـد مـن مبانيهـا ومنش اتهـا التاريخيـة، وتـرك  و   ،م1920  ه الموافـق لعام1338  المدينـة فـي عـام 
علـى وجههـا بصمـة حزينـة، ودفعـت مدينـة مصـوع ثمنـا باهظـا فـي حـرب التحريـر الريتريـة؛ ففـي المحاولـة 

عــام لتحريرهـا  ال1397  األولـى  لعامه  عـام 1977  موافـق  فـي  لتحريرهـا  الناجحـة  الثانيـة  والمحاولـة    م، 
م، تعرضـت المدينـة ألضـراٍر فادحـٍة، جـراء القصـف المدمـر مـن قبـل نظـام  1990  ه الموافـق لعام1410

  [ هيلي مارياممنغستـو ]فـإن نظـام  خـرى؛، وعلـى خـالف بعـض المـدن الريتريـة األ[هيلي ماريام منغستـو]
 (2) قاتـل بشـدٍة مـن أجـل إبقـاء مصـوع تحـت سيطرتـه، ممـا أدى إلـى الكثيـر مـن الدمـار والخـراب

 ميناءُعدوليس:

عليه حتى    شاهدة  ميناءر ذلك ال آثا وما تزال    - لزمق  بحر ال  - األحمر   البحر قديم على الساحل    ي تر ي ر إ  ميناء
التجارة من و   ، اآلن  الدائم لمرور  المنفذ  الذي    يسفقد كان الطريق الرئ   ؛ لى األقاليم السودانيةإكانت عدوليس 

ترية ويهبط مع المنحدرات في  يعبر الساحل على المرتفعات الر   يمر   ، الذيكان يصلها مع ظهيرها السهلي 
النيل، وكان ذلك الطريق يمر عبر    والغرب من السهول السودانية  يما حول  ، نحو الشمال الغربي   عاٍم  تجاهٍ ا

 
 .38م، ص 1967 – ه  1387، 2، ط4مصر، ج – تاريخ الطبري، ال ن جرير الطبري، تحايق محمد ر و الفضل إ راهيم، دار المعارف، الااهرة  (1
، ماال منشور في موقع  جريدة السالم  إسماعيل إ راهيم المختار ،  ، دراسة ركاديمية عن مصوع وضواحيها[مواطنوا البحر األحمر ]قراءات في كتاب    (2

 salamhorn.comم 2018/ 3/  23شر  تاريخ رن اإلفرياي، ن  الا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





50الصفحة   
 

في قل  األجزاء الشمالية من   [أكسوم ]ثم يمتد إلي    التي كانت تبعد عن عدوليس مسيرة ثالثة أياٍم [ة لو كه ] مدينة  
في ذلك الوقت نقطة االلتقاء    [ أكسوم ]   مملكة  ، وكانت [لوةكه ] من مدينة    الهضبة الحبشية بعد مسيرة خمسة أياٍم

 ة التي تجتمع فيها كل الطرق من وإلى السهول السودانية واألقاليم النيلية. يس الرئ
كان المجتمع منظما ومزدهرا  "  :(1) ويصف لنا رحـالة يوناني ازدهـار عدوليس التجـاري في القـرن األول الميـالدي  يقول

 .فكانت شوارعها واسعة تظهر فيها المعابد والحمامات المتعددة"   ؛ جميلةٍ   انٍ وكانت المدينة ذات مب  ، في عدوليس 

ُ:رٍُهَُقريةَُسُ 

قال حدثني سليمان المدائني قال حدثني    ، المعروف بابن برد الخيار   ، قرأت بخط أبى الفضل العباس بن علي الصولي 
يقال لها سمهر بالحبشة، قلت أنا: وحدثني بعض من يوثق به أن    الرماح السمهرية نسبت إلى قريةٍ " قال:    ارٍ الزبير بن بك  

لقرية ويستوقدون  ا    يجمعه أهل هذه   ؛ يأتي من أرض الهند على رأس الماء كثير من القنا   ، من النيل   هذه القرية في جزرٍ 
كانت تقوم الرماح فإنه كلف   رذاله ويبيعون جيده، وهو معروف بأرض الحبشة مشهور، وقول من قال إن سمهر اسم امرأةٍ 

قليم يسمى سمهر حتى اآلن يحمل ذلك االسم وينس  إليه  إ ن فى إريترية يوجد  أل   ؛ وصدق  يما قال ،  " (2) من القول وتخمين
 اليوم.  ي تر ي ر ال احل  حمر فى الس  األ البحر    ئ من سكان شواط  ، هل سمهرٍ أ 

 ا: دب العربي ف إريرتيحركة األ
 

 ى سجيتها وعل   ىا عل ـخذهأ ة  فت ـنساني س الـري النفـتعت   ات تجلٍ ـلحظ  ،ور البديعـحساس الرائع والشعالر ذلك ـالشع 
ورة ــي صـ د فـرز الجامـفيب   ؛فٍ ــو تحري أ  فٍ ـاة دون تزيي ــم الحي ــ وطع  ،اةــور بالحي ــ ا الشعـحساس يولد فين إنه  إ  ،رةٍ ـن غـي ح

 ذان. ــة دون است  ـنساني س الــي النفـل فــ ة تتغلغــ ة جمالي ـا مسحــلين إ ف ـوس ليضي ـوس الملمـالمحس

الكثير من العقبات  ى  ـتري عان ي ر دب الن األأروف  ـالمع، و لــات المداخــدارات وم  ــالف الم آا  ــتري ي ر إي  ــر فـللشع 
عمالهم  أ   يقرؤواولم    ،ني تري ي اء الر ـدب ون األــيعرف  تريين الي ر من الر ـفالكثي   ؛هــ هلأ ه حتى وسط  ت عاقت انطالقأ التي  

 ا: ــههم  أ  سبابٍ أالشعرية، كل ذلك يعود لعدة 
  :النضالو الثورة فترة

ا دباء مع شـــــــعبهم قلم  األضـــــــالي لوقوف  الن ه   أوه  وري الث   دباألوعرف ب ،دبياألنتاج  الوالتي كانت ثرة ب
تري يتم تناوله  ير الدب  فكان األ ؛تري يلشــع  الر لســتقرار  اوعدم   ونزوحٍ  نها كانت فترة لجوءٍ أ إال  ؛اورمح  

 
 [The Pryplus of the Erythrauan Sea]كتاب الكش اف البح ري  (1
 . 255ص م،  1977لبنان،   –، دار صادر،  يروت 3جن، للحموي،  امعجم البلد  (2
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دباء في تلك الفترة لم تنشـر األعمال  أ غل   أ و  ،والنخ  المثقفةحزاب السـياسـية  األوسـط   ضـيقٍ  على نطاقٍ 
 حزاب والتي كانت محدودة التوزيع.األال من خالل مجالت إ

  :بعد التحريرما فترة 

ــ  اختلف الوضـــــع قليال  في هذه الفترة   ــ  أ  ن  أ ال  إ،  املحوظ   ان   وشـــــهد تحســـ  وا في المهاجرعراء ظل  غل  الشـــ
الدارس لتاريخ الشــــــــــــعر العربي  ، ودباء الداخلأمحدودا بقدر    األدبي لم يعودوا للوطن فظل النتاج  جوءه والل  

ــي    وجدت أبيات   ،المنطقة هذه  ســــــــــالم واللغة العربية إلىن هذا الفن عريق عراقة دخول الأتريا يجد ي ر في إالفصــــــــ
ــة على بعض األحجار والمقابر بجزر ــعرية منقوشــــ ــلطنة دهلك   دهلكٍ  شــــ بالبحر األحمر يعود تاريخها إلى تاريخ ســــ

 الميالديين.العاشر و  التاسع التي ازدهرت تجاريا وثقا يا خالل القرنين

ل دون أن تلغي كل تريا عبر ثالثة مراحي إر في  الفصي     العربي  منذ القرن الخامس عشر وما قبله تطور الشعر
المرحلة  و   ،المرحلة الصو ية] :  إلى  المراحلوتنقسم هذه    ،مراحل إلى أن وصلنا المرحلة الشعوبيةال ما يليها من   مرحلةٍ 

 .(1) [ م1991ه الموافق لعام 1411في عام  المرحلة الشعوبية ما بعد االستقاللو   ،المرحلة الثوريةو  ،الوطنية
الدولة الوطنية   ؛ الفصي    العربي   المأمول تطور الشعر ستقالل كان من  اال بعد   وكان من الممكن    ، بحكم كونه عصر 

  في  تري ي ولكن لألسف الشديد خطط النظام الر  ؛ يكتبون باللغة العربية من جيل الشباب   رٍ ي ظهور شعراء وأدباء وروائيين كث 
   .بعد االستقالل   عامةٍ   تجميد تطور الشعر العربي واألدب العربي والثقافة العربية بصفةٍ 

  ق بها تطويريل ما له عالقة بالثقافة العربية بالطريقة التي أع ــ ك   الالست صـ ة  ـدة مسبق ـ ان لديه أجنـك  وـ كما ل 
البالد باللغة العربية في ربوع  التعليمي  المناطوصوخص  ، المنهج  للثقافـا في  لم يشجع  ،  ةـة العربي ـق الحاضنة 

يتعاط المجال على مصراعيه للشعر الشعب   ـى النظام من  باللهجتين    ي ـ األدب العربي والشعر العربي بل فت  
الج   تين المكتوب  [ــة رنيق ت و   ت ي ار قت]  قديما،    زي عبالحرف  مات  منعالذي  الثقافة    النظام  كما  يمثل  الذي  المكون 

أن وصلت حالة البالد   وحوصر الباقي القليل في الداخل إلى  في السودان،  ن العودة من بالد المهجر مالعربية  
   . يذكر باللغة العربية منذ االستقالل   أدبيٍ   في الداخل أي عملٍ   من   ولم ينتج   ، إلى ما وصلت إليه 

 
]  عنوان  مطبوع  الغير   لكتا ه  مااالت  سلسلة  جيالني،    و كر ر   ستاذاأل  تريا، ي إر   الفصيح  العر ي  الشعر   تطور   تاريخ  ( 1   المنخفضات   ر ناء  را طة  موقع  في  ، [المفتريات   ودحض   الهويات  صمود: 

 http://www.munkhafadat.com/arabic: النشر   تاريخ اإلريترية، 
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أحمد عمر  الشاعر الروائي العالٍمي   ما يكتبهم  ذر الض يل الن  ال  إفي داخل إريتريا  ال توجد من األعمال األدبية
 [ إرتريا الحديثة]  الدهر  العربية يتيمةالناطقة ب وما يكت  بالصحيفة    ،آلخر  حينٍ محمد الحاج موسى من  الشاعر  و   ،شيخٍ 

 . (1)  من قبل بعض الشباب المبتدئين  الحكومية
 منتديات الثقافية واألدبية في إريتريا:ـ ال

عن تجربته الرائدة ومكانته بين مثقفي وأدباء وشعراء   ريتري، أن يشي  بنظرةٍ لمسيرة األدب ال  عومتاب   ئ ال يكاد قار 
 ي.في تفعيل الحركة الفكرية والمشهد الثقاف األدباء والشعراء حيث ساهم في األربعينيات القرن الماضي، ريتريا إ

 ، كانت له مساجالت مع العديد من معاصريه من األدباء والمفكرين وغيرهم باطوٍق    د األدي  الشاعر ياسينونج
، خرون اآلأن يشارك فيها    يمكن  سرور، التي وصلت مرحلة آل  أحمد     بنمحمدٍ   واألدي    ما أشهرها مع األستاذورب 

األثيوب وقٍ ـباط  ـد لألديـ  األستاذ ياسيــنونج فــي فترة االحتالل  الــذي مقـاالٍت أدبيٍة  اللغة  م  ي  ا فتيء في محاربة 
أدب المعدة وأدب  ]وأيضا هذا المقال بعنوان:    ،(2) [ عربي أم أدب إسالمي؟أيقال أدب  ]العربية وآدابها، مثل هذا المقال:

ـدت  ولألسف الشديــد فقة الريترية أسمرا، العاصمب ت تصـدر كانـ يالريترية الت  مجلة المنار يف رذي نشال ،( 3) [الروح
 ـٍل. لوثائـق األدبية بفعــل فاعكل ا 
، في مجلة المنار  (4) [ السالمي  األدب ] كت  فضيلة الشيخ غوث الدين الحاج مؤمن األفغاني مقالة بعنوان:    ا أيض  و  

أن    ،ريتريةال "وــالهدف ه   حيث أوض   الشبهة والخفاء عما وقع  يه اال:  الصديقي لزالة  ن  ـ ن الفاضلي ـختالف بين 
   .(5) " ي  ـى األدب ومصدره العلم مسم  ي ـــ ف  اذ محمد سرورٍ ــواألست  وقٍ ــالشيخ ياسين باط

 : ف العصر احلديث شعراء ف إريرتياال من أشهر
 الشاعر أحمد بن محمٍد سعٍد: 

كان والده من و م بقرية حرقيقو، 1945ه الموافق لعام 1363سيد سعـٍد في عام   ر أحمد بن محمٍد بنولد الشاعـ
والتقوى والصالح؛ فكانت نشأة الفتى  ين عرف عنهم التدينمحموٍد الذ علماء القرية األفاضل، ووالدته من بيت شيخ  

 . (6)أحمد فى بيت علٍم وديٍن ومعرفٍة واطالٍع، مما أكسبه ثقافة لغوية ثرة تفتحت بها مداركه منذ فترة الطفولة المبكرة

ّ

 
مفتريات[،  تاريخ تطور الشعر العر ي الفصيح  إريتريا، األستاذ ر و كر جيالني، سلسلة مااالت لكتا ه الغير مطبوع  عنوان: ]صمود الهويات ودحض ال(  1

 . http://www.munkhafadat.com/arabicفي موقع را طة ر ناء المنخفضات اإلريترية، تاريخ النشر: 
 . م1/1/1955ه  الموافق 1374جمادى األولى  7: الثالث، تاريخ النشر مجلة المنار اإلريترية، العدد   (2

 . م1/4/1955ه  الموافق 1374شعبان  8المصدر السا ق، العدد السادس  (3

 . م 1/4/1955ه  الموافق 1374شعبان  8 :، تاريخ النشر فيالعدد السادس مجلة المنار اإلريترية، (4

 http://arrafid.ae/Article 2017م /  30/10الشيخ، ماال نشر في موقع الرافد،  عمر  طوأ، عبد الجليل  ا  محمد ياسين( 5
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 ّّالمراحـلّالدراسيـٍةّ:
للعلم فــى    كانت من أبرز منـاراٍت أنهى الشاعـر أحمد سعٍد دراسته بالمدرسة االبتدائية بمسقـط رأسه قرية حرقيقو والتى  

ة الجالية العربية،  ذلك الوقت، وانتقل من بعدهـا إلى العاصمــة الريترية أسمــرا؛ ليواصل تعليمــه المتوســط والثانــوي بمدرس 
إلـى أرض الكنانة مصر ليواصل رحلة الدراسة الجامعية هناك، والتحــق بكليـة الزراعة بجامعة القاهــرة وتخــرج  هاجر شاعـرنا  و 

عـــام   الموافق لعام  1395فيهـــا فى  الجماهيرية  1976ه  للعمل فى  الهجرة  فقرر  الليسناس؛  أن نال علـى شهادة  بعد  م، 
 .  - -م1978ه الموافق لعام  1398ادث سيٍر وذلك فـى عـــام  الليبيــة، ولم يعش طويال حيث توفــي إثــر ح

 ّّةّ:دبيداياتـهّاألب
كانت القاهـــرة المحطــة األبــرز فى حياة الشاعــر أحمد سعــٍد، حيث شهـدت معظم النتــاج األدبــي لهــذا الشاعــر إضافــة  

سعـٍد بمراسلـة العديـد مـن الصحـف والمجــالت العربيــة، مثل مجلة الحوادث  إلــى إنتاجــه المسرحــي، ومـن القاهــرة قــام أحمــد  
 .( 1) اللبنانية، ومجلة األمة القطريــة إضافــة إلــى المجـالت والصدارات الريتريــة والتــى كانــت أبرزهـــا مجلــة الثـورة

 ّّيّ:اجّالمسرحنتاّل
ــد  ي   ــد مــن  الش    عــ ــ ــر الفقي ــاض    اعــ ــد خــ ــا، وقــ ــ ــراء إريتري ــاء وشعــ ــ ــي مــن أدب ــن المسرحــ ــاب الفــ ــ ــوا ب ــ ــن ولجــ ــ ــل الذي ــ ــ القالئ

 [مــن أجــل إريتريا ]م، حيث قدم مسرحيتــه  1970ه الموافق لعام  1389الشاعــــر أحمــــد سعــــٍد هــــذه التجربــــة فــى عــــام  
ـــــا بمسرحيـــٍة   ـــــم أتبعهـ ـــــر]ثـ ـــ ـــ ـــــاح الفجـ ــ]ة  ـــت أكثـــر مسرحياته حماسا وغنائية هـــي مسرحي كان ، و  [ريـ التي    [،لالبط  قطريـ

م،  1975لعـــــــــام    ه الموافــــــق1394اد لطلبــــــة إريتريـــــــــا فــــــى القاهــــــرة فى عــــــام  تحـــي دار الريتريون فالب المثلها الط
ــا فــــي ا ــ ــــف للقضيــــة الريتريــــة حينهــ ــا دور كبيــــر بالتعريــ ــــان لهــ ألوســــاط العربيــــة، حيث كانــــت القاهــــرة آنــــذاك  التــــي كــ

 هـــي محــور هجـــرة النتـــاج الفنــي العربـــي.
ّّّثقافةّالشاعرّأحمدّسعٍدّ:مصادرّّ

 :حطـاته الم   تتمثــل قـوام ثقافــة الشاعــر فــي عــدٍد مـن  
، التــي كان  السالميـةحيــث نال فيهــا قسطــا كبيـرا مـن الثقافــة  [الكتاتي ]أولـهــا: هــي الخلــوة القرآنيـــة 

 باللغة العربية. لمامفــي تكويـن شخصيتــه مـن حيث ال ثر الكبيــرلها األ
 ترعــرع فيهمــا الشاعــر.و  الـذيــن نشــأ ثانيهــا: التنش ــة األسريــة والمحيــط االجتماعــي 
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ــر الش   ــ ــا: لقــد تأث ــــث، وإن هثالثهــ ــر الحدي ــي العصــ ــي فــ ــ ــر العرب ــاج معظــم أقطــاب الشعــ ــ ــر أحمد سعٍد بإنت ذه القراءات ساهمت  اعــ
 ة. ينبوع ثورته الريتري  ا وبال حدوٍد من  ة، ولم تكن حائال في صوته الفريد ألنه كان ينهل أيض  عـري  شٍك في إثراء تجربته الش ه   دون 

ّّّ:ةالشعريّ ّّتـهمـدرس
ة لخــارطــة األدب الريتري،  الــذاكرة البــداعيــ    الريتري قــد حــاز على جزٍء كبيٍر من    األدب العربي    إن  

وأسهم هذا التطور في ظهور عدٍد من التيارات الشعـــريــة    ،والتقـــدم والتطور  قــــــي  الر    ا من  كبير    وبلغ مستـــوى  
 : (1)في إريتريا والتي تم حصرهــا في ثالثة تياراتٍ 

o .التيار األول تيار الحريـة: الشاعـر محمد بن عثمان كجراي ومحمـد بن محموٍد آل الشيخ 
o   كاٍب.الرحمن سه احل عبد التيار الثاني التيار االجتماعــي: رائده الشاعــر الر 
o ــذا التيار ــاء هــ ــ ــ ــي وعــ ــ ــا أحمد بن محمٍد آل سعــٍد، حيث ص  معظم إنتاجه األدبــي فــ ــرن ــة: رائده شاعــ ــ   ، التيار الثالث تيار الهوي

ــــذا مــ ــــد  ن ناحيــــة المضمــــــون،  هــ ــــد زاوج الفقيــ والتركيــــ  فقــ ــــل بيــــن المدرســــة التقليديــة  أمــــا مــن ناحيــــة المفــــردات واألسلــــــوب  الراحــ
 ة. ــه علـــى البحــور الشعـريــة التقليديــبالتزامها العروضيـة، ومـا بيــن شعــر التفعيلـة والـذى بــرع فيــه وكتــ  عليـــه أكثــر كتابات 

ّّّالصورّالشعريةّفـيّأدبّالشاعرّأحمدّسعٍدّ:
  شكيلي أن  أحمد محمد سعٍد بغزارة المناظر الشعرية التي يمكن للفنان الت    ج الشعري لدى الشاعر الفقيديمتاز النتا 

يصوغ منها لوحاٍت رائعٍة جدا متى ما استمع إليها؛ فقد أبرز أحمد سعٍد الجماد في صورة المحسوس، والمحسوس 
 في صورة الملموس، تقـع قصائد أحمد سعٍد فــي خانــات األغنيـــة السياسيـــة والنشيــد الوطني.

ّ  : إريرتيااجملالت العربية التي صدرت فدميا فالصحف و
ـــة فــي إريتريــا ظهــرت الصحـــف العربيــة، وانتشــرت انتشــارا واسعـ    أن    منــذ   كانت ا، وقــد  بدأت الصحافـ

ة وغيرهــــا  ة فقط أو باللغــة العربي  ا، إمـــا باللغـة العربي  م  مــن عشريــن صحيفــة فــي خــالل عشريــن عا   أكثــر
المم اللغات  والعالمي  حلي  ـن  يختلــف حســ  ة،  ة  تناولتهــا  التـي  والموضوعات  الصحف  وكان طابع هذه 

 . صدارهــا وتمويلهـاه، وحس  الجهــة التــي تقــوم بإلنش ت مـن أج الغـرض الــذي أ  
يمـد هـذه الصحـف بالمقاالت   ان كة، و وقــد كان سماحــة المفتي من أبرز المشجعيـن للصحافة العربي

ـذا عنهــا، ــر نبه وذكـــدر منهـا في مؤلفا صـم   ـنتاحياتها، وقـد حـرص على تدويوالمعلومات، ويكتـ  افت
وفــي إشــارٍة إلــى مــا يعنيــه انتشـــار الصحــف العربيـــة فــي إريتريا يقــول: "وحيـــث أن الصحافــة هــي المعيـــار 
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ـــار لغـــة أ  ي شعـــٍ  مــن الشعـــوب، ففـــي مـــدٍة حوالـــي عشـــرون الــذي يجــ  أن يقــاس عليــه مـــدى انتشـ
صحيفـــة عربيـــة، وهـو ممـا يقيــم الدليــل الكافــي علـى تغلغــل   23عامــا صــدرت مــا بيــن إريتريا وأثيوبيــــا  

إلـــى أن المناوئين للغــة العربيــة مــن ويشيــر سماحتــه أيضـــا سلمـــي إريتريـــــا"، اللغــة العربيـــة فــي نفـــوس م
ل  االتحاديين وغيرهــم أصــدروا صحفـــا عربيـــة، وذلــك لعلمهــم أنهــم ال غنــى لهــم عنهــا من أجــل الوصــو 

 .(1) و اعتــراف ضمنــي بمكانتهـــا البــارزة فـــي القطــر الريتري في إريتريا، وهـ يإلــى الرأي العام السالم
ّ:فيّإريترياّقديماّجدولّالصحفّوالمجالتّالصادرة

 الكتابة  لغة جهة الصدار تاريخ الصدور  اسم الريدة
 واتلجرينية واإليطايلة  العربيةّالحكومةّاليطاليّةّّم1928ّ-هـ1347ّ(2ّ)ّةـــــــترّييّراّلّةـــــاليومي

 العربيــــة الريتريّةالحكومةّّّم1936ّ-هـ1355ّ(3ّ)بريدّالمبراطوريـــّة

 العربيــــة الحكومةّالريتريّةّّم1934ّ-هـ1353ّ(4ّ)جريـــــدةّسافويــــّا

 واألمهرية  العربيةّثيوبيّةاأّلّالحكومةّّم1941ّ-هـ1360ّ(5ّ)مـــــــدةّالعلـــجري
 واتلجرينية العربية  الدارةّالبريطانيـــّةّّم1942ّ-هـ1361ّاألسبوعيـــةّالريتريـــّة

 العربيــــة الدارةّالبريطانيــــّةّّم1944ّ-هـ1363ّ(6ّ)مجلـــةّالشهـــــــــر

 العربيــــة الدارةّالبريطانيــــــّةّّم1945ّ-هـ1364ّ(7ّ)الجريدةّالعربيةّاألسبوعيّة

 واألمهرية  العربيةّحزبّالتحادّمعّأثيوبيّاّّم1945ّ-هـ1364 )8)ّاـــــــــوتّإريتريـــــــــص
 العربيــــةّمحمودّأحمدّرابعّةّم1947ّّ-هـ1366ّمجلـــةّأسمـــراّالثقافيــّة

 العربيــــةّحزبّالرابطةّالسالميّةّّم1947ّ-هـ1366ّ(9ّ)صوتّالرابطةّالسالميّة

 العربية واتلجرينية ّحزبّالتحادّمعّأثيوبيّاّّم1947ّ-هـ1366ّ(10ّ)الجريدةّاألثيوبيّة

 العربية واتلجرينية ّالحزبّالمواليّليطاليّةّّم1947ّ-هـ1366ّ(11ّ)إريتريانورّ

 
 https://mukhtar.ca.  م2015/  12:  النشر   تاريخ  المختار،  إ راهيم  الشيخ  موقع  في  نشر   ماال  ،(مختصر   جدول  ملحق)  إريتريا  في  العر ية  الصحف  (1
 .ترياير إكانت هذه الصحيفة تصدر في كل جمعة، تارة  صفحة واحدة وتارة  صفحتين، ثم صارت تصدر يوميا، وهي رول صحيفة صدرت  العر ية في ( 2

 .كانت هذه الصحيفة تطبع في رديس ر ا ا وتوزع على المسلمين في رثيو يا وإريتريا( 3

 .ترياير إطا ع عسكري، وكانت توزع على الجنود في  كانت هذه الجريدة  ذات( 4
 .كانت تطبع في رديس ر ا ا وتصدر رسبوعيا( 5
 .صفحة في غرة كل شهر رفرنجي 12كانت تصدر في ( 6

دة كانت تص در في رر ع ص فحات في كل يوم جمعة، و عد رن رنش ئت حكومة إريتريا الوطنية قد دمجت مع الجريدة التجرينية األس بوعية، وص ارت جري( 7

جريدة   إلىواحدة وس  ميت فجر الحرية، وكان محررها عبد الرحيم رحمد إس  ماعيل، غير رن تلك التس  مية لم تجد قبوال لدى الجهات العليا، فأهملت وحولت  
 .محررا لها  دال عن محررها السا ق عبد الرحيم” نمر تشمر “الزمان وعين 

 . تريا إلى رثيو يا ير إكانت تصدر في رديس ر ا ا، وتوزع مجانا وتاوم  نشر الدعايات لضم ( 8
تريا،  ير إ شير عثمان  شير كانت تصدر روال كل يوم الثالثاء في صفحتين، ثم كل رر عاء في رر ع صفحات، وهى رول صحيفة لألحزاب السياسية في  :  المالك (  9

 . ثم محمد سعيد محمد ، ثم محمد عمر الااضي ،طوأ، محمد عثمان حيوتي ياسين محمد  ا :المحررون  تريا،ير في إوهي لسان حال الرا طة اإلسالمية 

 . نضمام إلى رثيو ياثم الشيخ سليمان الدين رحمد، كانت تصدر كل يوم رحد في رر ع صفحات، وهى لسان حزب اال ي السيد رحمد حسين حيوت:  مديرها( 10

 . كانت تصدر كل يوم سبت رسبوعيا في رر ع صفحات ( 11
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 العربية واتلجرينية ّحزبّإريترياّالجديدّةّّم1949ّ-هـ1368ّ(1ّ)جريدةّإريترياّالحرة

 العربية واتلجرينية ّحزبّالرابطةّالسالميّةّّم1952ّ-هـ1372ّجريدةّصوتّإريتريّا

 العربية واإليطايلة واإلجنلزييةّتوماّمدينيّاليطالــّيّّم1951ّ-هـ1370ّالمجلــةّاالقتصاديّة
 العربية واتلجرينية ّالكتلـــةّاالستقالليـــّةّّم1949ّ-هـ1369ّ(2ّ)جريدةّوحدةّإريتريا

 عربية وجترينية وإيطايلة وإجنلزيية ّالغرفــةّالتجاريةّالريتريّةّّم1951ّ-هـ1370ّالنشــــــــــــــرّة
 العربية واتلجرينية ّحزبّالرابطةّالمستقلــّةّّم1952ّ-هـ1371ّ(3ّ)التحـــــادّوالتقـــــــدم
 العربية واتلجرينية  الحكــومةّالريتريــّةّّم1953ّ-هـ1372ّ(4ّ)جريـــــــدةّالزمــــاّن

 العربيــــة الحكــومةّالريتريــّةّّم1953ّ-هـ1372ّالغازيطاّالريتريّة
 العربية واتلجرينية ّشبـانّحــزبّالتحــادّّم1954-هـ1373ّ(5ّ)التحــــادجريــدةّ

 العربيــــةّصالحّعبدّالقادرّبرحتوّاّّم1954-هـ1374ّّ(6ّ)مجلــــةّالمنــــار
 العربية واألمهرية  الحكومــــةّالريتريــــــــّةّم1958-ه1377ّ(7ّ)صحيفــةّاألحـــد
 العربية واتلجرينية  الحكومــــةّالريتريـــّةّّم1959ّ-هـ1378ّ(8ّ)مجلـةّالمدرسين
 العربية واتلجرينية  الحكومــةّالريتريــــّةّّم1962ّ-هـ1382ّ(9ّ)جريدةّالوحــدة

 

 ف دولة إريرتيا   هم ف التاريخ السالمي رجال سطروا امساء 
  (ةّاألولالديارّالريتريفتيّّم) عمر بن  بن أمحد  إبراهيم املختار الشيخ:  الً أو  

م، ومكان والدته في 1909هـ الموافـق لعام  1327في عام  ربن عم دالمختار بن أحم  ماحة الشيخ إبراهي ولـد سم
خ أحمـد بـن  يه الشي ة الفق والـده هـو العالم ،  [يأرافل]ة  ل على البحر األحمر في شرق إريتريا، بالقرب من قري ٍة تطقري 

ـم توجـه إلـى الحجاز، وأتـم طلبه للعلم، ثـم عاد إلى أرض الوطن معلما ده، ث بل  اءالعلـم على يـد علم، الـذي تلقى  عمـر
 ن العلمـاء المشهـود لهـم بالزهــد والـورع، وقـد دعـي لتولـي منصـ  القضـاء مرتيـن فرفـض. ومرشدا، وكان م 

 
 . تريا الجديدةير إحسب هللا عبد الرحيم، كانت تصدر في رر ع صفحات، وهى لسان حزب : مديرها( 1
كانت تص در في كل يوم س بت رس بوعيا، في رر ع ص فحات، ثم كل يوم رر عاء، وهى ،  حس ب هللا عبد الرحيم:  محررها،  ب ولدى ماريامآ  ولد:  مديرها( 2

 .ستاالليةلسان حال الكتلة اال
 .ترية واألثيو يةير ، كانت تصدر رسبوعيا في رر ع صفحات، وهى لسان حال الفيدرالية اإل.محمد عمر الااضي: مديرها( 3
ص فر  29  اا تداء  ص فحات، مرتين في األس بوع في يوم الجمعة ويوم الثالثاء، ثم ص ارت تص در يوميا  اللغتين المذكورتين   وكانت تص در في رر عة( 4

 .تريير م، وهى رول جريدة يومية  اللغتين في الاطر اإل1953نوفمبر  10الموافق   ه1373

 [.قرسالسي قرازا] كانت تصدر كل يوم الخميس، وكان مديرها( 5

 .جتماعيةجتماعية، تتناول في صفحاتها التفسير والحديث والفتاوى الفاهية  جانب األدب والناد العر ي والشؤون االاكانت مجلة دينية ثاافية  (6

 ”.نمر تشمر “رترية، وكان رئيس تحريرها رسبوعية رقتطع لها يوم األحد من جريدة الزمان اليومية للحكومة اإل كانت تصدر كل يوم رحد، وهى( 7
 .كانت تصدر مرة واحدة في كل ثالثة رشهر، وكانت توزع مجانا على المدرسين( 8
 .تريا إلى رثيو يا قسراير إوضم كانت تصدر يوميا، وهى التي حلت محل جريدة الزمان، وذلك  عد إلغاء النظام الفيدرالي ( 9
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اهيـم، وقـرأ القـرآن بيـن يـدي والـده وختمـه، وأخـذ عليـه مبـادئ  واليمانـي تربـى سماحـة الشيـخ إبر   فـي هـذا الجـو العلمـي  
وكـان لـه منـذ صبـاه ميـل شديـد للعلـم، ونفـس تواقـة للسفـر فـي طلـ     العلـوم الشرعيـة كالفقـه، وعلـوم اللغـة، واألدب وغيرهـا، 

 : للشاعر العباسي ديك الجن   ه ــ ي مؤلفـــ ـره فـــٍر ذك ـــ ـت شعـــه ببيــ ف حالـــ ي وصـــ فـ العلـم، حتـى أنـه تمثـل 
ــي هواها قبل أن أعرف الهوى  ــــــ ــــ ـــــ ــــ  أتانـــــ

 

فتمكنـــــــا ** خـــــــاليـــــــا  قلبـــــــا  ـــــــادف  ـــــ ــــ  (1)فصــــ
 

ُوطنـهُفـيُطلـبُالعلـم:ـغادرةُمــم
وأقـام فـي مدينة بـرا،    الشيـخ نحـو السـودان  م، اتجـه سماحـة1924هـ الموافــق لعـام  1342فـي عـام  
م، وفـور  1925هـ الموافـق لعـام  1343فـي عـام    لـى مدينـة أم درمـانٍ ه إاتج   ممـن الزمـن، ثكسال فتـرة  

 ه. ـــة زميلـــه ونفقــــة بنفقتــــــار المدينــــالعلمـي، بعـد أن تكفـل أحـد تج  ـ  بمعهـد أم درمـانوصولـه انتس
ُلتحاقـهُجبامـعُاألزهــرُالشريــف:ا

م، وانتســ  باألزهــر الشريــف بعــد نجاحــه 1926هــ الموافــق لعــام 1345القاهــرة فــي عــام وصــل إلــى 
 .فـي امتحـان القبـول فـي عهـد شيخـه المـام األكبـر الشيـخ محمـد أبـي الفضـل الجيـزاوي 

ُة:ـميةُالنهائيـرابءُوالشهادةُالعالـميةُللغـهُالشهادةُالعالـنيل
م فـي عهـد شيـخ األزهـر المـام 1932هـ الموافق  1351ميـة للغربـاء فـي عام  شهـادة العاله أكمـل تعليمـه بنيـل ال

وبـدأ يستعـد استعـدادا حثيثـا للدخـول فـي االمتحـان النهائـي، وفـي خـالل ي،  أحمـد الظواهـر   كبـر الشيـخ محمـٍد بـناأل 
هـذه المـدة سعـى لتحصيـل العلـم علـى عـدة مشايـٍخ، وتـردد كثيـرا علـى المكتبـات باحثـا ودارسـا، وانتسـ  فـي هـذه الفتـرة 

 ، ثـم فـي مدرسـة تحسيـن الخـط الملكـي. [ليـةاليطا ] ببـوالٍق لتعلـم اللغـة  [اليطاليـة ] أيضـا فـي المدرسـة 
م، فـي عهـد شيخـه المـام 1937هـ الموافـق  1356حصـل علـى الشهـادة العالميـة النهائيـة فـي عـام  

ة، دخـل فـي تخصـص الفقـه  ميـ  األكبـر محمـٍد بـن مصطفـى المراغـي، وبعـد حصولـه علـى الشهـادة العاله 
 سنـواٍت حتـى أتمـه علـى أكمـل وجـٍه. حوالـي ثـالث ول، ومكـث فيـهواألصـ
ُهُفــيُمصــر:ــشيوخ

 منهـم:   ذكـر بعضٍ ذكـر الشيـخ فـي مؤلفـه بأنـه تلقـى العلـم منـذ بدايـة رحلتـه العلميـة علـى ثالثـٍة وتسعيـن شيخـا، و يمـا يلـي  
 العالـم المـام محمـد بـن بخيـٍت المطيعـي. -1
 المـام األكبـر الشيـخ محمـد بـن مصطفـى المراغـي. -2

 
 . 284م، ص 2004سوريا،  – ديوان ديك الجن الحمصي، جمع وتحايق ودراسة: مظهر الحجي، دمشق  (1
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 بكـي.مـود بـن خطـاٍب الس  إمـام أهـل السنـة الشيـخ مح  -3
 أجــاز لـه جميـع مروياتـه[.]حمـد بـن زاهـٍد الكوثـري، مـة الفقيـه الشيـخ مالعال -4
 .[ أجــاز لـه جميـع مروياتـه]   - -اـ البن    ن ـ حس  الشهيـد  امـد الم ـ وال  العالمـة الشيـخ عبـد الرحمـن بـن محمـٍد البنـا الساعاتـي،   -5
 .[أجــاز لـه جميـع مروياتـه]للا الشنقيطـي،  مـة محمـد بـن حبيـ العالالمحـدث  -6
 .[أجـاز لـه جميـع مروياتـه]العالمـة الشيـخ عبـد الرحمـن عليـش،  -7
 .[شيـخ السـالم]سماحـة الشيـخ مصطفـى بـن صبـري،  -8
 المـام األكبـر الشيـخ محمـود بـن شلتـوٍت. -9

ُحتقيــقُالكتــب:جهــودهُفــيُُ
 .(1) وصيـة المـام األعظـم أبـي حنيفـة النعمـان لتلميـذه يوسـف بـن خالـٍد البصـري، ويليهـا منظومـة فـى آداب العلـم والتفقـه  –1
  .(2) متـن تنقيـ  األصـول فـي علـم األصـول، لصـدر الشريعـة عبيـد للا بـن مسعـود المحبوبـي البخـاري الحنفـي  –2
 .(3) عبـد للا  للعالمـة بهـراٍن بـن ن مسألـة التـي ال يعـذر فيهـا بالجهـل،  علـي نظمـي تسـع وثالثو   شـرح العالمـة األميـر  –3

ُت:هُفـيُالصحــفُواجملـالمؤلفاتهُومنشـورات
 .(4)هديـة المستفيـد فـي حكـم صـالة الجمعـة مـع العيـد [1]

 إرشـاد المبتـدئ علـى مقدمـة أبـي الليـث السمرقنـدي، ويليـه إعانـة المستهـدي فـي تخريـج أحاديـث أبـي الليـث السمرقنـدي.  [2]

 .[منظومة]قـات فـي محاسـن التوقفـات.ايـات شـرح تحفـة الثأسنـى الغ [3]

 .[ثالث مجلدات]بغيـة الرائـد  يمـا لـذ وطـاب مـن الفوائـد. [4]

 فـي حـل الرمـوز الفقهيـة. الـدرة البهيـة [5]

 فـي إصطالحـات العلـوم الشرعيـة. الحديقـة النديـة [6]

 .[ثالث مجلداتٍ ]مفيـد المفتـي والسائـل إلـى مختلـف المسائـل. [7]

 فطـرة واألضحيـة والزكـاة الماليـة.فـي أحكـام ال المطالـ  العاليـة [8]

 دحـض الوشـاة عـن اللغـة العربيـة فـي أرتريـا والحبشـة. [9]

 
 [. م1936 -ه 1354]راجعهما وعلق عليهما، وطبعت الرسالة فى مطبعة مصطفى البا ي الحلبي سنة  (1
   [.م1937-ه 1356]راجعه وصححه وعلق عليه  إفاضة، تارر تدريسه  كلية الشريعة اإلسالمية  األزهر الشريف، طبع في المطبعة المحمودية  (2
 [.م1940- ه 1358]راجع رصوله وعلق عليه، طبع في المطبعة المحمودية سنة  (3
 [. م1961-ه 1380]طبعت في مطبعة دار التأليف في عام  (4
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 لفـت النظـر إلـى علمـاء السـالم فـي أرتريـا فـي القـرن الرابـع عشـر. [10]

 .[نمجلدا]الحـاوي ألخبـار الشعـ  السيهـاوي.  [11]

        الجامـع ألخبـار جزيـرة باضـع. [12]
 الغواشـي عـن أخبـار النجاشـي. إزالـة [13]

 جـالء النظـر بأخبـار رواق الزيالعـة ثـم الجبرتـي باألزهـر. [14]

  محـو الغشـاء عـن ملـوك السـالم فـي الحبشـة. [15]

 .السالميـةتريـا  يالثريـا بأخبـار أوقـاف أر  [16]

  القنبـرة فـي تاريـخ المركـز السالمـي بأسمـرة. [17]
   مجلـة السـالم، لصاحبهـا أميـن عبـد الرحمـن. [18]
 بـد الفتـاح الرفاعـي.صحيفـة القلـم الصريـ ، لصاحبهـا ع [19]

ُرتاي:يُرُإاملناصبُاليتُتوالهاُيف
 م. 1939 لعام هـ الموافـق1357في عام  إريتريا ضاةه ا لق  ضي  قا ن ي  ة، كما ع  هائي  ة الن ه رعي  شة االست ناف الم ن كأول رئيٍس لمحك ي  ع   •

 م.1940الموافـق هـ 1358للديـار الريتريـة فـي عـام  فتٍ عيـن كـأول م   •

 م.1940هـ الموافـق 1358عيـن كـأول مفتـٍش لكافـة المحاكـم الشرعيـة فـي عـام  •

 م.1943هـ الموافـق 1361عـام  فـي  فـي إريتريا السالميـةعيـن كـأول رئيـٍس لكافـة األوقـاف  •

 م.1952الموافـق  هـ1371فـي عـام   ةريتريـ  تـرأس جبهـة العلمـاء ال •

 م.1952هـ الموافـق 1371هائيـة فـي عـام الكبـرى الن ه   فـي محكمـة إريتريا عيـن كـأول قاٍض وطنـيٍ  •
 له:ُاألزهرعُُجامشهادةُ

 .(1)"ه إبراهيـم المختـار المينفـري السيهـاوي األزهـري مفتيـا للديـار الريتريـةيخ الفقية الشوكان العالم"
ُخُوفاته:اتري

م، نفـذ قضـاء للا  1969يونيـو لعـام    25هـ الموافـق  1389مـن ربيـع اآلخـر لعام    10فـي مسـاء يـوم األربعـاء  
يونيـو    26هـ الموافـق  1389مـن ربيـع اآلخـر لعـام    11بقبـض روحـه الطاهـرة، وتـم دفنـه فـي ظهيـرة يـوم الخميـس  

نـة أسمـرا، بحضـور جمـٍع غفيــٍر توافـدوا مـن كـل أنحـاء إريتريـة، ولـه  بمدي   [حزحـز]م فـي مقابـر ضاحيـة  1969لعـام  
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، وإبنـه سالـم يشغـل منصـ  نائـ  المفتـي [فاطمـة، وسعـاد، وزهـرة، وإسماعيـل، وسالـم ]:  مـن الذريـة خمسـة أبنـاٍء هـم
 رحمـه للا رحمـة واسعـة.  للديـار الريتريـة، وخطيـ  جامـع الخلفـاء الراشديـن بمدينـة أسمـرا، 

ّ:ي كبري عبد القادر الزعيم الوطني الريرتيا:ّثانيّ 
ام ـي عـوع فـمص  مدينة  زرـدى ج ـإح   [ت يسد  ]محمـد صالـٍ  كبيـري فـي جزيـرة    بن  ادرـالق  دـعب  يـخشال   دـول

ـي ل الحكومـق بالعمـالتح م  ـ، ثدينـة مصـوع الساحليـةي مـ ه فــى تعليمــتلق، و م1902  لعـام  قـهـ المواف1319
 .(1)ـياليطال أبـان العهـد ةيـالحكومالدوائـر ي ـف ـاموظف
ّيّ:ـّهّالسياسنشاطـّ
ة ـي مقدمـان فـة كـتريير ال السالميـةة ـت الرابطـا أنش ـ، ولمرةٍ ـ مبك رةٍ ـذ فتـي منـل السياسـي العمـارك فـش

رر  ـة قـه السياسيـا بخبراتـعترافا ه و ـرا لخدماتـوتقدي  ـرأ،أسممدينـة  ة بـرع الرابط ـة فـى رئاسـد تولـ، وقـامؤسسيه
 .ي رـ تير ال الشعـ  وق ـن حقـاع عـا للدفـى أمريكـر إلـ يساف دٍ ـع أول وف ـه مـة إرسالـى للرابطـس األعلـالمجل

ّّ:إثيـوبيا منّقبلّّهـّصّمنـّخللتّ اّّحاوالتـّم
م  ـ ة لخططه ـ الدقيق   ـه م ومعرفتـ ه به ـ حتكاك ال  را ـ نظ ؛ اـ ثيوبي ل ةٍ ــ ر المواليـللعناص   ـاجٍ عنز وا  قٍ ـ در قلـ مص  كبيـري  دـ ان الشهيـد ك ـ لق 
ص  ـ ه والتخلـ ى لقتلـ شت   اوالٍت ـوا محـك حاولـ لذلالمحليـة؛    ف ـ ي الصح ـ االت فـن المق ـ د م ـ ك العديـ ي ذلـ   فـ د كتـ وق  كرهـم، م يـ   وأسال

 .راٍت ـ دة م ـ عفـي    اغتيـاالٍت  حاوالت رض لم ـ وتع ، [ ـا أمريك ] ى ـ ه إل ـ بإرسالة  ـ رار الرابطـ وا بق ـ ا علم ـة بعدم ـ وخاص   ، ه ـ من
ي  ـ ي حوالـف، و ه ـر ولوازم ـور السفـي أم ـث فـ الحدي  ون ـيتبادل [الخليفة أبره] دقـي فن ـه فـع رفقائ ـرا م ـد ساهـان الشهي ـه ك ـغتيالا  ة ـي ليلـوف
التاسع ـالساع لي ـة  قاصـالفن   نـ رج م ـخ  الـة  و ه ـمنزلدا  ـدق  المجـك ،  فـو يمشـاه وهـع خطـرم يتتب ـان  ،  ـراأسم مدينـة  ب   [ري ـالي ق ]ارع  ـي شـي 
ة  ـه عملي ـت لـ ث أجري ـ حي   ا العاصمـة الريتريـة، مدينـة أسمـر ي ب ـى الحكوم ـ ى المشفـل الشهيد إلـ ن مسدسه، ونقـ اص م ـصه الر  ـق علي ـفأطل

ولك ـناليطاليي ن  ـ ة كبار الجراحي ـة بواسطـجراحي  ليال من مساء األربع ـالساععند  ي  ـفتوف  ؛ اـد شي  ـم يجـك لـ ن ذلـ ،  رة  ـاء غـة التاسعة 
 . م1949ارس  ـم   31ق  ـ هـ المواف1368ام  ـلع   ى اآلخـرةادـجم 

ُة:ـىُللرابطـسُاألعلـيانُاجمللـب
  : (2) ي ـا يأت ـة م ـر الحادث ـد ذك ـه بع ـا خالصت ـدر بيان ـوأصا  ـجتماعـة اتري ي ر ال  السالميـة ة  ـى للرابطـس األعلـد المجلـه عقـ  وفات ـ وعق

المجل" للرابطـس األعلـإن  للشعـة ينعـى  الشهيـي وفـ  السالمـي   ،ري ـ  كبيـد صال ـادر محمـالق  دـ د عبـاة 
يلـ  منـويطل الهـه أن  المجلـدوء والسكينـ زم  فـال الجراميـذه األعمـ ه  دةٍ ـر بش ـس يستنكـة، وإن  اة  ـي حيـة 
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ل ـر الشع  السالمي أن مثـم، ويذك1946  لعـام  قـهـ المواف1365  عـام  ذـمن  السالميـةة  ـاء الرابطـرؤس
ن ـادة المخلصيـم القـي عزائـر فـوال تؤث  ،اـى مرتكبيهـة إلـاح بالنسبـن النج ـم  ـيءٍ ى شـؤدي إل ـ  ال تـ سالياأل  ذهـه

إذ ال  ؛ةـذه الجنايـن هـة مـري قاطبـتير ال  ـ ة الشعـرئ ساح ـليبه ـي، وإنـ  السالمـ ن روح الشعـن مـأو توه
 ."السالميـةة ـن للرابطـض المعاديـاب بعـ ل لحسـة تعمـة قليل ـوا إال شرذمـا ليسـك أن فاعليهـش

ُ:يـدةُالفقناُزـجُُعـوتشييُُبـموك
م  ـ ه بعل ـف نعش ـد لـوق  نهـارا،   رةـ ة عش ـ الثاني ة  ـي الساع ـ ف  [ قزا برهانو ]  ي ـي حـ ه ف ـ ن منزل ـ ازة م ـ  الجنـرك موكـ تح 
السالمي ـ الرابط  أم ـ ة  وسار  الجنـ ة  طلب ـام  المـ ازة  وشب السالميـةدارس  ـة  الرابطـ،  جمعية  وجمعيـان  شب ـة،  ان  ـ ات 

  ة، ـاألجنبيات  ـة والجاليـال الحكوم ـان ورجـواألعي  ون م المدرس ـ ش، وبعدهـف النعـاء خلـار العلمـ م س ـن، ثـ المسلمي 
 ام. ـ زدح اال   رةـ را لكث ـنظ  راتٍ ـ دة م ـ ف ع ـازة يتوقـ   الجن ـان موك ـ ى ك ـ حت   ـاوارع كله ـ ت الش ـواكتظ 

أقيم ـ ث المفتـ ة سماحـ ازة بإمام ـالة الجنـ ه ص ـ ت عليـ م  خ  ـ وع الشيـ مص دينـة  م ة بـ رع الرابطـ س فـ اه رئيـالم رثـ   السـ ، وعق ـي ة 
  السالميـة ة  ـ ر المدرسـ م ناظــ ث  ؛ ان ـم سلطـ خ إبراهيـ ة الشيـ ام للرابطـر الع ـده السكرتيـ م بع ـ ث  رةٍ ـمؤث  ةٍ ـ بكلم   وقٍ ـ د باطـ ن محم ـ ياسي

رار  ـزب األح ـ ن حـ ة عـ و بالنيابـ وم معشـم سيـ ، ثدةٍ ـ اه بقصيـي رثـ   الحضرم ـ باصال  للا   دـ خ عبـ م الشيـ ث  ؛ن ـ ن المدرسيـة عـ بالنياب
 .(1)ا ـ  رة آالف شخص ـ بعش ة از ـجنال ر ـ ن حض ـ دد م ـ در عـ دم، وقـ والتق 
 القائد ُا:اثلثُ  

ح
 عثمان صاحل س
 
ُ: يب

ومنذ حداثة سنه    ، م1931  لعام  هـ الموافق 1349  امـي عـ ك فـ وذل  ، و ـة حرقيق ـ ي قريـ ف  سبيٍ   صال ٍ   بن   الزعيم عثمان   دـ ول
، الشيخ  [ طي  للا ثراه] بدت عليه مخايل الذكاء والنجابة وقوة الذاكرة في طفولته، وكان كثير االهتمام بما يحدثه به أبوه  

  - - سبي  صال ٍ  بن وقد عهده أبوه مع شقيقه األكبر األستاذ محمودالحا،  عثمان سبي الذي كان فقيها ورعا ص  بن صال  
  بمدرسة حرقيـقو التـي افتتحت سنة  مبادئ القراءة والكتابة  تعلمإلى فقيه القرية في تلك الفترة ليعلمه القرآن الكريم، وبعد ذلك 

 .(2) ا ض  ا أي ــط به ــ ه المتوســـ ى تعليم ـــ ة، وتلق ـــــ ذه المدرســـــــ ي ه ـــــــ ف وهو من الدفعة األولى   ، م1944  لعام  هـ الموافق 1363

 سيبُابلتعليمُووعيهُالسياسي:ُاهتمامُعثمانُصالٍُ
ثم قام بنباهته    ،والصوماليين  [ ورومو والهررييناأل]  :ثيوبيا مثلأأثناء دراسته احتك بأبناء القوميات المهمشة في  

ثناء هذه التجربة كس  وعيا سياسيا متقدما خاصة  أجمعية العروة الوثقى للدفاع عن حقوقهم،    ورجاحة عقله بتأسيس
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ن  إ ، ملهمٍ  خاصة أنه عرف كقائدٍ  ،التدريس والتعليم جعلت منه قائدا تربويا ونقابيا لدفاعه المستمر عن الحقوق  ةمهن 
فكان له دوره المناهض لهذه السياسة الخبيثة فعمل على إيصال    ؛ريتري التجهيل الشع     ثيوبيا تعمل جاهدة علىأ
لخوان المسلمين دور  جماعة ا وكان ل  ،جل تأهيلهم بالعلمألى مصر والسودان من  إلكثير من الطالب في قريته  ا

 .وهو دور معروف في استقطابهم للجاليات  ،حاضن في البداية 
 مؤلفاته:

بتداء بأنني تأثرت كثيرا بكتبه  امن الكت ، وأنا أعترف    ريترية بمجموعةٍ الأثرى الزعيم عثمان صال  سبي المكتبة  
عرف  ، و (1) رةٍ ــــن م ـ ر مـــ كث أ ت  ـــ ي الكوي ــــه فــــ ائ ـدت بلقـــــد سع ــــري، وقـــــريت ال   التي شكلت ثقافتي ومعرفتي بتاريخ الشع  
وطور منشورات    ،«الزناد، ويد أخرى على الكتاب يد على  »شعار الثورة    باهتمامه بالعلم والتعليم، وطبق ألول مرةٍ 

العديد وطبع  إريتريا،  عن  البحوث  مختلف  وتشجيع  والطبع،  والترجمة  التأليف  على  وانك   الريترية،  من    الثورة 
الباطلة وشرح    االحتالل  المؤلفات القيمة عن إريتريا وتاريخها وجغرافيتها، وأبان شرعية نضال شعبنا، وفند حجج

 هي: و قيمة   ريترية من جوانبها التاريخية والقانونية والجغرا ية، وله خمسة مؤلفاتٍ القضية ال 
   التاريخ.عالقة السودان بإثيوبيا عبر  -[3] إريتريا. ةجغرا ي -[2] .ريتريا إتاريخ  -[1]
 .(2)ريترية وطرق معالجتهاالجذور الخالفات  -[5]التاريخ.الصراع في حوض البحر األحمر عبر  -[4]

عالم المن الدراسات والمقاالت والمقابالت في    عشراتٍ   --لقد ترك أستاذنا عثمان صال  سبي
لى ما تركه  إضافة  إ  كبيرٍ   ن تحفظ هذه الكت  وتجمع في مؤلفٍ أالعربي وصحفه ومجالته، وأرى اليوم  

ن  أوان  األآن    ريترية التي التدرسه وتقدم  يه مرجعا شامال لألجيال    توثيقي ذكرته عبر لجنةٍ   من إرثٍ 
 .(3) نسان والقائد والرمزال سبي نفخر بتاريخها وتاريخ قادتها، وعلى رأسهم عثمان صال 

 ترية من العمل العسكري فقط إلى آفاق ثورةٍ ي ستطاع الزعيم سبي ورفاقه أن يحولوا مسيرة جبهة التحرير الر ا
لديه من األسلحة الحديثة   ،تمثل دولة مستقلة بكل أركانها فهي كانت تمتلك جيشا حديثا   ثم إلى مثابة حكومةٍ   ،شاملةٍ 

تعنى بكل   وأجهزة منظمةٍ  ،تري بل وفي مراحل على أغل  المدني ما لم يتوفر لبعض الدول ويهيمن على الريف الر 
وتوفير تسهيالت    ،وأمنٍ   المقاتلين وأجهزة قضاءٍ جتماعية ورعاية أسر  ا  وش ونٍ   وصحةٍ   متطلبات الحياة من تعليمٍ 
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 نقابيةٍ   والتمثيل في المنظمات الشعبية من اتحاداتٍ   ،تريين بالخارج ال سيما الدول العربيةي فرص العمل والقامة لإلر 
 .(1) في أغل  المحافل النقابية الدولية وكل المحافل العربية  في كل المجاالتٍ 

 ريرتية:اإلجلُالقضيةُأمساعيهُمنُُ
مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة   ،ودوليةٍ   إقليميةٍ   تمكن من سح  االعتراف بالثورة من منظماتٍ 

وعلي صعيد الالج ين قام بتأسيس جهاز ،  م1981  لعام  هـ الموافق1401المؤتمر السالمي في عام  
 إلىوتمكن من خالله   ،لمناشرا نعمة الخير والع  م،1976  لعام  هـ الموافق1395  في عام  الريتري   التعليم

 . (2)رجاء المعمورة لتلقي المعرفة والعلمأمختلف  ىلإف من الطالب اآلألإرسال الم ات إن لم يكن 
ُه:ــصفاتأخالقهُُو

، ولديه ثقافة تراكمية، كما واقفتميز سبي بصفات اللباقة والحنكة العسكرية والدبلوماسية والحكمة فى أصع  الم
 ا.  ـص لهـــ ا وأخلـى انتمى إليه ـ ه الريترية، الت ـا فخور بهويت ض  أي  ،فخور بحبه لوطنهأنه معتز بدينه 

ذلك جليا فى خطابه الشهير الذى ألقاه فى المؤتمر األول لقوات    ر وظه  لية، وقد تجلت شخصية سبي فى تحمله المس و 
مع نفسه، وقد حمل سبي نفسه   قاسيةٍ   ، التى كانت دليال على وقفةٍ م1977 لعام هـ الموافق 1397 التحرير الشعبية فى عام

 الزمان.   المس ولية عن العثرات والتراجع واالنشقاقات التى عانت منها الثورة الريترية طوال عقدين من 
، أصبحت قليمية ودوليةٍ إ  يحس  للقائد الشهيد سبي، أنه تمكن طوال مسيرته النضالية فى بناء عالقاتٍ 

كان يسعى سبي إلى   قصيرةٍ  وقبل رحيله بفترةٍ  ، يما بعد إرثا تاريخيا لعالقة دولة إريتريا بالمجتمع اآلخر
 .للتفاعالت القليمية والدولية إستراتيجيةٍ  تأسيس مركز دراساتٍ 

ُكـع  ه:ـماُعرفتـثمان
  لى أي كيانٍ إ مته العربية، قومي التوجه، معتز بدينه، فخور بإريتريته، رافض لالنتماء  ألهو معلم مثقف مح   

واندفاعها  ريترية بكل حزمها وصرامتها  الكان حريصا على إبراز الهوية  ، و حبها وأخلص لها أريتريا التي  إخارج هوية  
ريتري وعفويته  ال، وكان معلما واعيا بالفعل، ومدرسا يعلم ويوجه بكل طيبة  الثوري وإقدامها على النضال دون ترددٍ 

ا، وهو الذي يحمل  ريترية المتواضعة، ولم ألقه مرة في حياتي إال باسم  اليمثل الشخصية    وابتسامته وكرمه، وهو بحقٍ 
فذا، له عالقات واسعة سخرها لخدمة بلده   دبلوماسيا كان يلبي دعوات الجميع، وكان  و ،  ال للاإهما في قلبه ال يعلمه 
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موسوعة ثقا ية ملما بالثورات    كان بصدقٍ ، و ريتريا، ناضل وجاهد وتع ، كما كان لبقا متفهما لخصومه السياسيينإ
يحرص على    - - من، كما كانمع الز   وكان في حياته في سباقٍ   ،والحروب قارئا للتاريخ وراصدا له، يقرأ كل شيءٍ 

 .(1) ريتريين التاريخيينالواحد من القادة  ، وهو بكل صراحةٍ قراءة القرآن كل فجرٍ 

 :هاتريخُوفاتـ
م، 1987  لعام  هـ الموافق1407الفيحاء في عام    توفي في أرض الكنانة القاهرة التي أحبها مثلما عشق دمشق

أجر أبعد   األنفية]  عملية في  ى ن  أيامٍ   [،الجيوب  المركزة توفي بعدها   وأمضى ثالثة  العناية  في مقابر    ،في  ودفن 
سجل اسمه في سفر التاريخ   وبطلٍ   إريتريٍ   يليق به كقائدٍ   مهي ٍ   ، وفي موك ٍ العاصمة السودانية الخرطومب   المحجوب

ته، واكتفى الشع   مهنية ونقابية وسياسية كثيرة في جناز   ريترية وسودانية ومنظمات إريتري، وقد شاركت قيادات  ال
 .(2) صالة الغائ ، والدعاء له بظهر الغي  بعد أن قام بواجبه ب  ريتري في المهجر بالصالة عليهال

، ال يٍل رمزا وطنيا كبيراوراء ج   نعم لقد رحل القائد سبي ولكن ال يزال فى مخيلة كل الريتريين جيال
الزمن، سبي تزوج من سيدٍة سوريٍة، وأنج  منها  يمكن أن تمحى من الذاكرة الوطنية الريترية مهما طال  

 .(3) [د وصال عهو ر، عبيو سمارة، و دى، هو فراس، ] ستة أبناء هم:
 :(4)مجالتـيفُالصحفُوالُسيبُحٍُـصالُبنُُعثمانالزعيمُُُأقوالمنُ
العروبة إن مسألة    "عروبتنا في إريتريا هي مصيبتنا، ولكننا قابلون بها وال نرضى عنها بديال، نعتقد ▪

 .(5) في إريتريا هي األساس ألنه لوالها لما كانت حاجة للثورة أصال"

 ،ترية في الخارج ي بين الجاليات الر   م1960  لعام  هـ الموافق1379  ن جبهة التحرير نشـأت في عامإ"   ▪
مبراطور ال رض المحروقة التي استخدمها  األو   ،بادة الجماعيةالوالتي فرضت عليها الهجرة بأسالي   

 ضد شعبنا.  [هيلي سالسي] الثيوبي

ولى األوفي الشهور الثالثة    ،دون ذخيرةٍ   سلحةٍ أصابع اليد الواحدة من الرجال و أبدأت الجبهة بعدد  "   ▪
تبرع بها عمال من   اسوداني  اجنيه   500كان كل ما تمكنا من فعله هو جمع بعض المال حوالي  

رسلوا من أين  يتر ير الن بعض  أذكر  أو   ،قديمةٍ   إيطاليةٍ   نادقٍ بالسعودية والسودان، اشترينا بها تسعة  
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وهذه األشياء رغم   ،ن اثنين وبندقية أمريكية الصنع وسبع قنابل يدويةيتريا إلى الثوار رشاشيداخل إر 
ان بالنسبة لنا حلما، وفي تلك الفترة باع ، فالرشاش كضخمةٍ   بساطتها كانت تشكل حينذاك قوة دفعٍ 

جل    الذيولى ولن ننسى ذلك العامل  األنطالقتنا  التمويل    يملكون من منقوالتٍ   تريا كل مايعمال إر 
 .جل تحرير الوطن"أكل ذلك من  ،رضاألسرتهم وناموا على أخرين الذين باعوا اآل، و [بذلته] لي

 ، االعتراف الصري  بواقع التكوين السكاني المتعدد األديان والثقافة واللهجاتترية يكمن في  ي ن حل الخالفات الر إ "   ▪
 ؛ نما يفتش عن الدواء المناس  بعد معرفة الداءإنشد الوحدة ال يدعو إلى التعدد، و ي فالذي    ؛ليس لتكريس التعدد

 . ة"ــــ ة صحيحـــــا معالجـــــا لمعالجته ـــــنم إا و ـــــيبحث عن العلة لذاته  فالطبي  ال

سوف   ،بداألستراتيجي الهام، وهي مع العرب اليوم وغدا وإلى  التريا المستقلة في تلك الموقع  ين إر إ"   ▪
 . يكون لها دورها في الشد على عنق العدو الصهيوني والمساهمة في خنقه"

 لف عاٍمأوالقرن األفريقي هي ثقافة مؤسسة منذ أكثر من  ، ترياين الثقافة العربية والسالمية في إر إ"  ▪
 ." في هذه المنطقة وليست جديدة بل عميقة الجذور

 . ر األحمر"ــــــ ة البحـــــــعروب  ةــــــ لة العروبة وخاصأ ن الصراع يدور حول مسأل ؛تريدنا  ن الدول الكبرى الإ"  ▪

قالوا ماذا ف ؛قلنا الفتات ،: ماذا يعطيكم اليسار العربي؟مرةالطليان  اسألون" في أحد زياراتنا إلى روما  ▪
فقالوا لماذا تصرون على التعامل مع العرب؟ لماذا  ؛قلنا ال أكثر من اليسار  ؟،يعطيكم اليمين العربي

ننا عرب، فال حاجز بيننا وبين ألنفضل التعامل مع العرب  "  :قلنا لهم،  ال تتفاهمون مع إسرائيل؟
 ."لف سنةٍ أوقد حارب األحباش التعري   ؛مختلفةٍ   ننا ننتمي إلى حضارةٍ إ ،الثيوبيين سوى الثقافة

ُ:إدريس عواتي بن  حامد يرتيةرمفجر الثورة الُ:ارابعُ 
في عام   [سنيت قلوج و ]التي تقع بين مدينتي    [قرست ]فايدوم، ولد في قرية    فايدٍ   بن  عواتي  بنإدريسٍ   بن  هو حامد

، وقد أتيحت  [اليطالي]م جنديا بالجيش  1935  لعام  هـ الموافق1353لتحق في عام  ام،  1908  لعام  هـ الموافق1325
لعطائه   [اليطاليين]مما شجع    كبيرةٍ   بسرعةٍ   [اليطالية]أجاد اللغة  ف  ؛[ يطاليةال] له فرصة الدراسات األولية في اللغة  

المخابرات العسكرية    في مجال  في دورة متخصصةٍ   [اليطالية روما ] فرصة أكبر للترقي، وقاموا بإرساله إلى العاصمة  
نه ي تم تعي  م1937 لعام هـ الموافق1355 ين، وقضى عاما كامال هناك، وفي أواخر عامي ريتر المن   ضمن مجموعةٍ 

 . (1) راتـف أول مخاب ـــ ة عري ـــودان برتب ــــا والسـتري ي ن إر ـــبي  في الحدود الغربية ما  في جهاز المخابراتٍ 
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مع األعيان   طيبةٍ   يحتفظ بصالتٍ ، كان حامد عواتي  السودانية  [كسال]مدينة    [يطاليون ال ]  وعندما احتل  
في الحرب   [إيطاليا]وما أن هزمت  ،  نه نائبا لمدير المدينةي فتم تعي  ؛وزعماء الكيانات األهلية في المدينة

حتى ترك حامد عواتي   م 1941  لعام  هـ الموافق1359  عام  [كسال]  مدينة  العالمية الثانية وانسحبت من
   .دينتهه وتنمية مواشيه في مـر أرضـيالعسكرية وانصرف لتطو 

التودد إلى حامد عواتي لما كان يتمتع   [اليطالي]حتالل  االنجليزية التي خلفت سلطة  الحتالل  االحاولت سلطات  
نجليزية في أسره الفكرت السلطات ف ؛ت كل المحاوالت والمساعي بالفشلاءولما ب  ،قدام والشجاعةالبه من البأس و 

 .ا يتري لر ا ـــدة حكمهــم  [زــ النجلي ]ق  ــي حل ــــة فـــ فكان غص  ؛وتصفيته جسديا لكنها لم تفل 

 وعصاابتُالنهبُوالسلب:ُ[الشفتا]مواجهاتهُمعُُ
يتصد  حامد عواتي  في عهد    ىكان  األثيوبية  تلك  ا لريتري   [نجليزي لا]   حتاللاالللعصابات  التي ،  العصابات 

تريا، وكان إقليم غرب  ي ر إيقفون ضد المشاريع األثيوبية الهادفة لضم    اتخصصت في تعق  وقتل الوطنيين الذين كانو 
وتمتهن النه  والسل  كما أنها   ،برياء من عامة الناسألالتي كانت تتعرض ل  [الشفتا ]تريا مرتعا لقطاع الطرق وي ر إ

واكتفت بأن تلع  دور المتفرج،   ،بتأمين حياة المواطنين وأمالكهم  [البريطانية]ارة  كانت تقتل األبرياء، ولم تهتم الد 
 . (1) من قبل   [اليطالي] االحتالللتمزيق الكيانات ونشر الفتن، وكان هذا دأب  [فرق تسد]بل كانت تمارس سياسة 

 رتية:يُراإلعوايتُوحركةُحتريرُُالقائدُ
ة  ـ د رغبـ وض   ، ي ـ اج الثيوبـادة التـت سي ـ ي تحـ فدرال  ادٍ ـتحإ ي  ــ ا فـع إثيوبيـم   ةٍ ـ مفضوح  [ ة ـ أمريكي]   رةٍ ـد مؤام ـ بع   يا تر ي ر إ ت  ـ لدخه أ 
ت  ـ م تكون1958  لعام  هـ الموافق 1377  امـي عـ وف،  ل ـالل الكام ـ ستق اال   بـ ت تطالـ ي كانـ ري التـ تي ر ال    ـ ن الشع ـ ة م ـ ريـ األكث

 ل.  ـ ة المراحـ ل بسياسـت تعم ـ ي كانـ ا، والتـتريي ر إ ر  ـة تحريـ ي حرك ـ وه   ، ي ـ الل الثيوبـ حتاال ة ـ لمقاوم   ةٍ ـ منظم   ةٍ ـ سياسي  ةٍ ـ أول حرك 
 ـى ه تخلـولكن   ؛رـة األمـي بداي ـف  دادهـاستع ىدـفأب   ؛اـ ي صفوفهــا وفـل معه ـه للعمـ ي ودعت ـد عوات ـ ة بحامـت الحركـ اتصل

ي ـم الوطن ـول الزعي ـويق، ذاكـة آن ـادة الحركـه قي ـن ب ـ تؤمت ـذي كان ـل الـ ل المراحـ وب عمـه بأسلـ دم اقتناعــ   عـم لسب ـعنه
ان  ــي كـد عوات ـ إن الشهي ـف  ؛قـن حقائ ـ ه مـ ا أعرفـم"   :اـ تري ي ر إر ـة تحري ـي بحرك ـة عوات ـول عالقـح  اودٍ ـن    آلدٍ ـسعي بـن  د  ـ محم
  ة ـ ن الحركـه وبي ـة بين ـة الصل ـان حلقـوك ،اـ ع بهـقتن اج و ـة والبرنامـرأ الالئحـث قـا، حي ـتري ي ر إر ـة تحري ـوا بحركـدا وعض ـمجن 
 .(2) رداتـأغ   مدينـة  يـة فـ حركللرع ـوا بفـا عضـان أيض ـذي كـوال ،آدمٍ   بـنفٍ ـيوس بـن دـ محم

 
 www.munkhafadat.com/arabicالمنخفضات  موقع في  م  2015  سبتمبر1 رناا، ماال نشر  تاريخ  محمد:  عواتي،  الم إدريس  حامد الشهيد  الاائد  سيرة (1
  https://www.farajat.net/ar م11/8/2011 النشر تاريخ اإلريتري، فرجت موقع في نشر ماال فايد، سليمان المهندس   الم عواتي، و طوالته، حياته (2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





67الصفحة   
 

 :رتيةيُراإلأتسيسُجبهةُالتحريرُُ
وغض المجتمع الدولي الطرف عن تجاوزاتها لقراراته بالحفاظ   ،[يـالفيدرال ]ام  ـض النظـتقوي   ـىا علـت إثيوبي ـ عمل

ترية داخل البرلمان  ي ر ال مقاومة سلمية وسياسية التي أبدتها القيادات الوطنية    فقامت ورعايته،    [الفيدرالي]النظام    ىعل
 مثل: دات الوطنيةولجوء القيا  ،وغيرهم وإدريس محمد آدمٍ  ،هندي  أحمد وعثمان ،أكيتو  عمرٍ  محمدٍ ]  :مثل  ،تري ي ر ال

سلطانالشيخ   السالمية،  إبراهيم  الرابطة  الريتري  و   زعيم  البرلمان  آدم  رئيس  محمد  وتطلع   ،القاهرة  ىل إإدريس 
زاع ـود السلمية النت ـــل الجهـــ ت ك ــ بعد أن فشل  العسكرية ن في الداخل والخارج لهذه القيادات لتأسيس المقاومةو تري ي ر ال

ه 1380عام  في القاهرة في    وأدت هذه الرغبة الوطنية  يما بعد لترتي  اجتماعٍ ،  (1) ري ـــت ي ر ال    ــللشعة  ــوق الوطني ــالحق
 ،لى الطلبة الدارسين بالقاهرةإ تريين بالضافة  ي ر العددا من الالج ين السياسيين    االجتماع  ضم  ،م1960  الموافق لعام

 ترية. ي ر الوتمخض االجتماع عن ميالد جبهة التحرير 
 :عوايتُحامدُاتصالُالقيادةُالسياسيةُابلقائد

سليل األسرة الدينية المعروفة،   ،د بن مصطفيو داو   تصال بالقائد عواتي بواسطة الشيخ محمدٍ االتم  
  غردات بتاريخ أ اجتماعا في مدينة    محمد داوود  الشيخوفور تلقيه للتكليف من قبل القيادة السياسية عقد 

 .األمر  ى عددا من المهتمين بالقضية الوطنية ليطلعهم عل  االجتماع  ضم  ، م1961  ه الموافق لعام1380

عل  الوفدحل   قرية    ىضيوفا  في  عواتي  حامد]حامد  الوطنية    ،[عيال  القضية  بها  التي مرت  المراحل  وتناولوا 
ونفاذ كل السبل السلمية النتزاع   ،الكبرى لمطالبه  ى وتجاهل القو   ،تري ي ر الوممارسات إثيوبيا العدوانية تجاه الشع   

ل  ــــوأبلغوه قرار القيادة بتكليفه لتحم  ،يستوج  معه استعمال العنف الثوري وإطالق شرارة الثورة  الحقوق الوطنية مما 
 . فـــ ي التكلي ـعوات  ـــدالقائ  لـــقب و  ،هـــــ  وقيادت ـــ اح المسلـــة الكفـــالق طلقــإط اءـــــأعب 

إال أنها لم تستطع    ؛ تحركات حامد عواتي وتتوجس منه   في هذه األثناء كانت سلطات االحتالل الثيوبي تراق  عن كثٍ  
  ، سمرا أ   ى ل إفلم يقبل دعوة السلطات الثيوبية له للحضور    ؛ القبض عليه وذلك ليقظته وحذره التام ومعرفته بأسالي  العدو 

كما طلبوا منه، وعند ذلك ضيقوا عليه الخناق    [ ا هيكوت] مركز    ى ل إ وكما أنه لم يقبل لهم الدخول    ، حيث كانت تخطط العتقاله 
كان حينها مس ول  الذي  و   ، ترية الشاويش كداني هدادي ر ال حد عناصر الحركة الوطنية  أ وأرادوا مهاجمته في منزله، إال أن  

ادر محمد  من البوليس بقيادة الكابتن عبد الق   كبيرةٍ   بتحرك قوةٍ   [ تسني ] عندما وصلته إشارة من مدينة    [ قلوج]مركز مدينة  
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وجه السرعة بعواتي ليخبره    ى وطل  منه أن يتصل عل  ،آدم حاجٍ   الفور بشيخ الخط محمدٍ   ى العتقال عواتي اتصل عل  ؛ عليٍ 
 القرية.  ى ثر ذلك خرج عواتي ورفاقه قبل الهجوم عل إ   ى وعل  ، مداهمته وأسره   ى بعزم الحكومة الثيوبية عل 

 :خروجُوإعالنُالثورةـال
دا للخروج، اجمع عواتي رفاقه المقاتلين استعد  وفي أمسيةٍ   م1961  الموافق لعامه  1380عام  وفي  

مقاتال وتدريبهم  وكان عددهم ثالثة عشر  إعدادهم  قديمةٍ   حهمسالوكان    ،تم  بنادق   عبارة عن خمسة 
  ، [عشرةٍ أبو  ]ي  بندقية عواتو   واحدة  تركية الصنع ذات طلقةٍ   وبندقيةٍ   [أبو خمسةٍ ]إيطالية الصنع من نوع  

 ض.ـبياألمن السالح  رة ومجموعةٍ يمن الذخ   قليلةٍ  مع كميةٍ 
 :منُأقوالُالقائدُالشهيدُحامٍدُإدريسُعوايت

تريا ونتحدى ي ولكننا نخرج لنكت  التاريخ المشرف لر ؛  غتص  أرضنا فحس  ا أهان و   نحن اليوم ال نخرج لقتال عدوٍ   ”
ونقول لها أننا لن نقبل بعد هذا اليوم حياة الذل والهوان، وإننا عازمون    ،سلطات االحتالل بكل أسلحتها وجيوشها 

 . التحرير” ىتري العظيم للمضي قدما في درب النضال والشهادة حت ي ر ال ومن خلفنا الشع   

 . وة السالح”ـوف نرفعه بقـفإنني ومن معي إن شاء للا س ؛تري ير الإذا كنتم تريدون إنزال العلم  ”

تريا، إننا لن نتراجع عن الهدف الذي اختاره  ي بعثكم بأن يعدلوا هم عن رأيهم في احتالل إر أخبروا من    “
  ولكننا طالب حريةٍ   ،وهواة حروبٍ   ونحن لم نكن قطاع طرقٍ   ،تري بإعالن الكفاح المسل ير الالشع   

 .ونتحمل كل الصعاب في سبيل تحرير الوطن”

 سُعوايت:يدُرإُحامدالقائدُاجملاهدُوفاةُ
عاما، وبخصوص وفاته   54يناهز    عن عمرٍ   ، م1962/ 18/6هـ الموافق  1382/ 1/ 16القائد البطل في يوم    توفي

ومنها عبرنا نهر    [ساوا]لقد خضنا معارك متوالية في منطقة    "   : يقول  حجاجٍ   رفيق دربه الشهيد سليمان كبوبٍ   ىأدل
وفي صبيحة    ،وأحجم عن تناول الطعام  ينعياء الشديدالوفي المساء شعرت أن القائد عواتي يشعر بالفتور و   ،القاش

بعد أن غسلنا  و بلغت رفقائي بذلك،  أف  ؛ تأكدت بأنه فارق الحياة في   جستييقاظه لصالة الفجر فلم  إاليوم التالي حاولت  
سيدنا    ى لإرسلنا  أو   ،[ شبول]قرية    ىوصلنا إل   ىخبر وفاته حت ، اتفقنا على كتمان  في التراب الطاهر وواريناه    جثمانه
 . (1) عواتي" بلغناهما بخبر وفاة حامدأمين فاألد وكان برفقته الشيخ سليمان و داو  محمدٍ 
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ال العربية ف الصوم   اللغة   أضواء على تاريخ المبحث الثالث: 
 

ُ:توطئـة
ــة العربيـــة  ليســـت ــة، وتع   اللغـ قديمـ ــة تاريخيـــة  ــذه معلومـ وهـ ــارة الفريقيـــة،  ــي القـ ــٍد فـ عهـ ــة  ــة وال حديثـ اللغـــة غريبـ ــة  ــد العربيـ   ـ

بهـا كلغـة   مـن حيـث عـدد الناطقيــن  السمـراء  فـي القـارة  فـي الجزياألم األولـى  العربيــة،  ، رغـم إن منبعهـا وموطنهـا األصلـي  ــرة 
علـى إنهـا وافـدة  ال ينتبـ  إال أن هـذه القضيـة بـل ويلــ  البعـض  إليهـا الكثيـرون،   فـي المنطقـة.  ودخيلـةه 

للق   القطـــ وتعـــد منطقـــة   العربـــي،    ـــارة السمـــراء منطقـــةالشمالـــي  ــةالمغـــرب  ــةٍ   دولٍ في    المتمثلـ : مصـــر،  مثـــل  عربيـــةٍ   إفريقيـ
والمغـــرب والجزائـــر،  وتونـــس،  ــ  ومنطقـــة  وليبيـــا،  الفريقـ حيـــث  الشـــرق  ــة فريقيـــة،  إلـــدول شمـــال    المجـــاور  الســـوداني،    وجمهوريـ

ــاد ] و  [تشــ ــارة،  ــا ]فــــي وســــط القــ ــارة،    [موروتانيــ غــــرب القــ ــة  ــــ فــــي منطقــ ــة  ــس  المعقــــلالواقعــ ــة    والموطــــن  الرئيــ للعربيــ ــي  األصلــ
فأصبحـت   لـدى شعـوب القـارة الفريقيـة رسميـ    اللغـة العربيـةولهجاتهـا،  والمكاتبـات  لغـة الخطابـة   ا.  حينـا مـن الدهـر 

فــي   اللغة العربية  لتاريــخ  فــي تاريــخ الشعــ     الصومــالوإن المتتبــع  الجــذور  قديمــا وحديثـــا،    يالصومــال يجــد إنهــا عميقــة 
قـد تزامنـا فـي أرض   والعربـي  السالمـي  وإن جـل مصـادر ومراجـع قـدم التار   ومـالالصوإن التـراث  تشيـر إلـى أن  ال  يـخ،  تاريـخ 

إلـــى منطقـــة    اللغـــة العربيـــة وإن العالقـــة    الصومـــالوصلـــت  لهـــي    الصومـــالبيـــن    الوطيـــدةقبـــل الســـالم،  العربيـــة  والجزيـــرة 
دليـٍل علـى   فـي    كانـت  العربيـةن اللغـة  أأوضـ    سـالم بقرون.قبـل ال   الصومـالموجـودة 

الرسالـة التـي  ارة والتأريـخ، ولغـةالفكـر والحضـ سبة للمسلمين لغـة العقيـدة، ولغـةوتعـد اللغـة العربية بالن
ــذي يتلونــه ص ــاة، وفــوق كــل ذلــك هــي لغــة كتابهــم المقــدس ال نبيهــم   بــاح مســاء، ولغــةيحملونهــا فــي الحي

 السالميـةلغـة األمـة  هي  ماقبيلـٍة معينـٍة أو شعـٍ  معيـٍن، وإن   ة إليهـم ليسـت لغـة، فهـي بالنسب--محمـد
 إفريقيــةوعلــى هــذا لــم تعتمــد الدعــوة إلــى الســالم فــي ،  م وأوطانهــم وأزمانهــممهمــا اختلفــت لغاتهــم وألوانهــ 

  لتـالوة القـرآن وتفسيـره وفهمـه،   ا، هـي الوسيلـة الوحيـدةم  دائ  ـت اللغـة العربيةبـل كان علـى اللغـات المحليـة،
 .(1)وللسنـة المطهـرة، وهـي لغـة العلمـاء فـي مجالسهـم الدينيـة

 :أصـلُكلمـةُالصومال
ــأول  ــٍة تخلــــ  فــ ــودٍة حبشيــ ــي أنشــ ــا فــ ــٍر لهــ ــيذكــ ــاشــ ــارات النجــ ــي  د انتصــ ــاق فــ ــام إسحــ ه 904-816 عــ

 التـــــي سقطـــــت عـــــام السالميـــــةم علـــــى سلطنـــــة إيفـــــات، إحـــــدى المـــــارات 1499-1414  الموافق لعام

 
  mogadishucenter.com.، مركز ما ديشو للبحوث والدراساترضواء على تاريخ اللغة الع ر ية في الصومال،  الم الدكتور فوزي محمد  ارو  (1
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بعــد ذلــك كثيــرا فــي كتابــات المؤرخيــن الذيــن  ت كلمــة الصومــالد، ثــم تــردم1415 ه الموافق لعام817
 [مـال]ذهـ ، وبالسيـن بمعنـى ا  [سـو]ا بعـد تلـك الفتـرة، والحقيقـة أن الكلمـة مركبـة مـن كلمتيـن همـا  ءو جــا

ــ  باللغأي: ا ــة حلـ ــاـ ــون معناهـ ــة،  يكـ ــ  واحلـــ ]الصوماليـ ــم[إذهـ ــذه   ، رغـ ــت هـ ــى أطلقـ ــرف متـ ــم نعـ ــا لـ أننـ
 شعــ  رعــوي   الصومالــيلمــة علــى شعــ  هــذه المنطقــة، ومــن الــذي أطلقهــا؛ إال أنــه نظــرا ألن الشعــ   الك

 .(1)رفـة، وان الحليـ  هـو الغـذاء الرئيـس لهـم وأفضـل مـا يقـدم للضيـوفحياتـه علـى هـذه الح  يعتمـد فـي
 املوقـــعُوالسكانُواللغةُيفُالصومال:

ـــأس بهـــا مـــن منطقـــة القـــرن ، وهـــي تحتـــل مساحـــة ال بالصومـــال فـــي شرقـــي القـــارة الفريقيـــةـــالد تقـــع ب
ــي ــي منتصـــف االفريقـ ــع فـ ــذي يقـ ــط اال، الـ ــن خـ ــة بيـ ــانلمسافـ ــدار السرطـ ــواء ومـ ــة ، والتـــي تضستـ ــم هضبـ ـ
 .هضبـة الحبشـة، وكـذا أراضـي الصومـالإريتريـة و 

  [ بــــــــــوغـــــــــــاز ]جيبوتي شماال، الواقعة على    التي تبدأ من دولة  ةاحلي  س  ل األجزاء التشم  ةالصومالي  راضي  األ و 
ارة، ومساحة  ا إلــى داخــل الق ، وتمتــد أيض  وكينيــا  جنوبــا، قــرب حــدود الصومــال  [تانــا]بــاب المنــدب، حتــى نهــر  

   . (2)ماليين نسمـة  8سكانها  دد  ا، ويبلغ ع مربع    ميال  900000حوالي    تكون   بالد الصومال
 ن تاريخ اللغة العربية ف الصومال:نبذة م

ة،  قديم ة  لهــا أبعــاد تاريخي  العهــد، بــل كــان   فــي منطقــة شرق إفريقيا، لــم تكــن حديثــة  ة العــربيةــ خ اللغــ إن تاري
بــالد الصومــال القدمـــاء حيــث ارتبــــط بالعالــم العربــي بعالقــاٍت تجاريــٍة عبــر التاريــخ، فكــا  ومنهــا    ن المصريــون 

الوثائـــــق    ق.م، حســــ  مــــا أكدتــــه  15ببــــالد العطــــور أو البخــــور، وذلــــك فــــي القــــرن    رفــــون هــــذه المنطقــــةيع
و  بمصــــر   [الديــــر البحــــرى ]فــــي معبــــد    التاريخيــــة   نطقــــة شــــرق إفريقيا ن مة أيضــــا أريخيالوثائــــق التاكمــــا تؤكــــد  ، 

ــرةٍ  ــ لفت اليمــن  يمــا بيــن ــ ذيال  مــن الزمــن فــي التاريــخ القديــم إلــى حكــم الحميريين   خضعــــت  عــام    ن حكمــوا جنــوب 
القـــرب الجغرافـــي شعـــوب جنـــوب الجزيـــرة العربيـــة525  –ق.م    115 بيــــن    على التـــردد  م، وقـــد ساعـــد عامـــل 

القـرن الفريقـي.   سواحـل شبــه الجزيـرة العربيـة الجنوبيـة وسواحـل منطقـة 
ــم لم ــخ القديــ ــي التاريــ ــون فــ ــرى الباحثــ ــرق إفريقياويــ ــة شــ الساميــــة  بأن الصومالييــــ   نطقــ ــوا بالعناصــــر  اختلطــ ن 

فــي العصــور   جــزءا العربيــة التــي هاجــرت مــن شبــه الجزيــرة العربيــة    التاريخيــة المختلفــة، وأصبحــت الصومــال 

 
 م. 2010 -ه  1431السيد محمد عبد هللا حسن الصومالي، الطالب ردم معلم محمد حسن، رسالة ماجستير، جامعة إفريايا العالمية، السودان،  (1
 .3مصر، ص  –الصومال الكبير، رحمد صوار، مطبوعات الدار الاومية للطباعة والنشر، الااهرة   (2
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ت وجـزءا    ، خليـج عـدن الجنوبـي   ـرة العربيـة وساحـلجزيالجاريـٍة عربيـٍة كبـرى، تضـم جنـوب شبـه  مـن إمبراطوريــــٍة 
ــة الشر  ــارة الفريقيــ ــان الصومالي مــــن ساحــــل القــ ــة، وكــ التجار قيــ ــة  ــذه المبراطوريــ ــاط هــ فــــي نشــ ــة  ون يساهمــــون  يــ
التـي اشتهـروا بهـا مـن   . (1)اللبـان والبخـور والعـاج  قديـم الزمـان مثـل  بمنتجاتهـم 

 

 أثر اللغة العربية ف اللغة الصومالية:
، ولكــن فــي العصــور القديمــة  ت الهجــرات العربيــةمنــذ أن استقبلــ   ــالد الصومــال اللغــة العربيــةــت بفعر 

التـــداول الرسمــي    ـــت هـــذه اللغـــة لغـــةوأصبح  ،انتشـــرت انتشـــارا واسعـــا بفضـــل الديـــن السالمـــي  هـــذه اللغـــة
ــادات والدارة ــؤون العبــ ــي شــ ــة فــ ــال وخاصــ ــي الصومــ ــع  فــ ــدات وفــــي جميــ ــاء والمعاهــ والمراســــالت والقضــ

ــة  اللغ  عظــــم مفــــرداتــــة بأن ملغــــة الصوماليدرســــوا ال  ــــة الــــذيــــن، وأكــــد خبــــراء اللغالمعامــــالت التجاريــــة ــ
ــي أ ــة تنتمـ ــةالصوماليـ ــة العربيـ ــى اللغـ ــال إلـ ــة  صـ ــا ذهـــ  بعـــض الباحثيـــن[%50]بنسبـ ــى أن   ، كمـ ــا إلـ أيضـ

 مـن تداخـل اللغـة العربيـة مـع اللهجـات المحليـة فـي المنطقـة.  تكونـت اللغـة الصوماليـة الحاليـة
ربيـة خرجـت مـن قامـوس اللغـة الع  قديمـٍة فـي اللغـة الصوماليـة  ألفـاٍظ عربيـةٍ  وجـودبواستدلـوا علـى ذلـك  

ريء القيــــس  فــــي معلقــــة امــــ  بمعنــــى العــــش  [وكــــن]بمعنــــــــى الزيــــت، وكلمــــة   [سليــــطٍ ]كلمــــة  الحديثــــة مثــــل
مهجـورة وغريبـة فـي العربيـة المعاصـرة ال نجدهـا إال   بالـدال أو الطـاء وهـي كلمـة  [نبـد]المشهـورة، وكلمــة  

ــي المعاج  ــة، وهفـ ــم اللغوية القديمـ ــة الصومالينفـــس  يـ ــه  ةالكلمـ ــى قالـــت بـ ــذا المعنـ ــي هـ ــى، وفـ ــا ومعنـ لفظـ
 :(2)ـلـــر الكامـــن بح ـي مـــــر العربـــــالشاع ولــــا يقــــــالشعـراء العـرب، كمـ

ــا أراك ترو يا ذ ــــــ ــــ ــر مـــــ ــــــ ــــ  دا معاهـــــ
ــة ــــ ــا أغمض ساعـــــ ــــ  منع الرقاد فمـــــ
فعلهم ـــــاب الرأس مني  ـــــ ــــ أشــــ  نبط 

ـــــك إن لم نلققال تس ــــ ـــــي بيديـــــ ــــ  ها نـــــ
 

** 

** 

** 

ــا ــ ـــــ ــــ عــــارضــــ  أم عود   أقــــذى بعينــــك 
قــعــود آمــنــون  ــثــرب  ــي ب ـــــــط  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــبـ  ن

ــــــــــ بــد أن طريقه  ال ــــ ـــــ ــــ ــــــود ـــــ ــــ  م مقصــــ
ــاســـ جرحا   ـــان أسـ ـــــ ــــ ـــا مجرود كـــــ ـــــ ــــ  هـــــ

 

ــٍن وأميطر  أي:  [طٍ نب]و درب  ا هد هنوالشاه ــذااٍن، و ق سالٍم وأمــ ــده الباح م  هــ د ه يوج نم بأبقوله  ثون ا أكــ
 .(3)ةصليذوره األرا من ج ير كثتغي ذيوال ،ةالعربية في اللغة الصومالي ةمخزون كبير للغ

 
 .توحو، مـاجستير وخبير في مجال التربية في الصومال يمحمد علم :ستاذألا الصومال، إعداد    يمجال التربية والتعليم ف يأوضاع اللغة العـربية ف (1
 اليمنية،  العر ية  الجمهورية  -  صنعاء  اليمنية،  واأل حاث  الدراسات  مركز:  تحايق  المعافري،  هشام   ن  الملك  عبد  حمير،  ملوك  في التيجان  (2

 .461 ص ه ،1347 ،1ط
 التر ية في الصومال.توحو، م اجستير وخبير في مجال  يستاذ/ محمد علمألامجال التر ية والتعليم في الصومال، إعداد  يروضاع اللغة العر ية ف (3
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 ال:الصوم غة العربية فنتشار اللعوامل إ
نتشــار اللغــة العربيــــة فــي ربــوع الصومــال عبــر العصـــور  تعــددة ساعــدت علــى إهنــاك عوامــل كثيــرة ومبــال شــٍك  

والتاريـخ وبشكـٍل ملحـوٍظ، وإن أهميـة وأولويـة هـذه العوامـل قـد يختلـف الكتـاب والباحثـون فـي ترتيبهـا، وإعطـاء أسبقيـٍة 
خدمـــت اللغـــة العربيـــة وأصحابهـــا بـــل ومحبيهـــا،   مساعـــدة  كلهـــا كانـــت عوامـــل وآليـــاتٍ   دون أخـــرى، إال إن وأولويـــةٍ 

 ٍة.ــاٍت ومساحـاٍت واسعــدراس  ـ  ــل يتطلـالعواموالحديـث عـن كـل عامـٍل مـن هـذه  
بـــارزا فـــي رفـــع مكانـــة   نتشـــار الســـالم فـــي الصومـــال، واعتنـــاق الشعـــ  الصومالـــي لـــه، لعـــ  دوراإن إ

فــي الصومــال   لغــة رسميــة لــك إلــى جعــل اللغــة العربيــةاللغــة العربيــة فــي أوســاط الصومالييــن، ممــا أدى ذ
 ـل هـي:ـــذه العوامــ، وه(1)لغتهـم غيـر مدونـٍة أنـذاك مـا دامـت

جامعةُالدولُالعربية:ـالُلانضمامُدولةُالصوم[1]
  فـــي سبيـــل التعريـــ  منـــذ أن انضمـــت الصومـــال إلـــى جامعـــة الدول العربيـــة فـــي عـــام  يجابيـــةالخطـــوات ال  بـــدأت 

ا،  ــــــٍد مـــــــــى حـــــــــة إلـــــــــة العربيـــــــــوالثقافـــ  ــــــة العربيـــةام اللغــــــــــــواب أمـــــــــم، وبذلـــك تفتحـــت األبـــ1974  ه الموافق لعام1393
ة والتوســع صــ  أعينهــا قضيــة تعلــم اللغــة العربيــن   ة، وضعــت الحكومــة الصوماليــةنضمامهــا لجامعــة الــدول العربيــبا و 

هــا، وأصبــ  إحيــاء اللغــة العربيــة هدفــا رئيســا فــي مقدمــة األهــداف الوطنيــة، ومــن هنــا جــاء قــرار  هــا ومناهجفــي برامج
 والجامعـات.  ارس والمعاهـدالعربيـة لغـة التعليـم فـي المـد  ـوي علـى جعـل اللغـةالتعريـ  الشامـل الـذي ينط

إلـــــــى جامعة الدول العربية أصباوب الصومال  البالد ملتزمةنضمـــــــام  هـــــــا،  ة العربيـــــــة وثقافت في نشر اللغ  حت 
بيـن أفـراد الشعـ ، ووسيلـة ألداء أع  أداة للتخاطـ   مـال الدولـة  واتخـاذ العربيـة لغـة رسميـة، والسعـي إلـى جعلهــا 

الـدول العربيـة.  ي قبـل الغـة العربيـة وضـع دستـوري أو قانونـ يوميـة، ولـم يكـن لال  لتحــاق الصومـال بجامعـة 
ادُاللغةُالعربيةُفـيُالدستور:مإقرارُواعت[2]

طــه باألمــة  التــي ترب   الشعــ  الصومالــي  لغــة  ن اللغــة العربيــــةعلى أنصــت المــادة الثانيــة فــي الدستــور الصومالــي  
ميــع ج  فــي  هتمــام الخــاص للغــة العربيــةالالعربيــة، وقــد ساعــد وشجــع هــذا القــرار المجتمــع الصومالــي علــى إعطــاء ا

أن اللغـــة  على    م،1977  ه الموافق لعام1397  تعليـــم العـــام الـــذي صـــدر فـــي عـــامونـــص قانـــون المجـــاالت الحيـــاة، 
 ـرى.ــــى أخــٍة إلـــٍة تعليميــــن مرحلـــم  ـالــقـرط لإلنت ــش  العربيـة مـادة أساسيـة فـي كـل المراحـل التعليميـة، والنجـاح فيهـا 

 
 

 .رضواء على تاريخ اللغة العر ية في الصومال، الدكتور فوزي محمد  ارو )فوزان( (1
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الـي:الصومُجـراتُالعـربيـةُإلـىُالساحـلاهل[3]
مـن أهـم العوامـل التـي ساعـدت علـى انتشـار العربيــة فـي الصومـال، حيـث واصلـت األفـواج  العربيـة تعـد الهجـرات 

المهاجـرة المتتابعـة رحالتهـا إلـى الساحـل الصومالـي، خاصـة فـي العصـر السالمـي ألسبــاٍب متعـددٍة منهـا: التجـارة  
 الديـن السـالمـي، وبهــذا الخـط انتشـرت اللغـة العربيـة فـي الصومـال.   عـداء، أو نشـروالهـروب مـن بطـش األ

الـي:الصومُُطبيعــةُاجملتمـع[4]
لغـة السـالم والمسلميـن، وال    [ %100]ا  سلم  ا م  مجتمع    الصومالـي كـان    ع م إن المجت  بأنهـا  العربية  اللغة  ومازال، ويـرى 

ة  غ العربية، وإنهـم قـد استخدموهـا فـي مجـاالت حياتهـم المختلفـة قبل كتابة الل   الصالة وغيرهـا من العبادات بـدون اللغـة ص ت 
وبهذا رحبوا بالمهاجرين واللغة العربية والدين السالمي  ا،  ا بالحرف العربي قديم  ة أيض  ة، بل وكتبت اللغة الصومالي  الصومالي  

 .(1) رك  يه الجميع ــ يشت  يٍ ن وازٍع دي ـالصوماليين بالعربية ك   الـذي كـان يوافـق فطرتهم السليمة، مـن هنـا يأتي اهتمـام
 ة الصومالية:الثقاف العربية فر اللغة أث

 : ا يأتيمه المجـاالت ذـه م ـن أهم ـل  عة، ولفـي مجـاالٍت عديـدٍة في الثقافـة الصومالي   أثرت اللغة العربية
 الُالرتبيةُوالتعليـم:فـيُجم: أوال  

في عليم السالمي، و  من الكتاتي  في الت    ا والحديث، ابتـداء    ي  قليدعليم الت  في الت    سـاساأل  هي    ةة العربي  غالل   كانت 
   ة وترحيـ اشها على الن  هولته لس    ذلك  كومي، و  عليم الح  في مـدارس األساس في الت  ، و  عليم األهلي ه مدارس األساس في الت  

 ي. مديـن السالــم ال ــ لفهـا األسـاس ــم بأنهــــ ـادا منهـــ ة اعتقــاللغـ لـم أبنائهـم بهــــذه  لتع السكـان
 نُاإلداريـة:والشؤُوُاءقضالُالىفُجما:  ثاني  

 .ةــــالشرعيـ حكـاملغـة المـداوالت القضائيـة واأل  اللغـة العربيـة ـتكان
 الت:ارةُواملراسـىفُجمالُالتجا:  ثالث  

المعامـالت بيـن الشعـوب العربيـة وبيـن   مـن أنشـط  فـي منطقـة شرق إفريقيا  لمراسـالت التجاريـةا  كانـت
 نيـفوتص  ،كتابـة تدويـن العقـودو   ،ـالت التجاريـةلغـة المعام  ـالد الصومـال، وكانـت اللغـة العربيــةشعـ  ب

ــال التجــي المجــــن فــــن العامليـــات بيـــإلـى تبـادل الرسائـل والخطابـ البضائـع، إضافـة  ـره. ــاري وغيـ
 التُالداخليـةُواخلارجيـة:اىفُجمالُاالتصا:  رابع  

 فـي الداخـل والخـارج تكتـ  باللغـة العربيـة. الخطابـات المتبادلـةكانـت 
 

 (. نافوز )رضواء على تاريخ اللغة العر ية في الصومال،  الم الدكتور فوزي محمد  ارو  (1
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  :فـىُجمالُالطــبا:  خامس  
ــاء الصوماليون   فــي األمــراض واألدويــة معتمديــن فــي    في الطــ  التقليــدي األسمــاء العربيــة  يستعملــون كــان األطب

 ذلـك علـى كتـ  الطـ  السالمـي.
  :فـىُجمالُالنشاطُالبحـريا: سادس  

لغـــة العلـــوم البحريـــة فـــي عصـــر الكشوفـــات، بسبـــ  براعـــة العـــرب فـــي التغيـــرات الجويـــة،    كانـــت اللغـــة العربيـــة
 ـذا المجـال.ـــي هـرب فــــة العـــــن براعـــــون مـــاد الصومالي ـــفاستفـالمنطقــــة؛   والعواصـف البحريـة والريـاح الموسميـة فـي

 الُالتأليــفُوالشعـر:فـيُجما:  سابع  
ي مجــاالت العلــوم المختلفــة باللغــة فــرة  يــن كتبا كثياء الصوماليوفي هــذا المجال ألــف كثيــر مــن العلم 

 .(1)ة العربيـة الفصحىـباللغـ ةــالنبوي  والمدائـ القصائـد الشعـريـةالعربيـة، كمـا نظمـوا 
 ق  الربية ف الصومة العمؤسسات اللغ

م
 يوحد  ادمي

م
 ا:ث

ي الصومــال، ولكــل ة العربيــة فــ نظاميٍة للغ ــرهناك مؤسسات كثيــرة قديمة وحديثة، نظاميــة وغيــت  كان
 ي كالتالـي:ـا، وهــاللغة العربية أو تعليمها وتعلمهـذه المؤسسـات دور في نشر همـن ـدٍة واح 
 :[الكتاتيب]الكـرميُُُالقــرآنحتفـيـظُُمـدارسُُأ: 

مؤسسـٍة تعليميـٍة فـي الصومـال، وهـي منتشــرة فـي المـدن والقـرى، ويبـدأ المعلـم تعليـم األوالد    أول   القرآنيـة تعـد المدرسـة  
ـة العربيـة،  األولـى لتعلـم أساسيـات اللغ   اللبنـة والمحطـة  [الكتاتيـ ]، تعـد  ، ثـم الكتابـة والقـراءة بتلقينهـم حـروف الهجـاء العربيـة 

 .الصنـع   شجـار محليـة ـن األ ــ ا م ــا وأقالمــــا ألواحــــاللغـة العربيـة، وكانـت وسائـل التعليـم فيهـا قديمـانتشـار    وموطـن 
لتعليـم وتحفيـظ القـرآن    ومعاصـرة طرقـا حديثـة    القرآنيـة وبعـد دخـول الصحـوة السالميـة فـي الصومـال نهجـت المـدارس  

  النبويـة  حاديـث واأل القـرآن الكريـم،    تفسيـر إضافيـة منهــا:  دينيـةٍ  دروسٍ  وة القرآنيـة تقديـمالكريـم، وأصبـ  مـن ضمـن برامـج الخلـ
 وغيرهـا، وبكتـٍ  مختلفـٍة يختارهـا المعلـم أو شيـخ الخلـوة. والعقيـدة والسيـرة  الفقـه   ودروس ،  والتجويـد،  الشريفـة 

 ـد:املساجـب: 
المساجـد فـي الصومـال قبـل أن   وجـدتأقـدم المؤسسـات لنشـر اللغـة العربيـة والديـن السالمـي، مـن تعـد المساجـد  

المـدارس، وعلـى هـذا فالمساجـد كا  وأدٍب،  علـوم  تعليـم  نـت مكانـا لتعـرف  اللغـة العربيـة مـن نحـٍو وصـرٍف وبـالغـٍة 

 
 صومال.أوضاع اللغة العـربية في مجال التربية والتعليم في الصومال، إعداد األستاذ: محمد علمي توحو، مـاجستير وخبير في مجال التربية في ال (1
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روا  ـذـا ن جنباتهـا طالب   المساجـد تضـم بيـن تفسيـٍر وحديـٍث وفقـٍه وتوحيـٍد، وال تـزال حتــى اآلنمـن وتعليـم العلـوم الدينيـة 
 . ـــدذه المساجــي هـــفـوا ــــد درســال ق ــي الصومـــ ن فــــر المثقفيــــ م، وأكث ـــ العلـ  أنفسهـم لتعلـم

 ة:واملعاهـدُاإلسـالميـاملـدارسُُج: 
ــلع يرج  ــذه إنش  فضــــ ــدارساء هــــ ــد المــــ ــر جمهوري ىقديما إل الفي الصوم والمعاهــــ  رعب ةالعربية مصــــ

ــا البعث ــا التعليمية، منهـ زهـــر رحالها في ت بعثـــة األ، وقـــد حطاألزهريـــةة والبعثـــة المصري  ةالتعليمية  بعثاتهـ
مـن   209ن بلـغ عددهـم  وينطلـق أساتـذة البعثات الذيم، 1952 املعه الموافق 1371 امالصومال في ع

 ة.ـــوالعربيـ ةالسالمية قافـر الثالصومـال لنش المدرسيـن والوعـاظ فـي أنحـاء
نضمـام الصومـال لجامعـة الـدول العربيـة، وبعـد االلغـة العربية، بعـد  لنشـر  وقـد زادت البعثـات وجودهـا واهتمامهـا  

عـاما فـي  المركـزي  الحكـم  لعام1411  نهيـار  الموافق  مـدارس1991  ه  ظهـرت  حيـث  ونظاميـة،    م،  أهليـة  كثيـرة 
، وقـد م2009  ه الموافق لعام1430  فـي جميـع المـواد الدراسيـة حتـى عـام  العربيـة  اللغـةوأصبحـت لغـة التعليـم فيهـا  

بـل وبعضهـم    ة إلـى الثانويـة،بتدائي مـن االوا ودرسـوا باللغـة العربيـة  ٍت مـن الدفعات تعلمالمـدارس م ـا ـت تلـك  خرج
، السودانيـة، واليمنيـة  رأسهـا الجامعـات   حتـى الجامعـات، حيـث التحــق عـدد كبيـر منهـم بالجامعـات العربيـة، وعلـى

 . ةـ السالميـة و ـــدول العربيــــ ي الـ ات فـــن الجامعـــ ما ـوغيرهـ ،سعوديـة، والمصريـةوال
 ا:الـعلياتُواملعاهـدُالـجامعد: 

للدولة  وكانـال،  في الصوم  ةفي نشـر اللغة العربي   راكبي   ت دوراتعـد الجامعات مـن أهـم المؤسسات التي لعب  ت 
 ا.ا ومعنوي  مادي    [ةاليطالي  ]ة متدعمها الحكو  ،ةالوطني ة ، وهي الجامع دة قديمةجامعة واح ةالصومالي 
نهيـار الحكومـة المركزيـه فـي الصومـال، وفـي نهايـة التسعينيـات أنش ـت جامعـات أهليـة عربيـة فـي ربـوع اوبعـد  

درســوا باللغـة العربيـة، ومـن أقـدم الجامعـات األهليـة العربيـة جامعـة مقديشـو فـي العاصمـة،  البـالد، كلهـا خرجـت أجيـاال  
ت أهليـة كثيـرة، فـي شمـال الصومـال، وجامعـة شـرق إفريقيـا بشـرق البـالد، وبعدهـا أنش ـت جامعـا   يوجامعـة عمـود 

 للغـة العربية.   أقسـامو أة، أغلبهـا لهـا كليـات  جامعـ 100عـدد الجامعـات فـي الصومـال، حوالـي    وقـدرت 
 ة:راكــزُاإلسـالميـاملهـ: 
هـرر، ومقديشـو، وزيلـع، وبربـرة، ومركـة،  ]   ة شعبيـة فـي عـدة مـدٍن، منهـا: مدينـة إسالمي   مراكـز   ال الصوم ازدهـرت فـي   

،  المختلفـة ، وأصبحـت هـذه المـدن محطـاٍت يقـف عندهـا الدارسـون لعلـوم اللغـة العربيـة  [ وجلويـن، وبـراوة، وورشيـخ، وبارطيـري 
   يا.يق إفر   ي يفــد إليهـا الطـالب مـن داخـل وخـارج شـرق   وكـان عامـة،    السالميـة وللفقـه وأصولـه، والشريعـة  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





76الصفحة   
 

يلع أهـم وز و  مقديش  االعربية، بينما صارت مدينتـة واللغة  الشريع  علـومان  بإتق  هــررة  منطق  وقـد امتـازت
ـرق  ـل مـن الشالقبائ  قر مناطما عبال، وتسربهراق الصومي اختفالم  سة والذيـن لتياري العروبـن ومنفمركزي
ـث في الصومال، حي  ةا ية الثقالمكتبـري، و المص  يسالمي ال، ويأتي المركـز الثقافةوب إلى الحبشوالجن

 .(1) اواللغة العربية منذ ثالثيـن عام   ةسالمية النشـر الثقافاهما في س
 اللغة العربية ف دولـة الصومال:  تاريخ

  ، هـذا ويكتنـف تاريـخ ـرالعامفـي الصومـال مـرت بمراحـل عديـدٍة منـذ دخولهـا وانتشارهـا فـي ربوعـه    العربيـةإن اللغـة  
  الدراسـات التي تتنـاولت هـذا الموضـوع آراء المؤرخيـن والباحثيــن فيـه؛ لقلـة    الغمـوض، وتبايـن  بعـض مراحلهـا األوليـة  

 عـض األضـواء علـى أهـم وأبـرز المراحـل منهـا: بشكـٍل علمـٍي دقيـٍق، غيـر أننـا نسلـط ب 
 حتالل:االاُقبـلُُممرحلـةُُ: أوال  

ــا قبــــل   العربيــــةإن اللغــــة  ــا الشعــــ   رسميــــة  لغــــةحتــــالل  االأصبحــــت منــــذ مــ فــــي  الصومالــــييستعملهــ
 المجــــاالتجتماعيــــة والثقافيــــة والروحيــــة، ولتأكيــــد ذلــــك نورد بإيجــــاٍز  واالقتصاديــــة واالحياتهــــم السياسيــــة  

 :الصومـالحتـالل إلـى االقبـل دخـول  العربيـة ستعمـل فيهـا اللغــةالتـي كانـت ت
ــذا  ــــــ ه  ـــلـــ ى مراح ـــ الكتاتيـــ  أولـــ  ـــت، وكانالمسا الالتعليم التي صاحـــ  انتشاره ةلغة  اللغة العربي نـــتكا
دور كبيـــر فـــي هـــذا    العربية أســـاس التشريـــع فـــي البـــالد، وكـــان للغـــة السالميـــةالشريعـــة    كانـــتم، و التعلي

تستخــــدم فــــي الميــــدان   كانــــت اللغــــة العربيــــةباللغــــة العربيــــة، و   المجــــال حيــــث كانــــت كــــل الوثائــــق تحــــرر
  والمعامـالت التجاريـة وكـل أنـواع المراسـالت. تصـاالت،االكتابـة   ، وكانــت لغـةقتصـاديواالالتجـاري 

 ـالل:حتـاالرةُُفتـا:  ي  ثان
الصحـف   ـالل، ومـع ذلـك كانـتحتاالهـا قـد تراجـع فـي عهـد  ووجودن وضـع اللغـة العربيـة  وال شـك أ

باللغـة العربيـة، وكان لهــا جمهـور مـن قـراء    تصـدرحتـالل  اال  الشعـ  فـي نضالـه ضـدالتـي يستخدمهـا  
هـم باللغـة العربيـة، الذيـن تلقـوا تعليم  العربيـة، فكـل هي ـات تحريرهـا كانـت مـن خيـرة المثقفيـن الصومالييـن

 . [إفريقياحـاد، وقـرن ة، والحقيقـة، والوحـدة، والتضالصراحة، واللواء، والطليعة، والنه]هذه الصحف:ومن 

 
 .(نافوز )رضواء على تاريخ اللغة العر ية في الصومال،  الم الدكتور فوزي محمد  ارو  (1
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اللغــة العربيـة بكتابـة اللغـة الصوماليـة بالحـروف   حتـالل فـي النيـل مـن االهـذا وقـد قـاوم الشعـ  الصومالـي محـاوالت  
إلـى األمـم المتحـدة عـن طريـق   الصومـالالتـي تقـدم بهـا علمـاء وأعيـان    لذلـك تلـك الوثيقـة  ، وخيـر مثـالٍ [الالتينيـة]

 م، وهـا هـي فقـرات مـن الوثيقـة: 1950  ه الموافق لعام1369  عـامستشـاري، فـي  االوصايـا والمجلـس إدارة ال
السياسيـة بهـا، نرفـع إلـى السلطـة    األحـزاب   هـا، وأعيانهـا ورؤسـاء لهـا وشيوخقبائ   نحـن علمـاء الصومـال، ورؤسـاء"

مـا أجمعنـا علـى إقـراره نهائيـا بخصـوص اللغــة الرسميـة فـي البـالد،   [إيطاليـا ]بـإدارة هـذه البـالد، وهـي   القائمـة  العامـة
لغـة القـرآن لغـة الديـن و  العربيـةإن اللغـة   ة:ـــاب األتيــــلألسبـ  الدــــذه البـــله  ةـــرسميـ  شعبيـةلغـة    العربيـةإننـا نختـار اللغـة  

 العربيـة إن اللغـة  ومازالـت حتـى اليـوم، و   ،لغـة المحاكـم الشرعيـة فـي جميـع نواحـي القطـر  العربيـةإن اللغـة  الكريـم، و 
،  البـالد الشعبيـة والرسميـة  جمـاع لتكـون لغـةالب قـد اختارهـا الشعـ     العربيـةإن اللغـة  ،  السكـانلغـة يتكلـم بهـا أغلبيـة  

 . "هـذا أجمعنـا على أنه أراد أن يعمـل ضـد النظـام السالمـي فـي البـالد الصوماليـةومـن حـاد عـن 
 ستقـالل:اللغةُالعربيةُفـيُفتـرةُاالا:  ثالث  

ــات ــر الحكومـ ــا فـــي عصـ ــذ أمـ ــة منـ ــة المتعاقبـ  -1960  لعام  ه الموافق1409  -1379عام  الصوماليـ
ــة  1989 ــ ــف دور اللغــ ــد ضعـ ــيم؛ فقـ ــة فـ ــة   العربيـ ــاب الثقافـ ــٍة ألصحـ ــرٍص مواتيـ ــود فـ ــرا لوجـ ــال نظـ الصومـ

 سـواء فـي مجـال العمـل أو فـي مجـال المنـ  الدراسيـة.  [الالتينيـة]
  سيـاد   محمـدم وفـي الذكـرى الثالثـة للثـورة، أصـدر رئيـس المجلـس األعلـى للثـورة 1972  الموافق لعام ه 1391  عـاموفـي  

بـدأ للغـة العربيــة فصـل جديـد، طالمـا    القـرار ، وبهـذا  [ الالتينيـة]قـرارا بموجبـه صـارت كتابـة اللغـة الصوماليـة بالحـروف    بـري 
 حتـالل.اال   مـن قبـل ـع تدبيـر الخطــط فـي تنشيـط هـذه البرامـج وتمويلهـا تحقيقـه، وم   السالميـة تمنـى أعـداء األمـة  

م، عندمـا انضمـت 1974لعام    الموافق  ه 1393  شيـ ا مـن عافيتهـا فـي عـام  قـد استعـادت اللغـة العربيـةهـذا و 
ــت  ، ونالهادفــةٍ   تعليميـةٍ   سياسـةٍ الصومـال إلـى جامعـة الـدول العربيـة، وقـد شهـدت العربيـة انتعاشـا، حيـث تـم تبنـي  

إلـى جامعــة الـدول العربيـة   كـان انضمـام الصومـالهتمـام، و اال مـن  بموجبـه بعـض مـا كانـت تستحـق    اللغـة العربيـة 
 صـارا للغـة العربيـة، فأصبحـت الصومـال ملزمـة بنشـر اللغـة العربيـة بموجـ  ميثـاق وحـدة الثقافـة العربيـة. انت 

 

 هنـيارُاحلكـمُاملركزي:ااُبعدُمُُاللغةُالعـربيةا:  رابع  
ــد وبع ــوط نظام الحكم في الصومال في عاــ ة م، لقيــــت اللغ1990 امالموافق لع ه1410 امنهيار وسقــ
ــــس  يه لتعي  ةالعربي ــــتونشاطا  هحيويتد مجاال مفتوحا ال منافـــــ ــــد  صلته  ها وتثبـــــ ــد شهـــــ ــ ــع، وقـــــ ــ ا بالمجتمـــــ

 ومنهــجرتــواء مــن مناهــل العلــم الــذي يتناســ  مــع عقيدتــه  االه بناء شعبالصومــال طابعــا جديــدا يضمــنٍ أل
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ــواب   ــ  أبـــ ــك بفتـــ ــه، وذلـــ ــدارسحياتـــ ــدر   ةٍ نظامي مـــ ــا اللغتـــ ــوادفي جمي  ةالعربي ةس فيهـــ ــي جميع  ع المـــ ، وفـــ
 ـوي والجامعـي.والثان داديـعـك الـي وكذلائبتداال ات:المستوي

رابطــــة التعليــــم النظــــام األهلــــي فــــي الصومــــال    تأسيــــسم تــــم  1999الموافق لعام  ه1419  وفــــي عــــام
  معتــرفٍ متحانــاٍت مركزيــٍة وشهــاداٍت  او موحــٍد،   هــا ليجــاد نظــاٍم تعليمــيٍ الجهــود وتنسيق تلــكبهــدف توحيــد 

 ن الرابطـة اتخـذت مـن اللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.مهـم فـي المسألـة أبهـا، وال
ــا  ــرة مـ ــا الفتـ ــنأمـ ــن   ؛م2008 –2000الموافق لعام   ه1428 -1420عام   بيـ ــول يمكـ ــة ب  القـ أن اللغـ

نهــا  أإال  المدربــةٍ الصومــال، ورغــم وجــود معوقــاٍت ماديــٍة، وقلــــة الكــوادر    فــي عصرهــا الذهبــي فــي  العربيــــة
 .(1)التعليـم مـن الروضـة حتـى الجامعـة أصبحـت لغـة

 :  (2)الدور العلماء ف نشر اللغة العربية ف الصوم
مـاء لـم ن جهـود العلـة فـي الصومـال، إال أاللغـة العربيهـذه لمحـة قصيـرة عـن دور العلمـاء فـي نشـر  

فـي التأليـف ونظـم الشعـر فحسـ ، بـل قـام بعضهـم بمحـاوالٍت عديـدٍة لكتابـة اللغـة الصوماليـة   تكـن قاصـرة
ى محوهـا اللغـة العربيـة علـ  بسبـ  تكاتـف أعـداء  بالحـروف العربيـة، ولكـن تلـك المحـاوالت بـاءت بالفشـل

الص كتابتمـن  عـن  فضـال  الصوماليـةومـال  باللغـة  جه  ،هـا  الصـراع    أهـل  ـودوغيـاب  ساحـة  مـن  العربيـة 
ن و ي كتبـا دينيـة، وظهـر شعـراء صوماليـسالموألـف كثيـر مـن علمـاء الديـن الفـي الصومـال،    الثقافـي

 المجــاالت الدينيـة والروحيـة والسياسيـة باللغـة العربيـة، وهـم كاألتـي: برعـوا فـي نظـم القصائـد والمدائـ  فـي  
 :صاحــ  كتــــاب م،1467الموافق لعام   ه872 في عام علــٍي الزيلعــي المتوفــى الشيــخ عثمــان بــن  –[1] 

 الرايـة فـي تخريـج أحاديـث الهدايـة. نصـ 

 اللطيـف شـرح حديقـة التصريـف. فتـ   : مرقـدا، صاحـ  كتـاب   [ القلنقولـي ] مولـدا،  [ الكدلـي] الشيـخ عبـد الرحمـن الزيلعـي  –[2]

 سبيـل الرشــاد. العبـاد إلـى يـلدل :كتـاب لرحمـن الصوفـي، صاحـ الشيـخ عبـد ا –[3]

 نثـر الجواهـر فــي قاعـدة الصـرف أفاخـر. :الشيـخ عبـد الرحمـن بـن العلـي، صاحـ  كتـاب –[4]

 
 . كاتب و احث ركاديمي (… نافوز )رضواء على تاريخ اللغة العر ية في الصومال،  الم الدكتور فوزي محمد  ارو  (1
 . توحو، ماجستير وخبير في مجال التر ية في الصومال ي محمد علم /األستاذإعداد   الصومال،   يمجال التر ية والتعليم ف يروضاع اللغة العر ية ف (2
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ية والدينية العوامل الثقاف ل: المبحث الأو 
 توطئة:

قـوة فعالـة تهـيمـن   عامـٍل جـادٍ ـر لـدى كـل  عامة أن يتوف  الحقـول النسانيـةفـي  و   ؛ بل تجـري العـادة فـي الحقـل األدبـي
ففـي العمـل األدبـي تتجمـع أفكـار األديـ  فـي نفسـه، حـول األمـر الـذي  رادة للقيـام بـه،  عليـه وتحـرك فيـه الهمـة وال

أشكالهـا النهائيـة المطلوبـة فـي   جهـا التصـوري، وتأخـذيرغـ  فـي التعبيـر عنـه، وتتفاعـل فيهـا إلـى أن تبلـغ درجـة نض 
بهـا إلـى العالـم التعبيـري؛ فتثيـر فـي نفـس األديـ  القـوة والعزيمـة    ـوة الفعالـة لتدفـع، ثـم تأتـي تلـك القعالمهـا الخيالـي

بألبـاب المتفاعليـن معهـا، وقـد وصفهـا عـز  تأخـذ    ٍغ، مصـوٍغ بعبـاراٍت جميلـٍة جذابـةٍ ٍم ناضـٍج بلي لترجمتهـا إلـى كـال
 .(1) تؤثـر تأثيـرا واضحـا فـي إنتـاج األديـ  مرجعهـا المجتمـع"  ـه: "إن هنـاك عوامـلالديـن إسمـاعيـل بقول

 الشعـر الديني فـي العصـر الاهلي:

ليـة ودهـا فيـه، ففـي الجاهـون وجيثبت   اءدب اد واألفحصا للعالقة الدينية به، نجـد النق  ـر العربـينتقـال إلى الشعوعنـد اال
ـون فـي المعابـد والهياكـل، ويتضرعـون بهـا إلـى اآللهة كمـا يفعـل  ـا الجاهلي دهة التـي كـان يرد يني نالحـظ فـي األناشيـد الد

 : (3) بـن أبـي الصلـت الشاعـر أميـة قـولـك ، ومـن أمثلـة ذل(2) غيرهـم فـي العصـور القديمـة 

ــا ومصــبح الحم ـــــ ــــ ــا د للا ممســانـــــ ـــــ ــــ  نـــــ
ــه خــزائــنـــــ ــد  تــنــفـــــ لــم  ــة  الــحــنــيــفـــــ  رب 

ــبــــر  ــيــــخــ ــا  ــ ــنـــــ مــ ــا  ــنـــــ لــ ــبــــي  نــ ــا  أال   نـــــ
هــــلــــكــــوا ــا  ــاؤنـــــ آبـــــ ــا  يــــربــــبــــنـــــ ــا   بــــيــــنـــــ
ـــــــد علمنــا لو أن العلم ينفعنــا  ـــــ ــــ ـــــ ــــ  قـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــا ـــــ ــا ربي ومسانـــــ ـــــ ــر صبحنـــــ ـــــ  (4)بالخيـــــ
ـــــــا  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــلطــانـــــ ــــ  مملؤة طبق األفــاق ســــ

ـــا ب ـــد مـــــ ـــن رأس مجرانا غايعـــــ ـــا مـــــ  تنـــــ
األ نقتني  ــا  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ أوبينمـــــ  فنـــــــانـــــــا والد 

ــا بــــــأوالنــــ ــا  أخرانــــ يلحق  ــــــوف  ــــ ســــ  أن 
 

القيـم ت يشيـن  الشعـراء الجاهلي   وكذلـك نجـد بعـض القيـم الخلقيـة والتـي تعـد جـزءا أساسيـا مـن  مـل أشعارهـم علـى 
أظـل علـى الجـوع نهـارا، ال آكـل شي ـا، وإن  " س، الـذي يقـول فـي أبيـاٍت لـه:  عنتـرة  الدينيـة، مثـل الشاعـر الجاهلـي

و من مكارم األخالق عند العصر  ــه، وهمـن ذلـك، حتـى أنـال مـن الطعـام أطيبـه وأكرم   طويـت يومـا وليلـة وأكثـر

 
 . 28، ص ياألوغندنيا( في العص ر الحديث، دراسة تحليلية نادية، رحمد سليمان موايي االشع ر العر ي في شرأ إفريايا )كينيا وتنز  (1
 . 30المصدر السا ق، ص  (2
دة األوثان، وكان  هو رمية  ن ر ي الصلت  ن ر ي ر يعة  ن عوف  ن عا دة، ورمه رقية  نت عبد شمس  ن عبد مناف، وقد كان قرر الكتب المتادمة، ورغب عن عبا   (3

 (. 459، ص  1)الشع ر والشع راء، ال ن قتيبة، تحايق رحمد شاكر، م  :يخبر  أن نبيا يبعث ق د رطل زمانه. رنظر كتاب
 . 79لبنان، ص  – يوان رمية  ن ر ي الصلت، تا ديم وتحايق: سيف الدين الكاتب ورحمد عصام الكاتب، دار مكتبة الحياة،  يروت شرح د (4
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مـن طيبـات مـا رزقهـم، قـال   وان بأن يأكـل، وللا سبحانـه وتعالـى يحــث المسلميـالجاهلي الذي جاء السالم بإتمامها 
 : (2) قال عنتـرة، (1) َّٱىث نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت زت رت  يب  ىب نب ُّتعالـى: 

ــد أ ــوى وأظلولقــــ ــى الطــــ ــه بيــــــت علــــ  ــــ
وتالحظــــــت أحجمــــــت  الكتيبــــــة   وإذا 

 

** 

** 

ــــاكـــل ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــه كريم المـــــ ــال بـ  (3)حتى أنـ
مـخـول مـعـم  ــن  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ مــــــ خــيرا   أـلـفيـــــــت 

 

 يب ىبُّوكذلـك يقـول الشاعـر فـي غـض البصـر الـذي أمـر بـه للا المؤمنيـن، فـي قولـه تعالـى 

 .(4)َّٱىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث ىتيت نت مت زت رت
- لمـن جلـس فـي الطرقـات، عـن عطـاٍء بـن يسـاٍر، عـن أبـي سعيـٍد الخـدري   بغـض البصـر   - - وكذلـك أمـر الرسـول

قـال: }إياكـم والجلـوس علـى الطرقـات، فقالـوا: مـا لنـا بـد، إنمـا هـي مجالسنـا نتحدث فيهـا،   - - ، عـن النبـي(5)- 
حـق الطريـق؟ قـال: غـض البصـر، وكـف األذى،    قـال: فـإذا أبيتــم إال المجالـس، فأعطـوا الطريـق حقهـا، قالـوا: ومـا 

عنتـرة، أغـض بصـري إن ظهـرت   الجاهلي  ، حيـث يقـول الشاعـر(6) ورد السـالم، وأمـر بالمعـروف، ونهـي عـن المنكـر{ 
 دارهــا فيواريهــا، وال أتبعهــا نظـري:   للـي جارتـي، حتـى تدخـ

ــي  ــا بدت لي جارتــــ ــي مــــ  وأغض طرفــــ
ــد  ــ ــــ ــ  الخليقة ماجـــــ ــ ــــ ــرؤ سمـــــ ــ ــــ  إني مـــــ

 

** 

** 
ـــــأواه ــــ ـــــي مـــــ ــــ ـــــــــ حتى يواري جارتـــــ  (7)اـــــ

هواهـــــــا اللجوج  ـــــس  ـــــ ــــ ـــــ ــــ النفـــــ أتبع   ال 
 

ة, إذ أخـذت دورهـا الفنون النثرية, تأتي في مقدمتها الخطاب   نم   ةمجموع  يإن أبرز ما نقل لنا من النثر الجاهل
ن تتعالـى أشرعـة الحــرب, أو يلتهـ  التنافـس  المنازعـات, فمـا إ واشتـدت ـا الخصومـات فيه ـل فـي بي ــٍة اعتصـرت الفاع
فهـو لسـان القبيلـة فـي حربهـا وسلمهـا وفـي سرائهـا وضرائهـا,  ؛صـوت الخطيـ  عاليـا مدويـا   فاخـر فيهـا حتـى تجـدوالت 

 مـن فــن القـول.   ـة اللسـان والتمكـنحفـال عجـ  أن يلجـأ إليهـا العربـي, تعينـه فـي ذلـك ملكـة البيـان وفصا 

 
 . 172 اآليةسورة البارة  (1
ر و ر يه، ورمه ياال   ن قراد  ن مخزوم  ن عوف  ن م الك  ن غالب  ن قطيعة  ن عبس  ن  غيض، شداد جده  هو عنترة  ن عمرو  ن شداد  ن عمرو   (2

 (.250، ص 1لها ز يبة. رنظر كتاب: )الشع ر والشعراء، ال ن قتيبة، تحايق رحمد شاكر، م
 .127، ص 1م، ط 1992 – ه  1412لبنان،  – ديوان عنترة  ن شداد، شرح الخطيب التبريزي، تحايق: مجيد طراد، دار الكتاب العر ي،  يروت  (3
 . 30: اآليةسورة النور  ( 4
 ن عوف  ن الحارث  ن الخزرج األنصاري الخدري، وكان من الحفاظ    -وهو خدرة  -و سعيد سعد  ن مالك  ن سنان  ن ثعلبة  ن عبيد  ن األ جر ر (  5

 (.142، ص 5ج  كتاب: )رسد الغا ة في معرفة الصحا ة، ال ن األثير، المكثرين، ومن العلماء الفضالء العاالء.رنظر   --لحديث رسول هللا 
 (.5699)7/2( و5614)6/165( و"مسلم" 2465)3/173" \( و"البخاري11329)3/36رخرجه رحمد ( 6
 . 208ديوان عنترة  ن شداد، شرح الخطيب التبريزي، تحايق: مجيد طراد، ص ( 7
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رشـاد ول المفاخـرات والمنافـرات والوعـظ والتدور ح   ي كانت أهم موضوعات الخطابة في العصر الجاهل
ن ب  روزهي  ن ساعـدةس باٍف وقبـن عبد من  مبيـن، وقـد كان هاشى القتـال وإصـالح ذات الوالتحريـض عل

 .كان أبرزهـا الخط ي النثرية الت ون ريادة تلك الفني هـم أشهر عرب الجاهلية ف يبن صيف مجناٍب وأكث
أيها الناس، اســمعوا وعوا، إنه من عاش اٍظ: "في ســوق عك  (1)دةخطبة قٍس بن ســاع   ومن تلك الخط

ـــماء ذات أبراٍج، ونجوم تزهر، ن ممات، وم ـــاج، وســــ ات فات، وكل ما هو آٍت آٍت، ليل داج، ونهار ســــ
يرجعون؟! أرضـــــوا  ون والرض لعبرا، ما بال الناس يذهبي األزخر، إن في الســـــماء لخبرا، وإن فوبحار ت

ــوا هبالمق ــوا، أم تركـــ ــا معشر إياٍد: أيام فأقامـــ ــوا؟ يـــ ــاك فنامـــ جداد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ ألم  اء واألبن اآلنـــ
 .(2)م بتطاولـه"ومزقهر بكلكله، ـم الدههـطحناال؟ يكونوا أكثر منكم ماال وأطول آج 

 الم:س صدر الف يالشعر الدين

حـدة، فـي ور الو بلية إلى طالق ةمن طور التجزئ  ا مة العربية، ونقلهاة األ سـالم تحوال جذريا في حي أحـدث ظهـور ال
ـس  عكن ث العظيـم مـن أن ي ذا الحـد مثـال أعلـى، وكان ال بد له   يـموتتخـذ القـرآن الكر  ،ديـن بالسـالمطـار دولـٍة عربيـٍة ت إ

ـي  ة التـلبي ـا عمة يتفاعل مي لألدب اج األن النت أ   يالطبيع  نوم  ،شعـرا ونثـرا  مـةاألدبيـة لهـذه األ   صـداه القـوي فـي الحيـاة
سالم من بصماٍت  ه ال ما تركسالم يتبين بجالءٍ در الدبية في ص د الظواهـر األوحين ترص ا،  راتهع لمؤث ويخض   ه،تظل

فـي العصـر    بيـٍة كانـت مزدهـرةي مسيـرة األدب، وفـي سماتـه، وخصائصـه، ومـن أبـرز آثـاره ضمـور فنـوٍن أدواضحٍة ف
 وظهـور فنـوٍن جديـدٍة أو تطـور فنـوٍن قديمـٍة.  ،الجاهلـي
الكهان الـذي كان مرتبطد قضـى الفق  ونهى الخطباء عـن محاكاة ذلـك   ،ةبالوثنية الجاهلي ا  سالم على سجع 

ي  ف  م سالم، وأخذ الشعراء يعزفون عن النظع المن ينابي   هفن   يالسجع في خطبهم، وظهر لون من الخطابة يستق
  ر سالمية كشعة التدعـو إليهـا، واتجهوا إلى أغـراٍض دعت إليها البي  الجاهليـة    ي كانـت حيـاة العـرب فـيغراض الت األ 

الم سد ال ، وقد أوجةالسالمي ل  والمث   مي ل بالق ول معاٍن تتص دور حالديني، وأصب  شعـرهم ي   رالجهاد والفتوحات والشع 
 تالئـم تعاليمـه وروحـه فانعكسـت هـذه المبـادئ فـي النتـاج األدبـي فـي ذلـك العصـر.  مبـادئ خلقيـةٍ 

شعـر المهـذب إعجابا به وبأصحابه، واستماعا لل - - يتشجيع النب ين في ر والدوكما تظهر لنا العالقة بين الشع
 ،- - للا يـات فـي حمدوفـي القـرآن الكريـم نجـد كثيـرا مـن اآلراء،  ـوقـد اتخـذ لنفسـه شعـ إليه مع مكافـأة بعـض قائليـه، 

 
األرب في فنون   )نهاية : هو قٍس  ن ساعدة  ن حذافة  ن زهير  ن إياد  ن نزار، وكان من حكماء العرب وقيل: إنه عمر مائة وثمانين سنة.رنظر كتاب (1

 (. 133م، ص  2004 -ه  1424، 1لبنان، ط – األدب، رحمد  ن عبد الوهاب النويري، تحيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،  يروت 
 . 144مصر، ص  –، المكتب التوفياية، الااهرة 2البداية والنهاية، ال ن كثير، تحايق: عم اد زكي البارودي وخيري سعيد، ج (2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





83الصفحة   
 

خلقه في الطبيعة   رلما رأوه في س  - - س للاذلـك سـار الشعـراء في تقدي واالعتـراف بفضلـه علـى المخلوقـات وقوتـه؛ ل
 ول: ـذي يقـــالـ - - تٍ ـبـن ثابـ انــحسـ - - هلال   الذين نظموا في مدي ن والكون، ومن أوائـل الشعراء المسلمي 

ــي ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــه الخلق ربي وخالقـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وأنت إلـــــ
ــن دعا ــ ــــت رب الناس عن قول مـــــ  تعاليـــــ
ــه  ــــ ــر كلـــــ ــــ ــاء واألمـــــ ــــ ــق والنعمـــــ ــــ  لك الخلـــــ

 

** 

** 

** 

 (1) فـــــي النـــــاس أشهدبذلك مـــــا عمرت 
وأمجـــــــد أعلى  أنـــــــت  ــا  إلهـــــ ــــــواك  ــــ  ســــ
ـــــــدي وإيــاك نعبــد  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــتهـــــ ــــ  فــإيــاك نســــ

 

لذلـــك راح   الصالة والعبـــادة؛ األلفـــاظ التـــي يرددهـــا المؤمـــن فـــي --(2)تٍ بن ثاب نااستخـــدم سيدنـــا حس
ــد ويدع ــان حسان  للا ويشهــ ــه، وكــ ــراء --بفضلــ ــدوٍة لشعــ ــر قــ ــن   خيــ ــن الذيــ ــ  المسلميــ ــي المديــ ــوا فــ نظمــ

كنــه  وحدهــا، ول السالميــةقصائــد مــن شعــره علــى الدعــوة  في   --بــن ثابــتٍ  لــم يقــف حســان،  (3)الدينــي
ــد مت ــه فـــي قصائـ ــا اشتملـــت عليـ ــا ومـ ــوة وأصولهـ ــذه الدعـ ــن هـ ــم عـ ــدح الرستكلـ ــي مـ ــٍة فـ و في أ  --ولفرقـ

ــن بها قريشـا أو بعضـا من معاندي قريٍش، ، أو في -ةمراثيه له ولغيره من الصـحاب ــــ ــــ أهاجيه التي طعـــــ
ــالياألٍر بإلى حٍد كبي يســـــالمره الوقد تأثر في شـــــع القرآنية، وقد ال نكون مغالين إذا قلنا:   يلمعانوا  ســـ

 : رآن، ويقـول فـي مـدح النبـيسالم تأثرا بالقراء الإنه قمة شع

ــم  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــاتـ خـــــ ــنــبــوة  لــل ــه  ــيـــــ عــل  أغــر 
ــم  ــه اسـ ــهوضم اللـ ــى اسمـ ــي إلـ  النبـ

ـــــــه ـــــــه ليجلـــــ ـــــــن اسمـــــ ـــــــه مـــــ  وشق لـــــ
ــتـــرةٍ  وفـ ــأٍس  يـــــ ــد  ــعـــــ بـ ــا  ــانـــــ أتـــــ ــبـــي   نـ
ــرا وهاديا ـــ ــــ ــا مستنيـــــ ـــ ــــ  فأمسى سراجـــــ

ــــــر جنــــة  ــــ نـــارا وبشــــ ــا  ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وأنـــذرنـــــ
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــد ــــ ــــ ــود يلوح ويشـهـــــ ــــ ــــ ــن للا مشـهـــــ ــــ ــــ  (4) مـــــ
ــد  ـــ ــي الخمس المؤذن أشهـــــ ـــ ــال فـــــ ـــ  إذا قـــــ
ــــــذا محمد ـــــ ــــ ــــــذو العرش محمود وهـــــ ـــــ ــــ  فـــــ

ــــــدمن الرسل  ــــ  واألوثان في األرض تعبـــــ
ــل المهند ــــ ـــــ ــــ ــقيـــــ ــا الح الصــــ ــــ ـــــ ــــ  يلوح كمـــــ
ــد نحمـــ ــا   فـــ ــالم  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــــ ــــ الســــ ــا   وعلمنـــ

 

الدليـل المرئـي على صدق نبوءة محم قـدم الشاع النبوة الذي وسمه للا به بين كتفيه، والذي    --سيدنا   دٍ ـر  في خاتم 
حيـث ضـم    نبيـه ل  -- م ذكــر الشاعـر تكريـم للا وكانوا عليه شهداء، ث   ، اب للا كتن حبار والرهبان بما استحفظوا م ه األ يعلم 

تقـاق اسمـه  إلـى اسمـه فـي الشهادتيـن اللتيـن ينطـق بهمـا المؤذن خمـس مـراٍت كـل يـوٍم وليلـٍة، كمـا كرمـه باش  --اسـم النبـي
 

 .  54ص   م،1994 – ه  1414 ، 2ط العلمية،   الكتب   دار   ،  مهنا علي  عبد ديوان حسان  ن ثا ت، تحايق:  (1
النجاري  (2 المنذر األنصاري الخزرجي ثم  ر ا الوليد،.رنظر كتاب  --، شاعر رس ول هللا حسان  ن ثا ت  ن  )اإلصا ة في تمييز الصحا ة،    : يكنى: 

 (. 55، ص 2على محمد معوض، ج -للعساالني، تحايق: عادل رحمد عبد الموجود 
      https://abbassa.wordpress.com/religion :نشأة الشعر الديني عند الع رب، د. محمد عباسة، ما الة في موقع الدكتور  (3
 . 54، ص مهنا علي  عبد ديوان حسان  ن ثا ت، تحايق:  (4
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أرسـل رسـولـه بعـد أن   - - للا   ن بين الشاعر أ من ذلك الوصف اسم محمٍد، و   - -ه مـن وصفه فا  محمود، واشتق لرسول 
المتبصريـن مـن الحنفـاء فـي  المتأمليـن  التـي تخـر هاماتهـا لألوثـان، والشاعـر فـي هـذه    ي سـت نفـوس  البشريـة  هدايـة هـذه 

 مت  زت رت يب ىب  نب  مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ  زئ ُّقـال تعالـى:  باألسلـوب القرآنـي،    ـر المعانـي متأث

بالنـار وبشـر بالجنـة، وعلـم النـاس السـالم،  ذر وأن ، (1) َّٱمك لك  اك  يق  ىق ىفيف  يث ىث نث  زثمث رث يت  ىت   نت
 .(2) اـ د للا عليهــ ـي أن يحم ينبغـ  ي ـ م التــ النعـ ــن ـذا م ــن ه أ  ورأى الشاعـر 

ن ، ويفتخر الشاعر بذلك، يقول يعلى ب - - (3) دي قصيـدة النابغة الجع  ع قد تفاعل م  - - نجد الرسول الكريمو 
 ه: ــفأنشدتـ ؛- ـت النبـي"أتي ال: ق ر،وهو يفتخ [دةجعي نابغة بن ]ة  شدق، قال: سمعت النابغاأل

ـــــــاء مجد ـــــــا السمـــــ ـــــــا و بلغنـــــ  نا جدودنـــــ
 

ــا لنرجــــــــــــــو فوق ذلـــــــك مظهـــــــرا **  (4) وإنـــــ
 

 ال: صدقـت:، قة، يـا رسـول للاـن؟!! قلـت: إلـى الجنليلـى، إلـى أي: يـا أبـا --قـال رسـول للا

ــٍم إذا لم تكن لــــــه   وال خيــــــر فــــــي حلــــ
 وال خيـــــر فـــــي جهـــــٍل إذا لم يكن لـــــه 

 

** 

** 

ــوه إن يكدرا ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــفـــــ  (5)بوادر تحمي صــــ
ـــــــر أصـدرا  ــــ ـــــــا أورد األمـــــ ــــ  حليم إذا مـــــ

 

 .(6)إسنـاده ضعيـف: »أجـدت، ال يفضـض فـوك«، --فقـال النبـي

ويأتيـك باألخبـار   : "ل طرفة بن العبدـو ـل بق، ويتمث - (7) ةبالشعـر، وكـان يتمثـل بشعر ابـن رواح  - - ـل النبـيوتمث  
فـث  ، إن أخـا لكـم ال يقـول الر - ه وهـو يذكـر رسـول للاقصص ، وهــو يقصـص ( (-8- مـن لـم تـزود"، قـال أبـو هريـرة

 : - (9)- رواحـةٍ  بـنللا  بذلـك عبـديعنـي 

 
 .  19: اآليةسورة الم ائدة  (1
 ه .1396ه   1395ول لسنة  شعر حسان في اإلسالم، مجلة البحوث اإلسالمية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، السعودية، العدد الثاني، شوال الى ر يع األ  (2
ه  ر و ليلى النا غة الجعدي الشاع ر، واسمه: قيس  ن عبد هللا  ن عمرو  ن عدس  ن ر يعة  ن جعدة  ن كعب  ن ر يعة  ن عام ر  ن صعصعة، ل   (3

 (.4000، ص 1م، ط2012 -ه  1433صحبة.رنظر كتاب: )رسد الغا ة في معرفة الصحا ة، ال ن األثير، دار ا ن حزم،
 . 71م، ص 1998، 1لبنان، ط  –واضح الصمد، دار صادر،  يروت  وتحايق وشرح د.  ، جمعالنا غة الجعديديوان   (4
 . 85، ص المصدر السا ق (5
السيد  ن محمود  ن إسماعيل،   -إتحاف الخيرة المهرة  زوائد المسانيد العشرة، رحمد  ن ر ي  كر  ن إسماعيل البوصيري، تحايق: عادل  ن سعد    (6

 .535م، ص  1998 – ه  1419، 7م ، 1ط  ،السعودية  –مكتبة الرشد، الرياض 
، وياال  عبد هللا  ن رواحة   ن ثعلبة  ن رم رئ الايس  ن عمرو  ن رم رئ الايس ا ن م الك، األنصاري الخزرجي، الشاع ر المشهور، يكنى ر ا محمد(7

)اإلصا ة في تمييز الصحا ة، اإلصا ة في   رنظر كتاب:   كنيته ر و رواحة، وك ان رحد الناباء ليلة العابة، وشهد  درا وما  عدها الى رن استشهد  مؤتة.

 (. 72، ص 4على محمد معوض، ج - تمييز الصحا ة، للعساالني، تحايق: عادل رحمد عبد الموجود 
  كعب   ن الحارث   ن  كعب    ن  زهران   ن   هللا   عبد   ن   عدثان   ن  دوس  من   دوسي  وهو .  عنه  حديثا   وركثرهم   ،--هللا   رسول  صاحب  الدوسي،  هريرة ر و  (8

 (. 318 ص  ،5ال ن األثير، ج   الصحا ة،  معرفة في الغا ة  رسد: ) كتاب رنظر . األزد  ن نصر   ن مالك  ن
 . 352م، ص  1993ه   1414،  1، ط3ج  لبنان،  – فتح الباري شرح صحيح البخاري، للعساالني، تحايق الشيخ عبد العزيز  ن  از، دار الفكر،  يروت    (9
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ــول للا يتلو كتابه  ــ ـــــ ــــ ــــــ ــا رســـ ــ ـــــ ــــ  وفينـــــ
ــا فقلوبنـــ العمى  ــد  ــدى بعـــ الهـــ ــا   أرانـــ
ــه ـــــــي جنبه عن فراشــــ ـــــ ــــ  يبيت يجافـــــ

 

** 

** 

** 

ــع ــر ساطــــ  إذا إنشق معروف من الفجــــ
ــــــــع ــــ ــــــــال واقـــــ ــــ ــــــــا قـــــ ــــ  به موقنات إن مـــــ
ــــــع ــــــت بالمشركين المضاجـــــ  إذا استثقلـــــ

 

 العباسي:ر ف العص ر الدينيالشع

إذا تأملنـا الشعـر فـي العصـر العباسـي األول، وجدنـا أن دواويـن الشعـر ال تخلــو مـن المناجـاة اللهيـة  و 
الذيـن انحرفـوا عـن الطريـق المستقيـم، واستسلمـوا إلـى شهـوات    ـك الشعـراءوااللتجـاء إلـى للا، حتـى عنـد أول  

النفـوس، نجـد فـي دواويـن هـؤالء أبياتـا فـي المناجـاة اللهيـة الرائعـة، تفيـض بالنـدم والحسـرة، وتأمـٍل فـي مغفـرة  
أمـام للا   (2) وهـذا الشاعـر أبو العتاهيـة،  (1) للا ورضوانـه ، يطلـ  منـه المغفــرة والرحمـة،  - يقـف متضرعـا 

  : ، بحر الوافرحميـنا الر   نـه أرحـم عفـو للا ألـا علـى مـا فـات، وآمــال  ويعتـرف بارتكابـه للمعاصـي، نادم  

ــــي  ـــــ ــــ ــــي فإنـــــ ـــــ ــــ ــــي ال تعذبنـــــ ـــــ ــــ ــــهـــــ ـــــ ــــ  إلـــــ
ـــــي ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا لي حيلــة إال رجــائـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  فمـــــ
ـــــــي الخطايا  ـــــ ــــ ـــــــن زلٍة لي فـــــ ـــــ ــــ  فكم مـــــ
وإنـي  خـيـرا  بـي  ــــــــاس  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ الـن  يـظـن 

ـــن يدي  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــس طويلوبيـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  محتبـــــ
ـــا أ جــنــونــــ ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــدنــيـــــــ الـــــ بــزهــرة   جــن 

ــا ــــ ـــــ ــــ ــت الزهد فيهـــــ ــــ ـــــ ــــ ــدقـــــ  فلو إني صــــ
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــان مني ــــ ــد كـــــ ــــ ــذي قـــــ ــــ ــر بالـــــ ــــ  (3)مقـــــ
ظــني ــــــن  ــــ وحســــ عــفوت  إن   ـبعــفوك 
 عضضــــــت أناملــــــي وقرعت سنــــــــــــي 
عـنـي تـعـف  لـم  إن  الـخـلـق  ــر  ــــ ــــ  لشــــ
ــــي ــــ ــه كأنـــــ ــ ــــ ــد دعيت لـــــ ــ ــــ ــي قـــــ ــ ــــ  كأنـــــ

ــي وأ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ بــــــالتمنـــــ منهــــــا  العمر   فني 
ــت لهـــا حقـــا  قلب ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  نظهر المج ـــــ

 

ـــرآن التــي [عضضت أناملــي]استخــدم الشاعــر مفــردة   وردت، وتبيــن علــى ، وهــي مفــردة مــن ألفــاظ القـ
 يلُّن الظالـم لنفسـه يعـض أناملـه حسـرة وندامـة فـي التفريـط بجنـ  للا فـي يـوم القيامـة، قـال تعالـى:  أ
 .(4)َّٱري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام

 

 
 

 
 . 39ص    م،1974- 1973عبد هللا  ن إ راه يم الجيهمان، رسالة الماجستير، جامعة األزهر، الااهرة مصر،    الديني في العص ر العباسي األول،  االتجاه (1
د.   :)األغاني، لألص فهاني، تحايق  هو إس ماعيل  ن الااس م  ن س ويد  ن كيس ان، مولى عنترة، فيه وكنيته ر و إس حاأ، قال الش عر و رع. رنظر كتاب:  (2

 (.5م، ص 2008-ه  1429، 4، ج3لبنان، ط –إحسان عباس وآخرين، دار صادر،  يروت 
 .425م، ص 1986-ه 1406لبنان،  –ديوان ر ي العتاهية، دار  يروت للطباعة والنشر،  يروت  (3
 .27سورة الفرقان اآلية  (4
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 : شرق إفريقيالشعر الديني فا

 األلفـاظ والتراكيـ ،   استخـدامـى، مـن حيـث  فقـد تأثـر شعـراء شرقـي القـارة الفريقيـة بالثقافـة الدينيـة مـن جوانـ  شت 
ه األسلوبـي ـن حيـث اقتفـاء أثـر األغـراض والمضاميـن، وم  ، ومـن حيـث استمـدادالمعانـي واألفكـار  ومـن حيـث استفـاء

وتأثـروا بـه،  كمـا إنهـم لـم يتركـوا مصـدرا مـن المصـادر الدينيـة والثقافيــة المتاحـة لهـم إال أثـر، و إلـى غيـره مـن أنـواع الت 
الشريفـة وسيـرة المصطفـى الصحابـة  وذلـك كالقـرآن الكريـم والسنـة النبويـة  العلمـاء وآراء   ، وتاريـخ  ، ودروس 

واحـي ، وكذلـك تأثـر شعـراء شـرق إفريقيـة بمعانـي القـرآن، ونسجـوا منهـا شعـرا، كقـول الشاعـر أبـي مسلـٍم الر  (1) الفقهـاء
 ، الـذي جـاء فـي بعـض قصائـده: (2) زنجبـاري العمانـي ال

ــــــيض الطرف هـ  لي نظرة ــــ  ـيا غضــــ
ــي ـــ ــار وفـــــ ـــ ــدك النـــــ ـــ ــي خـــــ ـــ ــا فـــــ ـــ  عجبـــــ
ــوى  ــي الهــــ ــادي فــــ ــي بعــــــض رشــــ  فاتنــــ
ــوى  ــي الهـــــ ــاب رشادي فـــــ ــوا غـــــ  صدقـــــ
ــــــا  ـــــ ــــ ــــــد الصــــــبـــــ ـــــ ــــ ــــــه عهـــــ ـــــ ــــ  وإذا ذكرتـــــ
ــــــــى ــــ ــــــــ  علـــــ ــــ ــــــــه القلـــــ ــــ  وإذا اســـتعطفـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــــر ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــك أدهى وأمـــــ ــــ  (3) إن عراضــــ
ــرر  ــــ ــــــ  وشـــــ ــا لهيـــــ ــــ ــي منهـــــ ــــ  مهجتـــــ
ـــر  ــــ ـــوا: كفـــــ ــــ ـــد قالـــــ ــــ ـــي لقـــــ ــــ  إن عذالـــــ
ــــــر  ــــــدى الكبـــــ ــــــوى احـــــ  وعالقات الهـــــ
 قـــــــال لـــــــي تلـــــــك أآلعيـــــــ  الصغـــــــر 
ــــر  ــــ ــــى فعقـــــ ــــ ــــه تعاطـــــ ــــ ــــل عينيـــــ ــــ  فعـــــ

 

واحـٍد؛ ا مـن األلفـاظ القرآنيـة، ذات النغمـة الموحـدة والمختتمـة بحـرٍف  األبيـات السابقـة يستقـي كثيـر  في    الشاعـر 
، مقتبسـا مـن القـرآن الكريـم، وذلـك مـن  [أدهـى وأمـر]اللفظتيـن األخيرتيـن    ـي البيـت األول أخـذ يقفـي بهـا أبياتـه، فف

قـة مفـرداٍت  واستخـدم فـي جميـع األبيـات الساب ، (4) َّٱجل مك لك خك حك جكُّى:  ـفي قولـه تعالـ القمـر، سـورة
ـد لنـا تخدمهـا الشاعـر تؤك، هـذه المفـردات التـي اس[ شـرر، لقـد كفـر، احـدى الكبـر، تعاطـى فعقـر]مثـل قولـه:    قرآنيـة

 مـدى تأثـره بالثقافـة الدينيـة، وتؤكـد لنـا تأثـر شعـراء شــرقـي القـارة الفريقيـة بالشعـر الدينـي. 

ا يستعيـن  ض  نجـده هـو أي   فـي كتابـه فـوح الـوردة فـي نهـج البـردة،  وحينمـا نلتفـت إلـى الشاعـر حسـن أحمـد بـدوي،
 : (5) أبياته ىدــ حـاي ـــول فــــده،  يقـويدرجهـا في قصائ  مـن ألفاظـه الطاهـرة الفصيحة ـرآن الكريـم،  يأخـذا بالقكثيـر  

 
 . 36، ص ياألوغندالشعر العر ي في شرأ إفريايا )كينيا وتنزانيا( رحمد سليمان موايي   (1
من هو ناصر  ن سالم  ن عديم  ن صالح الرواحي البهالني، وقبيلته  طن من  ني عبس، ويكنى  أ ي مسلم، ولد فب  لدة محرم، وعاش ردحا من الز  (2

)الصورة في شعر ر ي مسلم البهالني، رسالة ماجستير، مادمة من الطالبة خالصة  نت حامد  ن  :  بفي ] هال[، ولهذا السبب لاب  البهالني.رنظر كتا

 (. 7م، ص 2016-ه 1437عامر الخروصية، جامعة نزوى، سلطنة عمان، كلية العلوم واآلداب، قسم اللغة العر ية، 
 . 414م، ص 1987 - ه  1407ديوان ر ي مسلم الرواحي العم اني، إصدار وزارة التراث الاومي والثاافة، سلطنة عمان،  (3
 . 46سورة الامر اآلية:  (4
 . 37، ص ياألوغندالشعر العر ي في شرأ إفريايا )كينيا وتنزانيا( رحمد سليمان موايي   (5
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ــــى نحو عرش للا ثم دنا  ــــ ــــد سعـــــ ــــ  لقـــــ
ـــــى وك ـــــى عبده المولـــــ ـــــهلمأوحى إلـــــ  ـــــ

 

** 

** 
ــن قـــــاب ــم مـــ ــن لم يحلم ولم يهـــ  قوسيـــ

ــن أفخر الكلم ــي مـــ ــا يشتهـــ ــاه مـــ  أعطـــ
 

، وكذلـك اقتبـس  (1) َّٱرب يئ ىئ نئ مئُّ  تعالـى:   لـهقو   في   أخـذا مـن اآليـة  [ قـاب قوسيـن]  جملة  الشاعر   استخـدم
 .(2) َّٱرت يب ىب نب مبُّ ى: ه تعالـن قولـــملـى األلفـاظ الثالثـة  ع يـت الثانـي المشتمـل ع الب مطل

ـم مـن الشعـراء العـرب وشعـراء المسلميـن  ه، كغيـر عـراء شـرق إفريقيا ومـن المصـادر الدينيـة األخـرى التـي تأثـر بهـا ش 
وأحيانـا  نـة موضوعاتـه،  مـن الس  قد استقى  ع شعرهـم نجـده أحيانـا  تب ت الشريفـة، فعنـد    عامـة تأثـرا بالغـا بالسنـة النبويـة

 . (3) أثـريقتبـس ألفاظهـا وعباراتهـا، وتـارة أخـرى يتأثـر بهـا أسلوبـا وتعبيـرا، إلـى غيـر ذلـك مـن أنـواع الت  

ومـن الجوانـ  المهمـة التـي يظهـر فيهـا تأثيـر القـرآن الكريـم علـى شعـراء شـرق إفريقيـة، هـو الجانـ  األسلوبـي؛ 
شـرق إفريقيـة مـع القـرآن دراسـة وتـالوة وتفسيـرا وتأمـال، وكـذا تعايشهـم مــع قرائـه مـن العـرب    شعـراءكثـرة تعايـش  فل

استطاعـوا أن يتأسـوا بـه فـي بعـض أساليبـه ـه؛ ففهمـه وحبـه وتذوقالمسلميـن، الذيـن عاشروهـم فـي وطنهـم فورثـوا منهـم  
ـي الداعـي إلـى التأمـل والعتبـار المشتمـل علـى كثـرة الستفهـام، كمـا نـراه فـي الوعظ  سلـوب األ  :الشعريـة، ومـن ذلـك

 لك اك يق ىق يفُّتعالـى:    وقولـه   ،(4) َّٱمت زت  رت يب   ىب ُّكثيـر مـن اآليـات القرآنيـة، كقولـه تعالـى:  

القحطانـي فـي    شيـخ  الديـن، إلـى غيـر ذلـك مـن آيـات الستفهـام، يقـول الشاعـر العالمـة محيـي  (5)َّٱىك مك
 : (6) ا ـــــة كينيــــ بدول [ممباسـة ] ي ـة فـ ـــ واقعـة حصـار القلعـ

ــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ منتبهـــــ المغرور كن  ــا  أيهـــ ــا   يـــ
التقى أربـــــــاب  وأين  ــاة  ـــــ ـــــ ــــ القضــــ  أين 
ــــــت خطي ة  ـــــ ــــ ــبـــــ  أين الحبي  إذا اكتســــ

 

** 

** 

** 

ــدل  الــــعـــــ والــــمــــلــــوك  ــة  األئــــمـــــ  أيــــن 
ـــــي المهأين ال ــــ ـــــذي يلجا به فـــــ ــــ  ولـــــ

ــــــــ يجزيك   ــى كـــــ ــ ــــ  ن لم تفعلأبالحسنـــــ
 

 
 . 9سورة النجم اآلية:  (1
 . 10ية: السورة السا اة اآل( 2
 . 47، ص ياألوغندنيا( رحمد سليم ان موايي  االشع ر الع ر ي في شرأ إفرياية )كينيا وتنز  (3
 . 25ية: آلان  اسورة الدخ( 4
 . 1ية: آلاسورة الفيل  ( 5
 . 46، ص ياألوغندالشعر العر ي في شرأ إفريايا )كينيا وتنزانيا( رحمد سليم ان موايي  (6
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العربية؛   مـن قديـم الزمـان كانـت مصـدرا خصبـا للثقافـة  والحبشـة  ومـن هـذا نـرى إن بـالد القـرن الفريقـي
كانـت كذلـك مقصـدا للشعـراء و إنهـا كانـت مهجـرا دينيــا، وسبيـال تجاريـا،   ها للعرب، إالجـوار  فـالحبشـة مع

 :(2) ـول ـذي يقالـــ  (1) األعشـى العرب، ومـنهم الشاعر الجاهلي

ــال آفـــاقـــه ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــد طفـــت للمـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وقـــــ
ــه ـــ ــــ ـــــي أرضــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــي فـــــ ـــ ــــ  أتيت النجاشــــ

 

** 

** 

ــم ـــ ـــــ ــــ ــلـــــ ــان فحمص فأوريشـــ ـــ ـــــ ــــ  (3) عمـــــ
العجم  وأرض  ـــــط  ـــــ ــــ ـــــ ــــ النبيـــــ  وأرض 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)طباات فحول   عش ى وه     و ميمون  ن قيس  ن جندل  ن ش راحيل  ن عوف  ن س عد  ن ض بيعة  ن قيس  ن ثعلبة ويكنى ر ا  ص ير. رنظر كتاب:ألا  (1

 (.52، ص 1السعودية، ج -المدني، جدة الشعراء، للجمحي، شرح محمود محمد شاكر، دار 
 .41محمد حسين، مكتبة اآلداب، ص  ديوان األعشى الكبير، شرح وتعليق د. (2
السم العبري، النبيط جب  ل م  ن األعاجم ك  انوا يسكنون العراأ سمو  ذلك لكثرة الماء  اعم  ان  اليم  ن، وحمب  الشام، ورريشلم  يت الما  دس وه  و  (3

 ي لاب ملك الحبشة.في ررضه م، النجاش
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ة وامل السياسي الع المبحث الثاني: 
 

ُتوطئة:
سياسيــــٍة، تزينهــــا أو تشينهــــا، تسمــــو بهــــا إلــــى االفــــاق أو   من عادة السياسة أن تحتضن عــــدة حــــوادث

انــــدالع حــــروٍب دمويٍة بينها، أو و   ا،وتنافره ةحزاب السياسيدد األى الحضيــــض، وذلــــك كتعتهــــوي بهــــا إلــــ 
متنافسين على منصٍ   اميادة، أو قوالقي  ةكرسي الرئاس ىوالقادة عل  ةاســـــ السن  حدوث تنافٍس وتجاذٍب بي

 . (1)ـ ــى ذلـك المنصـعلـ ما لتأييدهطلب عجتم  الم بفعل خيٍر لصاليٍ سياس

ر لقبيلٍة أو ه الشاعـــــو بيدع  لسياسةـــــؤون اا ينظم في شأٍن مـــــن شه كل مبأن  يعرف الشعر السياسوي 
ــن اختلفـــــــت دواعي النظـــــــم  ي وإن ة،الشـــــــورى أو الديمقراطي  ـــــــل، مثيٍ أو مبدٍأ سياس زٍب أو دولٍ ح  ه، ومـــــ

 رٍة.ـن دفعه مبـدأ أو تبني فكاك موهنة، لعصبيـة أو المنفعع اعـراء مـن كتـ  بدافالش
 

 الشعر السياسي ف العصر الاهلي:
السياسيـة   الشاعـر  العربـي برؤيـة  الشعـر  العربيـة ارتبـط  فالقبيلة  الجاهلـي؛  العصـر  الصـورة ه  منـذ  ـي 

والشاعـر للدولـة،  كـان    المصغـرة  ثـم  ومـن  القبيلـة،  هـذه  حـال  القبيلـةلسـان  هـذه  بمواقـف  يتصـل   شعـره 
فالشاعـر   ؛ـرب بالشاعـر أكثـر مـن احتفالهـا بالكاتـ الع  ويفسـر ذلـك احتفـالاحتجاجـا عليهـا أو تأييـدا لهـا،  

شعـر السياسـي مكانته  نجـد لل   تاريخ الشعر العربي  وإذا تتبعنـاخـرى،  هـو الـذي يرفـع مكانتهـا بيـن القبائـل األ
ــه،  يقـــن قبيلتــــدث عــيتح  (2) ة ـــن الصمـــب ـدــهـذا الشاعـر دريالكبيـرة فـي هـذا العصـر، و   : (3) ـولــ

 ومــــــــا أنا إال مــــــــن غــــــــزية إن غوت
ـــــي أخي والخيل بيني وبينه  ـــــ ــــ  دعانـــــ
ـــــــوا: أردت الخيل فارسـا ــــ  تنادوا فقالـــــ
ــه  ــانـــ مكـــ ــد للا خلى  عبـــ ــك  يـــ ــإن   فـــ

 

** 

** 

** 

** 

ــة أرشــــ غويت  ــ ـــــ ــــ  د وإن ترشــــد غزيـــــ
ــــي بقعدد  ــــي لم يجدنـــــ ــا دعانـــــ ــ  فلمـــــ
ــــــت: أعبـد للا ذلكم الردي ـــــ ــــ ـــــ ــــ  فقلـــــ
 فمــــــــا كــــــــان وقافا وال طائــــــــش اليد

 

 
 . 56، ص ياألوغندالشع ر العر ي في شرأ إفريايا )كينيا وتنزانيا( رحمد سليم ان موايي   (1
هورين،  هو دريد  ن الصمة  ن جثم  ن معاوية  ن  كر  ن هوازن، شاعر جاهلي، كان در يد م ن فخذ جشم ياال لهم  نو غزية، وه و رحد الشجعان المش  (2

 (749)الشع ر والشع راء ال ن قتيبة، صكتاب:  رنظر  وذوي الرري في الجاهلية. 
 . 63-62م، ص 1985مصر،  -عمر عبد الرس ول، دار المعارف، الااهرة ديوان دريد الصمة، تحايق د. (3
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ــي ك ــر السياسـ ــدفالشعـ ــن قصائـ ــرد ضمـ ــان يـ ــة  ـ ــر والحماسـ ــدح والفخـ ــرالمـ ــر زهيـ ــذا الشاعـ ــي  ، فهـ ــن أبـ بـ
والحـــارث بـــن عـــوٍف، وذكـــر سعيهمـــا بالصلـــ   المؤيـــد لهـــرم بـــن سنـــانٍ   ، يوضـــ  موقفـــه السياســـي(1)سلمـــى

 :(2)يقـولبيـاٍن حيث بيـن قبيلـة عبـٍس وذ

ــا ــٍد هديتمـــ ــا معـــ  عظيميـــــن فـــــي عليـــ
ــت  ــن فأصبحـــ ــى الكلوم بالم يـــ ــــ  تعفــــ
ـــــــــــة ـــــــــــوٍم غرامـــــ ـــــــــــوم لقـــــ  ينجمهــــــــا قـــــ
ــم  ــم وذقتــــ ــرب إال ما علمتــــ  وما الحــــ

 

** 

** 

** 

** 

ــز  ــد  ومن يستب  كنـ ــما من المجـ  يعظـ
ــا مــــــن ليــــــس فيهــــــا بمجرم   ينجمهــــــــــ
ـــــــــم يهريقـــــــوا بينهـــــــم ملء محجم   ولـــــ
 ومـــــا هو عنهـــــا بالحديـــــث المرجـــــم 

 

أشاد الشاعر بموقف شخصين عظيمين قاما بعمٍل جليٍل؛ فقال إنهما تحمال ديات القتلى في حرٍب ضروٍس، 
، وجمعا الشمل, وأقسم الشاعر بالبيت الحرام بسببها قطعت األرحام، وتفرق األهل وتناحر الخوان؛ فأصلحا ما أفسد

إنهما نعم السيدان في جميع األحوال، وأنهما أصبحا في أعلى الدرجات بين العرب جميعهم، وقال لهما: لقد ضحيتما 
بكل ما تستطيعان في سبيل السالم وأخرجتما من أموالكما خيرها وأجودها، حتى مأل البقاع صغيرها وكبيرها بدون 

 . (3) لكما في الحرب أي اتصاٍل، ولكنه حبكما للخير ورغبتكما في السالم أن يكون 
 الشعر السياسي ف صدر السالم:

 قفـون موقفـا سياسيـا مـن الشعـراء المسلميـن ي   هشاعـر الرسـول ورهط  - - بن ثابـتٍ   النبـوة، كـان حسـان  وفـي عهـد
ركيـن فـي نحورهـم، وهذه قصيدة سيدنا  حيـن ينافحـون عـن الدعـوة السالميـة، ويذودون عنهـا، ويـردون كيـد شعـراء المش

 قبل إسالمه:  - - هجا النبي أبو سفيان قد يهجو أبا سفياٍن بن الحارث، وكان - - حساٍن بن ثابٍت 
ــدمن ــــــــ عـ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا ـــــ ــا، إن لم تروهـ  ا خيلنـ
ـــــــ يباري ــــ ـــــــ ن األسـنـــــ ــــ ـــــــ ة مصـعـــــ ــــ  داتٍ ـــــ

ــمــــــطــــــراتٍ  ــتــــ مــــ ــا  ــادنـــــ ــيـــــ جــــ ــل   تــــــظـــــ
ــا  اعتمرنـــــ عنـــــــا  ــــــوا  ــــ تعرضــــ  فـــــــإمـــــــا 

ــــــب ــــ ــــــــــ وإال، فـــاصــــ ــــ ـــــ ــــ  روا لجالد يوٍمـــــ

** 

** 

** 

** 

** 

ــده النقع، موعــ ـــــــــ تثير  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــداءـــــ  )4) ا كــ
ــاء  الظمــــ ــل  ــــ ـــــ ــــ األســــ ــا  ــافهــــ أكتــــ  على 

بـــــــالخم ــــــــــ تلطمهن  ــــ ـــــ ــــ ــاء ـــــ ـــــ ـــــ ــــ النســــ  ر 
ــــــــــ وكان الفت ـــــ ــــ ــــــف الغطاء ـــــ   ، وانكشــــ

ــــاء  ــــ ـــــ ــــ يشــــ ـــن  مــــ ـــه  ـــيــــ للا  ــــ ـــز  ـــعــــ  يــــ
 

ه زهير  ن ر يعة الملاب  أ ي س  لمى ، وهو من قبيلة مزينة، وهو من رص  حاب المعلاات، عده ا ن س  الم في طبااته في ش  عراء الطباة األولى ومع  (1

 -)موسوعة شعراء العصر الجاهلي، عبد عون الروضان، دار رسامة، عمانكتاب:    م(.رنظر  609  -ه       أ.13مرئ الايس والنا غة واألعشى، مات )ا

 (132م، ص 2001 ،1األردن، ط
 .106م، ص 1988لبنان،  -ديوان زهير  ن ر ي سلمى، شرح علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية،  يروت( 2
 . 302 ص  م، 1991 -  ه 1412 ، 1ط  تراث،ال  دار   مكتبة الجندي،  علي الجاهلي،  األدب  تاريخ في (3
 .19 ص مهنا، علي عبد: تحايق ثا ت،  ن حسان ديوان (4
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ــي أمـ ــل  ــبـــريـــــ ـــــــ وجـ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا  للان  ـــــ ــنـــــ ــيـ  فـ
 

القـــــدس لي ** ــــــــــ وروح  ــــ ـــــ ــــ لـــــه كفـــــاء ـــــ  س 
 

  ، وبيـن قريٍش على أن يدخل المسلمون مكة للحج بعد عامٍ   -- في السنة السابعة من الهجرة عقد صل  بين رسول للا 
ا لمحاربة المشركين وفت  مكة، ولما كان الشعر في العصور  يجيشا قو   --فجهز الرسول  ؛ولكن قريشا نقضت هذا العهد

،  - - عن البراء به    - -وأمر الرسول   ، نزل ميدان الحرب واستخدمته األطراف المتحاربة   ، عالم العامة القديمة وسيلة ال 
يهجو قريشا ويشيد    - -رى حسان بن ثابٍت انب لذلك  ؛  (1) لحسان: »اهجهم، أو هاجهم وجبريل معك«   - -قال: قال النبي 

مكة ما لم توافق قريش   ويعلن تصميمهم على قتال المشركين وفت   ، المسلمين من األنصار والمهاجرين وبشجاعتهم ببطولة 
 بن الحارث الذي هجا الرسول.  على دخول المسلمين مكة وأدائهم العمرة، ويرد على أبي سفيانٍ 

أجاب بها ضرار بن  -(2)-األنصـــــاري  مالـــــكٍ    بـــــنالجليـــــل كعـــــ ٍ  عـــــر الصحابـــــيالشا  وهـــــذه قصيدة
 :(3)الـــ، فقـالعاص لما افتخرا بانكشاف المسلمين يوم أحدٍ الخطاب وعمرو بن 

 أبلـــــغ قريشـــــا وخيـــــر القــــــــــول أصدقه 
ــدأ ـــ ـــــ ــــ ــرات  ن قـــــ ــم قتلنا بقتالنا ســـ ـــ ـــــ ــــ  كـــــ

ـــــوم بدرٍ  ــــ ـــــ ــــ ـــــــــ لقيناك  ويـــــ ـــــ ــــ  م لنا مدد ـــــ
ــــــــــ تقتلوـنا ـفدي إن ــــ ـــــ ــــ  ن الحق فطرتـنا ـــــ
ــــي رأيكم سفه إنو  ــــرنا فـــــ  ا ـــــــــ تروا أمـــــ

لقـــــــ  تمنوا  ــدوا  حافال  واقتعـــــ  الحرب 
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 والصـــــدق عنـــــد ذوي األلبـــــاب مقبول
 اللـــــــواء ففـــــــي مـــــــا يكثر القيـــــــل   أهـــــــل

ــــيه مع ــــ ـــــ ــــ ــر ميكال وجبريلالن  فـــــ ــ  صــــ
ــي  ل ـــــــ والقتل فـــــــي الحق عند للا تفضـــــ

 ل ـــــــ ف الســـــــالم تضليـــــــ رأي مـــــــن خال
 إن أخا الحرب أصـدى اللون مشـغول 

 

يث يالحظ أن الشـادة ببـدٍر، والتذكيـر ببـدٍر الشاعـر يـرد علـى المشـرك بأن هنـاك قتلـى بقتلـى، تذكيـر ببـدٍر ح
، مـن أنـه إذا أصاب  ـمبمـا قـرره النـص القرآنـي الكري   ريـة، وأهميـة مثـل هـذا التذكيـريتـردد فـي غالبيـة النصـوص الشع

 خس  حس مخجس جخ  مح جح  مج حج مث  هتُّ  قـال تعالـى:  ،(4) مثلـه  الكافر  المسلـم قـرح فقـد أصـاب القـوم 
 .(5) َّٱجف  مغ جغ مع  مظجع حط مض  خض   حض  جض  مص  خص  حص  مس 

 
 .416 ص  ه ،1379 ، 7ج  لبنان،   -  يروت المعرفة، دار   الباقي،  عبد فؤاد  محمد: تحايق العساالني، حجر  ال ن البخاري،   صحيح شرح الباري فتح (1
ر و عبد الرحمن. شهد   ر و  شير، وياال:  هو كعب  ن مالك  ن ر ي كعب  ن سواد  ن غنم  ن كعب  ن سلمة، ر و عبد هللا األنصاري السلمي، وياال:  (2

اوية.رنظر العابة و ايع  ها، وتخلف عن  در، وشهد رحدا وما  عدها، وتخلف في تبوك، وهو رحد الثالثة الذين تيب عليهم، ومات  الشام في خالفة مع

 (456، ص5م، م2012، 1)اإلصا ة في تمييز الصحا ة، للعساالني، المكتبة العصرية،  يروت لبنان، ط: كتاب
 . 255، ص 1م، ط1966العراأ،  - ديوان كعب  ن مالك، دراسة وتحايق سامي مكي العاني، مكتبة النهضة،  غداد (3
 . 175 ص   م،1990- ه 1410 لبنان، -  يروت  اإلسالمية،  البحوث مجمع البستاني، محمود . د  اإلسالمي،  المنهج  ضوء في العر ي األدب  تاريخ (4
 .140سورة آل عمران اآلية:  (5
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ـن ذلـك مـن قتـٍل م قريـ  مة، فقـد أصاب أعداءك: "إن كنتـم قـد أصابتكـم جـراح وقتـل منكـم طائفـول ابـن كثيرٍ يق
ي ذلـك ة، وإن كانـت العاقبة لكـم لما لنا فـداء تـار عم األ أي: نديـل عليك (1) َّٱخص حص  مس  خس حس ُّ ـراٍح،وج

ر  يصب   ـرى، أي: مـن: " في مثـل هـذا لن - - قـال ابن عبـاسٍ   ،(2) َّٱحض  جض مص ُّ  :ى ذا قال تعالالحكم، ولهمـن  
كمـا ،  (4) ويبذلـون مهجهـم فـي مرضاتـه"ه، سبيل ييعني: يقتلـون ف (3) َّٱمظجع حط مض ُّعلـى مناجـزة األعـداء،  

قتالهـم، وحين ـٍذ يكـون  لأن عمليـة التذكيـر بمـاٍض يصعـ  علـى المشركيـن نسيانـه، بخاصـٍة أنهـم يستهدفـون الثـأر  
الـذي  ،  ـٍة نفسيـة لهـا خطورتهـا دون أدنـى شـكٍ التذكيـر ببـدٍر ذا مهم إن القتـل فـي سبيـل للا هـو السلـوك المفضـل 

ـو أمـر ال يتوفـر عنـد المشركيـن، الذيـن يحومـون علـى مـا هـو دنيـوي فحسـ ، وحين ـٍذ يكـون  ـون، وهـ سالمي يستهدفـه ال
 حظـنا.الشاعـر السالمـي قـد انتصـر فنيـا أيضـا فـي هـذه المعـارك كمـا ال

 

 الشعر السياسي ف العصر األموي:
رمضان   17، يوم  --بن أبي طال ٍ   سيدنا عليٍ قامت الدولة األموية بعد انتهاء الخالفة الراشدة بمقتل  

--لمعاوية بن أبى سفيان  --ه، ويعد بدء الدولة األموية من تنازل الحسن بن عليٍ   40عام  

هـ، واستمرت حتى معركة " الزاب" التي جرت بين جيوش العباسيين 41ربيع األول عام    25في يوم    ،
هـ، 132  األولى عام  ىجماد  11ء األمويين، وذلك في  آخر الخلفا  وبني أمية، حيث هزم مروان بن محمدٍ 

وبذا فقد دامت هذه الدولة ما ينوف إحدى وتسعين سنة، وقد توالت عليها أسرتان، وكان خلفاؤهما اثني  
 :هي ةٍ يسلى فرٍق رئإينقسم الشعراء السياسيون في العصر األموي ، (5) عشر خليفة

ثم   ،العدد إال أن بعضهم استسر ولم يظهر خوفا من بطش األمويينشعراء العلويين: وكانوا كثيري  - 1
على أن منهم من قسم شعره   ،ن منهم من مال إلى بني أمية طلبا للمال واختصهم بمدائحه كالفرزدقأ

ة ـوكان شعراء العلويين أ يض شاعري  ،(7) وأيمن بن خريٍم  (6)بين العلويين وبين األمويين كالكميت بن زيدٍ 
 .من القتل واالضطهاد  والنكبات  --علي عاطفة لتأثرهم بما أصاب آل البيت وشيعة الماموأرق 

 
 140: سورة آل عمران اآلية (1
 . نفس اآلية السا اة  (2
   نفس اآلية السا اة. (3
 . 532م، ص 1998 - ه 1418، 1، م4ط تفسير الارآن العظيم، ال ن كثير، مؤسسة الريان، الكويت،  (4
 https://www.alukah.netه  18/10/1437 - م 24/7/2016: النشر الخطا ة في العصر األموي ونماذج لها، ر.د. إسماعيل علي محمد، تاريخ  (5
 ورنسا ها،  ورخبارها ولغاتها العرب   آداب عالما وكان . األموي العصر  في اشتهر.  الكوفة رهل   من . الهاشميين  شاعر: المستهل   ر و األسدي،   خنس  ن  زيد   ن  الكميت  (6

 (. 233  ص  ،5م  للزركلي،   األعالم،: ) كتاب  رنظر   .الملحمات رصحاب من   وهو.  الاحطانية  على   للمضرية  متعصبا   لهم،  المدح  كثير هاشم،  ني  إلى   منحازا  علمه،  في  ثاة
 صحبة،   له:    الكامل«»   في  المبرد   قال.  األسدي  مدركة   ن  خزيمة   ن  رسد   ا ن   عمرو   ن  الاليب    ن   فاتك   ن  عمرو    ن  شداد    ن  األخرم    ن   خريم   ن  ريمن   (7

 (316 ص  ، 1ج العساالني،  حجر   نال الصحا ة، تمييز  في  اإلصا ة: )كتاب رنظر  . عثمان قتل في قاله  شعرا له  ورنشد
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ــــــعد - 2 ــــــعراء قليلي العدد متقلبي الهوى في الغال ، منهم أبو وجزة الســــ ــــــعراء الزبيريين: وكانوا شــــ ي  شــــ
 )3)الرقيات بن قيسٍ او  (2)النسائي وإسماعيل بن يسارٍ  (1)الهوازني

ـــــعراء - 3 ـــــعراء وأبطال القتالشــــ ولقد ثبت هؤالء على مبدئهم ما   ،الخوارج: وكان أكثرهم من فحول الشــــ
ــبا وال مالوا إلى األ ،النوا في عقيدتهم ــعراء الخوارج الطرماح   ،مويين بحالٍ وال مدحوا تكســـ ــهر شـــ ومن أشـــ

ـــعر الخوارج بغرابة األلفاظ  ،(4)بن حكيٍم ـــالبة في   ،وامتاز شــــ ـــالمة اللغة ومع الصــــ ومتانة التركي  مع ســــ
 .الرأي، وال غرو فقد كانوا بدوا، أو كان معظمهم من أهل البادية

ألنهم كانوا شعراء الدولة القائمة يلتفون حولها حبا بالتكس     ؛ ا شعراء األمويين: وقد كانوا أكثر شعراء األحزاب عدد    - 4
ثم إن معظم الشعراء الزبيريين ومعظم    ، واعتقادا بالعصبية القرشية قليال ثم كرها بسائر األحزاب في بعض األحيان   ،ثيرا ك 

يعة األمل بالوصول إلى الخالفة أو قصرت أيديهم عن  شعراء الشيعة قد انتقلوا إلى مدي  األمويين لما فقد الزبيريون والش  
  ـدا لبنـي أميـة:ـمؤي (6) عبـد للا بـن همـاٍم السلولـي   يقـول ،  (5) دهم أن يثيبوا أول ك الشعراء على قصائ 

ــا  عليهـــ ــوا  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــامـــــ حـــ ربكم  ــة   خالفـــ
ــــــــه  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ أبــيـ عــن  ــد  يــزيـــــ ــا  ــقــفــهـــــ  تــل

 

** 

** 

ــــــودا ــــ ـــــــة أســــ ــــ  (7) إذا غمزت خنــابســــ
ــــــا يـا معـاوي عن يزيـدا  ـــــ ــــ ـــــ ــــ  فخـذهـــــ

 

 بنـي أميـة فـي أبيـاٍت أخـرى علـى التشبـث بالخالفـة قائـال: ثـم يحـرض

 
  ن ومحمد قيس  ن يحيى  ن محمد عنه الحروف روى الارآن، حروف  في الرواية عنه وردت المدني، السعدي وجزة ر و عبيد  ن يزيد (1

  سنة  توفي  الشعر، في مثله  الحديث حمل  فيمن نعلم  وال,  الشعر كثير مجيدا شاعرا  كان: قتيبة ا ن وقال  عروة،  ن  هشام عنه  وروى إسحاأ،

لبنان،   –  يروت    ،دار الكتب العلمية  ، رجستراسر  ج:  قيحات  الجزري،  ال ن،  الاراء  طباات  في  النهاية  غاية: )كتاب  رنظر..ومائة  ثالثين

 (. 332 ص ،م2006 - ه 1427 ،2م ،1ط
  ومدحه،  الز ير،    ن   عروة  مع  إليه  وفد   مروان    ن   الملك  عبد  إلى  الخالفة  رفضت  فلما  الز ير،  ا ن   إلى   مناطعا   وكان   قريش،  تيم  مرة   ن   تيم    ني  مولى  (2

  محمد:  تحايق  اإلسترا اذي،  للرضي   الحاجب،  ا ن   شافية  شرح:)كتاب  رنظر.  رمية   ني  سلطان   آخر  ردرك   رن   إلى  طويال  عمرا  وعاش  ولده،  من   الخلفاء  ومدح

 ( 318  ص   م،1975  -   ه 1395  ،4م  لبنان، -    يروت  العلمية الكتب  دار  الحميد،  عبد  الدين   محيى  ومحمد  الحسن   نور
 الشع ر: )كتاب  رنظر.رقية  جميعا   لهن  ياال  نسوة   ثالث  يشبب  كان  ألنه الرقيات  سمى  وإنما ،  لؤى   ن  عامر   نى  رحد  قيس،   ن  هللا  عبيد  هو   (3

 (530 ص ،1ج قتيبة، ال ن والشع راء
 رنظر.طيىء  حاتم  عليه  فدخل  جفنة،  ملوك  من  ملك  رسره  جحدر  ا ن  قيسن  جده  وكان.  نفر  ر ا   ويكنى  طيىء،  من  حكيم،   ن  الطرماح  هو  (4

 (. 570 ص ،2ج قتيبة، ال ن والشعراء، الشعر: )كتاب
 .370 ص م،1981 ،4ط لبنان، -   يروت للماليين، العلم دار فروخ، عمر. د العر ي، األدب تاريخ (5
 (651هو م ن  ني مرة  ن صعصعة، م ن قيس عيالن، و نو مرة يعرفون  بني سلول، النها رمه م. رنظر:)الشع ر والشع راء ال ن قتيبة ص  (6
اإلمارات العر ية -شعر عبد هللا  ن همام السلولي، جمع وتحايق ودراسة وليد محمد السراقبي، مركز جمعة الماجد للثاافة والتراث، د ي (7

 .67م، ص 1996-ه 1417، 1طالمتحدة، 
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ـــــم ــــ ـــــرف لثالثكـــــ ــــ  إن الخالفة إن تعـــــ
ــــــك الشورى مشاورة ــــــن سالـــــ  وال لمـــــ
 أنى تكــــون لهــــم شــــورى؟ وقــــد قتلــــو 

 

** 

** 

** 

ـــرم ـــم وال تـــــ ـــا  يكـــــ ـــبت مراتبهـــــ  (1)تثـــــ
ــٍ  خذم ــرٍب صائــــ ــٍن وضــــ  إال بطعــــ

ــر  ــي أشهـ  الحرمعثمان ضحوا به فـ
 

 :ف العصر العباسي األول والثاني الشعر السياسي
يعد العصر العباسي عصر تحوٍل في االتجاهات الفكرية والثقا ية بتنوع مصادر الثقافة واتجاهاتها، وكان األمراء 

النوال المادي  والخلفاء أدباء ملمين بأسس نقد الشعر، وبالمقابل اتجهت طموحات الشعراء إلى منحى أخٍر وتعدت  
من قبل الخلفاء واألمراء إلى مدى أبعد من ذلك وتعدت إلى تولي المارة وتوليهم قطاعاٍت في الدولة العباسية؛ تبعا  
لذلك ظهر في الشعر العربي ما يسمى بالشعر السياسي وأخذ الشعراء يعنون بالحياة السياسية ويذبحون فيها القصائد، 

 . لى ما هو أبعد من ذلك طمعا في المارةوتحول الشعر من مدح الخلفاء إ
ن الثورات التي قامت في تلك الفترة من حياة الدولة العباسية، أيدها شعراء كثيرون إسبق ف ضافة لماإ

ـــية يزبون عنهاوبالمقابل وقف الجزء األ  ،خذوا يدافعون عنهاأو  ـــأ   ؛خر منهم مع خلفاء الدولة العباســــ فنشــــ
يخرج عن كونه   ولكنه في مجمله ال ؛عض الشــعراء بالمدي  والهجاءبذلك شــعر ســياســي وإن تلون عند ب

ومن المالحظ إن الشــعر الســياســي لم يكن صــادقا ،  اتجاه جديد وتحول ملموس في الشــعر العربي القديم
 :ازوذلك كقول الجم  ، (2)ا للمالطلب   -- بن أبي طال ٍ فنجد بعضهم يعرض بعليٍ   ؛غلبهأ في 

 الشـيعة إال خصـلتينليس لي ذن  إلى 
 

 (3)حـ  عثمـان بن عفـان وحـ  العمرين **
 

موي حيث قيام الثورات والتقلبات السياسية إن الشعر السياسي بدأ في العصر األ  :حدهمأربما يقول  
غير أن معظم تلك الثورات كانت داخلية ولم يكن فيها    ؛موية خر المطاف بالدولة األأالتي عصفت في  

عربية )ابن   فهي في مجملها كانت ثوراتٍ   ؛البعد الخارجي والذي كان السمة البارزة في العهد العباسي
بخالف ثورات العهد العباسي حيث كان العنصر   ، ، ثم ثورة بني العباس((5)، يزيد بن المهل (4)الزبير

ا، والدافع السياسي الخارجي واضحا؛ فلذلك سالم والعروبة كان جلي  واالضمار لإل  الخارجي فيها ظاهرا،
 

 .104المصدر السا ق، ص  (1
 . 370ص ، م1973 ، 6ط مصر،  - الااهرة المعارف،  دار  ضيف،  شوقي . د  العر ي، األدب  تاريخ (2
 .الخطاب  ن وعمر  الصديق  كر   ور  العمرين يريد (3
   ن مص عب غلب ولما   ،ش ره  الناس يخاف ،هجاء   كان .  والمنزل  المنش أ  كوفي.  لها  المتعص بين   ومن   األموية،  الدولة ش عراء  من :  األس دي  األش يم   ن   الز ير   ن  هللا   عبد (4

 ( 87  ص ،4ج  للزركلي، األعالم،: ) كتاب رنظر . مصعب  ماتل   عد  وعمي  إليه، واناطع  فمدحه،  وركرمه، فأطلاه  رسيرا،   ه جئ  الكوفة  على  الز ير
 س ت من نحوا  فمكث  ه       83 س نة) ر يه  وفاة   عد خراس ان  ولي  ،األجواد  الش جعان  الاادة  من  رمير،:  خالد  ر و  األزدي، ص فرة  ر ي  ن  المهلب  ن يزيد  (5

 (.189 ص ،8ج للزركلي، األعالم،: )كتاب رنظر  .مروان  ن الملك عبد وعزله سنين،
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وكان للشعوبية    ،تبعها من ظهور الشعر السياسي جليا ومرتبطا بتلك الفترة  كانت الثورات السياسية وما
تبعا لقوة وتعلو وتيرة الشعر السياسي في العصر العباسي وتنخفض    ،(1)صدى واسع في الشعر السياسي

 مارات العباسية. مراء الأوضعف الخلفاء في الدولة العباسية و 
دوره السياسي البارز وقوته في التصدي للتدخالت    (2)ويسجل التاريخ والشعر العربي للخليفة المعتصم

ــلمين العرب  ارالخارجية والدفاع عن زم ــ ــد كل ذلك في  والمســــ ــ ــهم، فتم رصــــ ــ ــعار أوالذب عن حياضــــ ــ شــــ
 في قصيدة "فت  عمورية". بي تماٍمأالشعراء المعاصرين له مثل 

 : ة المعتصـم بصـراخ المـرأة المسلمـةتخـوم، وسمـع الخليفى ال التي توجـد عل  [زبطـرة]ى  يـروى أن الـروم اعتـدوا عل
ى  المقدسـة لـد  صـد مدينـة عموريـة بـل ق   [زبطـرة]فهـ  فـي حينـه، وجيـش الجيـوش، فلـم يكتـف باستعـادة    "؛وامعتصمـاه "

، فقـد استعانـوا بالكتـ  السـوداء، فـي هـذا الوقـت  وريـة ـم، إال أن المنجميـن حـذروه مـن فتـ  عمالـروم، وفيهـا ولـد قيصره
فلـم يعبـأ الخليفـة   نضـج التيـن والعنـ ،  ال يكـون إال وقـت   ـةهـم بأن فتـ  عموري الكواكـ  السبعـة، وأخبرت   ونظـروا فـي

وأشعـل النـار فـي مدينـة عموريـة، وفتحهـا فتحـا   فـدك حصـون الـروم،  نجمـون ولـو صدقـوا"؛كـذب الم  "   بذلـك، فقـال: 
 :(4) ا ــال عنهـــفقـ ؛ا ـــــد وقائعهــــــة، وشاهــــ المعركـذه ــــي هــــفـ  (3) مبينـا، ورافقـه الشاعـر أبو تمـامٍ 

ــف أصــدق إ ـــــ ــــ ــن الكت الســيـــــ ـــــ ــــ  نباء مـــــ
 بيـــض الصفائ  ال سود الصحائف فـــي
ــاح المعة  ـــــ ــــ ــي شــه  األرمـــــ ـــــ ــــ  والعلم فـــــ

ــــ  الفتوح   ــــ ــــى أفتـــــ ــــ ــــط بهتعالـــــ ــــ  ن يحيـــــ
ـــــت  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــرفـــــ ـــ ــــ  يا يوم وقعة عمورية انصــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــد بين الجد  ــــ ــــ ــده الحـــــ ــــ ــــ  واللع  في حـــــ
ـــــك والري   ــــ ــن جالء الشــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  متونهـــــ

 بين الخميسين ال في السبعـــة الشهـــ  
 نظـــــم من الشعـــــر أو نثر من الخط  
ــى حفــــــــال معسولة الحل   ــك المنــــــ  منــــــ

 

 :ثاحلديالشعر السياسي ف العصر 
ه  الوعـي القومي تأثرا ب    عدبية مة األالعصـر الحديـث نشاطا كبيـرا، وتفاعلـت النهض  يف  يوجـد الشعـر السياس

ة الشعـور  جنبي، وتعب  األ  حتـالل والتدخـلاد الحكـم الداخلـي، ومكافحـة االوفس ـداد،ستب ة االـرا  يه، وكانـت مقاوم وتأثي 
 

 . 21ص  م2006 ، 1مصر، ط – ، الااهرة اللبنانية المصرية  الدار ،  التطاوي  هللا  عبد . د  والنب،  الخبر   ين العباسي   الشعر  مرجعية (1
 ر يه،  عن  روى  وسبعين،  ثمان  سنة  شعبان  في:  الصولي  وقال  الذهبي،  قال  كذا  ومائة،   ثمانين  سنة  ولد  الرشيد،   ن  محمد  إسحاأ،  ر و    اهلل،   المعتصم  (2

:  كتاب  رنظر   . العلم  من  عريا  وكان   وهمة،  وقوة،  شجاعة،  ذا  وكان   وآخرون،  إسماعيل،   ن  وحمدون  الموصلي،  إسحاأ:  عنه  وروى  المأمون،  ورخيه

 . (243 ص  م، 2004-ه 1425 ، 1ط  مصر، -  الااهرة  الباز، مصطفى نزار  مكتبة الدمرداش، حمدي : تحايق للسيوطي،  الخلفاء،  تاريخ)
- م806هو حبيب  ن روس  ن الحارث الطائي، يكنى  أ ي تمام، ولد في قريٍة منبج شمال سورية وقيل في قرية جاسم قرب دمشق وكانت والدته سنة )  (3

 . (33رنظر )موسوعة شعراء العصر العباسي ص   ه (، هو شاعر فحل من شعراء العرب.188
 . 32، ص1، ج 1م، ط1994لبنان، -العر ي،  يروتديوان ر ي تمام، شرح الخطيب التبريزي، دار الكتاب   (4
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 ، يالسياس  ارقضايا التي   ـن، وغيرها مرةٍ كثي ٍة  ٍة إسالمي عربي ا  الوطنية والتعبيـر عنهـا في قضاي ارة الثـورات  ، وإث يالقوم
فقـد ظهـر تيـار الشعـر السالمـي والقومـي بجانبـه السياسـي واالجتماعـي، وكـان  ـي،  ر القومللشعـ   ا موضوعـا ت كلهـكان 

 للجهـاد وللثـورات الشعبيـة ومقاومـة االحتـالل أعظـم األثـر فـي هـذا الشعـر. 
ش  الصٍليبي إندلعـت  الحـروب  المش ـرارة  فـي  العربـية  أواخ  ـرق  الهجـري في  الخامـس  القـرن  سياسيٍة،  أل  ـر  سباٍب 

وقٍة،  واقتصادي  ودينيٍة،  ضعيفـٍة،  واجتماعيــٍة،  صغيـرٍة  دويـالٍت  إلـى  المسلميـن  انقسـام  نتيجـة  الصليبيون  استطاع  ـد 
ة تحـت سيطرتهـم كـالرهـا، وأنطاكيـة،  سالمي ارات المـيخضعــوا الكثيـر مـن ال وبفضـل مـا حشــدوا مـن عـدٍد وعـدٍة، أن 

ولـم يـدم الحـال كثـيرا حتـى تمخضـت  تـراك،  وطرابلـس، وبيـت المقـدس، بعـد دفـاٍع مستميـٍت مـن قبـل السالجقـة األ
ا همــا:  الصليبيـة  الحــروب  قائديـن عظيميـن في عصـر  محمـودٍ األيـام عـن والدة  الديـن  نـور  والسلطـان (1) لسلطـان   ،

، والوقـوف بقـوٍة فـي وجـه المـد  السالميـة، اللـذان كـان لهمـا أثـر كبيـر فـي توحيـد الصفـوف  (2) صـالح الديـن األيوبـي 
بفتـ  بيـت    العظيمـةانتصاراتـه    الصليبـي حتـى بـدأ بفضلهمـا ينحسـر شي ـا فشي ـا، إلـى أن تـوج القائـد صـالح الديـن 

 .(3) عـامٍ   م ةم، بعـد أن دنسهـا الصليبيـون قرابـة  1187هـ الموافـق لعام  583المقـدس عـام 

لقـــد كـــان المـــؤرخ ابـــن العظيمـــي مـــن أوائـــل الذيـــن قامـــوا بالتحريـــض علـــى الجهـــاد، فأثـــار حماســـة نجـــم 
حلــٍ ، عرفــت باسم ساحــة  ط قــربالصليبييــن عنــد البالضــد    معركةٍ ، لخــوض  (4)الديــن إيلغــازي بــن أرتــق

 :(5)فهـو يقـول قبيـل المعركـة ؛م1119هـ الموافـق لعام 513الـدم وذلـك سنـة 

ــــــرك أنـــك آخـــذ  ــــ  أال أبلغ طغـــاة الشــــ
 

ــم عليهـــا فزائـــد ** ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ منهـــــ  بثـــاراتنـــا 
 

الشاعـر يسمـي قـادة الصليبييـن "طغـاة الشـرك"، وهـو وإن كـان يبـرز جانـ  الثـأر فـي هـذه القصيـدة؛ فإنـه 
ــه  ث عــن ابتهــاج القــرآن نفسحيــث يتحــد ؛[إيلغــازي ]فــي قصيــدٍة ثانيــٍة قالهــا ابتهاجــا بالنصــر الــذي أحــرزه 

 بذلـك النصـر:

ــه ـــ ــن نصرتـــــ ـــ ــرآن حيـــــ ـــ  واستبشر القـــــ
 

النـجـيـــــــل ** ــه  ــالـــــ رجـــــ ــد  لـفـقـــــ  وبـكـى 
 

 
ر و سعيد زنكي  ن قسيم الدولة آأ سنار التركي، يلاب زنكي ريضا  لاب والده    هو الملك العادل نور الدين ر و الااسم محمود  ن عماد الدين رتا ك، وهو  (1

الدولة.  رخبار    رنظر كتاب:   قسيم  العلمية،  )كتاب الروضتين في  الكتب  الدين، دار  إ راهيم شمس  الدولتين"النورية والصالحية"، أل ي شامة، تحايق: 

 (. 96م، ص 2002-ه 1422، 1لبنان، ط – يروت 
 رنظر كتاب:  بك. هو الملك الناصر صالح الدين يوسف  ن ريوب  ن شاري  ن مروان الحميدي، من األكراد الروادية، كان ر وه ريوب في خدمة زنكي ثم تولى  عل   (2

 (. 103م، ص  2008- ه  1429لبنان،   –)تحفة األنام في مختصر تاريخ اإلسالم، عبد الباسط فاخوري، تحايق: مازن البحصلي، المكتبة العصرية،  يروت 
 www.odabasham.netم 2007/ 12/ 22اريخ النشر جامعة  ير زيت، را طة رد اء الشام، ت  - شعر الحرب في العصر األيو ي )ا ن سناء الملك رنموذجا(، د. إ راهيم نمر موسى    ( 3
صاحب الشام ، فأقطعهما الادس،   الملك نجم الدين ا ن األمير ررتق  ن ركسب التركماني ، صاحب ماردين ، كان هو ورخوه األمير سامان من رمراء تاج الدولة تتش (4

 (. 326  م، ص2006  - ه  1427،  14مصر/ ج    - ) سير رعالم النبالء، للذهبي، دار الحديث، الااهرة    : كتاب  رنظر وجرت لهما سير، ثم استولى إيلغازي على ماردين. 
 www.nashiri.net  م2015يوليو    تموز/   26تروني، تاريخ النشر:  شعر الجهاد زمن الحروب الصليبية، إ راهيم الوكيل، ماال في موقع دار ناشري للنشر اإللك  (5
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م، 1144عام  فـق ل هـ الموا539عـام    فـي  (2) ، هـي فتـ  الرهـا (1) مـاد الديـن انتصـارات ع ة التحـول فـي  وكانـت نقط
منتميـة إلـى   [يـةسريان ]  ٍة قديمـٍة وغالبيـةٍ ي سام ولهـم مـا بيـن عناصـرة قديمـة مشهـورة، وسكانهـا تنوعـت أص والرهـا مدين 

هـو   من قبلوالـذي فتحهـا  ،  (3) ةة والتاريخي ـم الدينيــة الرهـا أهـم أمكنتهـد مدين ، وتعةاعتنقـوا النصراني   ، وقـد[اآلرامييـن]
م، وكـان فتحهـا صلحـا، ودخـل أهـل سائـر 638هـ الموافق لعام 17فـي عـام    (4)- عيـاض بـن غنـمٍ ي الجليـل  الصحاب 

ء، فـي مقدمتهـم  الرهــا استثـار كثيـرا مـن الشعـرا (5) وال ريـ  فـي أن فتـ  ،  مـن الصلـ   خـل فيـه أهـل الرهـا الجزيـرة  يمـا د
 ابـن القيسرانـي فـي هـذه الحادثـة:   ، وابـن منيـر؛ فمـن قصائـدالقيسرانـي  الشاعـر ابـن

ـــــف ال يغنيك إال جالده ــــ  هو السيـــــ
ــــــر فلتـــأخـــذ وعن ثغر هـــذا   ــــ  النصــــ

ــــــت قبة السـالم فخرا بطوله ــــ  سـمـــــ
 

** 

** 

** 

ــاده نــــجـــــ إال  األمــــالك  طــــوق  ــل   وهـــــ
 الظبــــا سناها وإن فات العيون اتقــــاده 
ـــــن لوال عماده ــــ ـــــم يك يسمو الديـــــ ــــ  ولـــــ

 

نكـي، أنـه  الز فهـم مـن تحركـات القائـد العظيـم عمـاد الديـن  ، وقد  [ جوسليـن] اسمـه    ا كـان رئيـس مدينـة الرهـا داهية صليبـي
كـان  دا، و ــ ا أبــا ال يفارقهــــي الرهـــ ا فـــيخطـط لفتـ  مدينـة الرهـا فعمـد إلـى تقويـة دفاعاتـه، والمبالغـة فـي تحصينهـا، وظـل مقيمـ

ة الذكـاء؛ فلقـد أظهـر عمـاد  فـي غاي   ة ط نكتـه؛ لذلـك وضـع خ ه وح ودهاء   [جوسليـن ] نكـي يعـرف قـدر  الز القائـد عمـاد الديـن  
ٍة  ئـل ذات نزع ، وهـي قبا [ ديـار بكـرٍ ] علـى قـالٍع كثيـرٍة فـي منطقـة    الديـن أنـه مشغـول بحـرب القبائـل الكرديـة التـي تسيطـر

هـذه الخدعة    ـت ي عصبية وقبليٍة، وبالفعـل انطلالزنكـي لدواعـ   ، وال تقبـل االنضمـام لصـف عمـاد الديـنانفصاليةٍ   ةٍ لي استقال 
   .[اـ فرنس]ي ـــ ارة أهله فـــــر لزي ــــد سافــــه قــــى أنــ حتـ  فـي دفاعاتـه  ة التحصينـات، وتراخـى الــذي خفـف مـن شـد  [ جوسلين] ى  عل 

فلمــــا علــــم بمغــــادرة   يــــل نهــــار؛لــــه األخبــــار ل  العيــــون التــــي ترفع زنكــــي قــــد بــــثالوكــــان عمــــاد الديــــن 
 هـا، وفتحـت المدينـةوتراخـت الدفاعـات، نــادى فـي معسكـر جيشـه باالستعـداد للهجـوم علـى الر  [جوسليـن]

ــة   ــ الموافق لعام 539فـــي سنـ ــة1144هـ ــا رنـ ــان لفتحهـ ــدة  م، وكـ ــي  شديـ ــن السالمـــي والصليبـ ــي العالميـ ، فـ

 
صل،  قال ا ن خلكان: هو ر و الجود عماد الدين زنكي  ن آقسنار  ن عبد هللا الملاب  الملك المنصور المعروف والده  الحاجب ، كان صاحب المو   (1

  رنظر كتاب:   السلجوقي والية  غداد في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة.  وكان من األمراء المادمين، وفوض إليه السلطان محمود  ن محمد  ن ملكشاه

 (. 445م، ص 1923-ه 1342 ،1، ج1ط )إعالم النبالء  تاريخ حلب الشهباء، محمد راغب الحلبي، دار الالم العر ي،
مدينة من ررض الجزيرة متصلة  حران، وإليها ينسب الورأ الجيد من ورأ المصاحف، وهي مدينة ذات عيون كثيرة   - ضم الراء والمد    -   هاءالر   (2

)الروض المعطار في خبر األقطار، للحميري، حااه د. إحسان عباس، مكتبة : رنظر كتاب   عجيبة تجري منها األنهار، و ينها و ين حران ستة فراسخ. 

 (. 273م،  ص 1984، 2لبنان، ط  - يروت لبنان،
 www.albayan.co.uk م. 8/27/2014، نشر  تاريخ 327تحرير الرها من الصليبيين، رحمد الظرافي، ماال  مجلة البيان العدد  (3
اإلصا ة في : )رنظر كتاب   نة عشرين، وليس له عاب. فتح المعجمة وسكون النون، ا ن زهير  ن ر ي شداد الفهري، شهد  درا، ورحدا، والخندأ، والمشاهد، مات  المدينة س   (4

 (. 631م، ص 1995 –ه  1415، 1لبنان، ط - يروت  ، على محمد معوض، دار الكتب العلمية -تمييز الصحا ة، ال  ن حجر العساالني، تحايق عادل رحمد عبد الموجود 
 . 435إعالم النبالء  تاريخ حلب الشهباء، محمد راغب الحلبي، ص  (5
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انتصــاٍر حققــه المسلمــون علــى الصليبييــن منــذ دخولهــم للشــام منــذ خمسيــن سنــة، وأعــاد    كــان أعظــملقــد  
عنـــد المسلميـــن بعدهـــا، وعـــادت لهـــم الثقـــة، وتغلبـــوا    كبيـــرة  ، وســـرت روح جهاديـــةذاكـــرة االنتصـــارات لهـــم

 ـن السعـي للتحريـر عشـرات السنيـن.الصليبييـن والتـي أقعدتهـم ع يمـة النفسيـة تجـاهالهز  علـى

يعظــم الشاعــر مــن شــأن فتــ  مدينــة الرهــا، ويبيــن أهميــة القــوة فــي هــذا الفتــ  العظيــم، ويخاطــ  عمــاد 
نكــي قائــال: بــأن السيــوف تغنيــك عمــا سواهــا، فأنــت مــن الملــوك القالئــل الذيــن حملــوا السيــوف،  الز الديــن 

ــى األعــداء بالقــوة، ومــن كثــرة السيــوف الالمعــة التــي اشتركــت فــي المعركــة وحققــت النصـر،  وانتصــروا عل
ــم تستطــع العيــون النظــر إلــى لمعانهــا لشــدة حدتهــا ــم تــر معركــة قويــة مثلهــا،   ؛ل ــة علــى وهذا  وألنهــا ل دالل

ــؤزر، وهــذا النصــر لــم يــك يتحقــق لــوال شجاعــة عظمــة هــذا الفتــ ، وارتفــع شــأن الســالم بهــذا النصــر الم
 كثيـرة منهـا قولـه: ـن منيـٍر فيهـا قصائـدوالبزنكـي، الـر عمـاد الديـن وقــوة القائـد المسلـم المظف

ــــات مجدك لفظ جل معناه ــــ ـــــ ــــ ــــفـــــ  صــــ
ــــــن للا قائمه ـــــ ــــ ــا بيميـــــ ــــ ـــــ ــــ  يا صــــــارمـــــ
 أصبحـــــت دون ملوك األرض منفردا 
ـــــــه ـــــــاك همتـــــ  فداك من حاولت مسعـــــ

كمـــــدا قـــــ  بـــــه   ل لألعـــــادي أال موتوا 
ــه  ـــــاء همتــ ـــــ ــــ الفحشــــ ــام عن  تنــ ــك   ملــ
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** 

ــرد الذى أعطاكه للا ـــ ـــــ ــــ ــتـــــ  (1)فال اســـ
ــي أعــادي للا حــداه  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وفي أعــالـــــ
ــــــــاه ــــ ــــــــٍه إذ األمالك أشــبـــــ ــــ  بال شــبيـــــ
 جهــــال وقصر عن مسعــــاك مسعــــاه
ــاه أعـطـــــ وللا  ــــــم  ـــــ ــــ ـــــ ــــ خـيـبـكــــــ ــا    فـــــ
ــر للمعروف عيناه  ــ ــــ ـــــ ــــ ــهـــــ ــ      تقى وتســــ

عهـد   الديـنوفـي  لعام  569- 541]   الزنكي  نـور  الموافـق  وبعـض  [م1174- 1146هـ  االنتصـارات  تتوالـى   ،
جـة  م بعـد أن استردهـا الفرن 1146هـ الموافـق لعام  541الرهـا فـي عـام  مدينة    استعـاد  ، ويكـون أول انتصـارٍ االنتكاسـات 

 حـدث عـن استعـادة الرهـا، فـي قصيدتـه: ليت  الديـن الشهيـد، ويقـف ابـن القيسرانـي إثـر مقتـل عمـاد
ــل  ــاطـــــ ــبـــــ الـــــ ــق  ــزهـــــ يـــــ أن  آن  ــا   أمـــــ
لجــــــة الرهــــــا  ــ   ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ فتـــــ يــــــك   فــــــإن 
ــار ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  فهــل علمــت علم تلــك الــديـــــ
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ــاطـــــــل ــمـــــ الــ ــدة  ــعـــــ الــ ــز  ــجــ ــنــ يــ  وأن 
ـــل  ـــــ ــــ ــاحـــــ ـــا القدس والسـ ـــــ ــــ ــاحلهـــــ  فسـ

الـمــقــي ــأن  ـــــــــــ بـــــ ــــ ـــــ ــــ ــلـــــ راحـــــ ــا  بـهـــــ  م 
 

 علـى يـد البطـل الخالـد صـالح الديـن األيوبـي: قـال أبـو علـي الحسـن بـن علـي الجوينـي فـي فتـ  بيـت المقـدس 

 
 . 195م، ص 1986، 1ط لبنان،   -ديوان ا ن منير الطرا لسي، جمعه وقدم له د. عمر عبد السالم تدمري، دار الجيل،  يروت (1
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ــوان ـــ ــــ ــاء لهذا الملك أعـــــ ـــ ــــ ــد السمـــــ ـــ ــــ  جنـــــ
ــٍه من زمنٍ  ــاس ما تحكيــــ ــى رأى النــــ  متــــ
ـــــاء وما ــــ ـــــوح فتوح األنبيـــــ ــــ ـــــذي الفتـــــ ــــ  هـــــ
ـــــالد للا تصرخ والـ  ــــــ ــــ ــون عاما بـــــ ـــ  تسعـــــ

ــن دعوتهم   ــــ ــــ ــــــى صـالح الديـــــ ــــ  فاآلن لبـــــ
ــوح وما ــذي الفتـــــ ــرت هـــــ ــر ادخـــــ  للناصـــــ

ــا حباه ذو العرش  ــز فقــــ ــر العزيــــ  بالنصــــ
ــٍر غدا للشرك مصطلما ــي نصف شهـ  فـ
ـــــــــد النبي لقد   لـــــــو أن ذا الفتـــــــ  في عهـــــ
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ــان  ــم فهذا الفت  برهـ ــك فيهـ ــن شـ  مـ
 وقـــــد مضـــــت قبـــــل أزمان وأزمـــــان
 لها ســـوى الشكـــر باألفعـــال أثمـــان 
ـــــم وعميان  ـــــاره صـــــ ـــــالم أنصـــــ  إســـــ

 للمعوان معوانبأمــــــــر مــــــــن هــــــــو  
 سمــت لهــا همم األمالك مذ كانــوا
ـــــان؟  ــــ  ل الناس داود هذا أم سليمـــــ

 وبلــــــــدان   فطهــــــــرت منــــــــه أقطــــــــار
ــرآن  ـــــ ــــــ ــ ــــ ــات وقـــــ ـــــ ــــــ ــ ــــ  تنزلت  يه آيـــــ

 

ــادي بالثــورة ويحــث عليهــا، الوطني القومــي وره فــي يقظــة الوعــيكمــا أدى الشعــر السياســي د ــام ين ؛ فق
  (1) فهــذا شاعــر النيــل حافــظ إبراهيــم  ضد المحتــل البغيــض؛ويسجــل فــي عــزٍة وفخــاٍر انتصــارات الشعــوب  

 :(2)متحديـا جرائمـه  يقـول [النجليـزي ] حتـليخاطـ  الم
ــا  ــوء عنــ ــوا الضــ ــوا النيل واحجبــ  حولــ

ــو وامل ـــ ــر إن  ـــــ ـــ ــاا البحـــــ ـــ  أردتم سفينـــــ
ـــــــرٍ  ــــ ـــــــي كل شـبـــــ ــــ  وأقيموا للعسـف فـــــ
ــــــر ــــ ــد مصــــ ــا لن نحول عن عهـ  إننـ
ــــم  ــــ ــــاكـــــ ــــ  عاصف صان ملككم وحمـــــ
ــــــــم ــــ ـــــ ــــ ــــــــادة العدو ففزتـــــ ــــ ـــــ ــــ  غال أرمـــــ
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 مونا النسيمــــاواطمسوا النجــــم واحر 
 وامل ـــــــوا الجـــــــو إن أردتـــــــم رجومـــــــا

 بالسوط يفري األديمـــــــا  [كنستبـــــــال]
 يمـــا أو ترونـــا في الترب عظمـــا رم

ــا  ــس خطبا جسيمـــــ ــم باألمـــــ  وكفاكـــــ
 وبلغتـــــم في الشرق شـــــأوا عظيمــــــــــا

 

 : (4) ـولــــراق إذ يق ــــى الع ــعل  [ ـز ـــالنجلي ]يقـول فـي شـأن معاهـدة مجحـفـٍة فـرضهـا    (3) معـروف الرصافـي  العراقي   وهـذا الشاعـر 

 
م، عاش يتيما،  1871الرواة في تاريخ ميالده واألرجح رنه ولد سنة    اختلفشاعر مصري، ولد في صعيد مصر من رٍب مصري ورٍم تركية، وقد   )1

 (136الجامع في تاريخ األدب العر ي ص): رنظر كتاب. م1932م، توفي سنة 1888 المدرسة الحر ية سنة  التحق
 .423-422ص   ، ضبطه وشرحه ورتبه مجموعة رساتذة ، ن حافظ إ راه يماديو  )2
م، وقد تلاى دروسه اإل تدائية في الكتاتيب، ثم في المدرسة الرشدية العسكرية، دعي إلى األستانة لتدريس  1875عراقي، ولد في  غداد سنةشاعر ومثاف وركاديمي   )3

 ( 486الجامع في تاريخ األدب العر ي ص) :  رنظر كتاب. م1945م عاد إلى العراأ، وتوفى سنة1918اللغة العر ية في المدرسة الملكية الشاهانية، وفي سنة  
 . 773 ص  م،2012، مصر  -الااهرة، دار هنداوي، راجعه مصطفى الغالييني، ديوان معروف الرصافي )4
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ــا ــي طيهــ ــي فــ ــدة التــ ـــ ــروا المعاهـــ  نشــ
ـــــــا حبة   ــــ ـــــــد أبلعونـــــ ــــ ـــــــاقـــــ ــــ  اسـتعبادنـــــ

ــا  ـــ ــز وبيننـــــ ـــ ــن النجليـــــ ـــ ــد بيـــــ ـــ  والعهـــــ
 

** 

** 

** 

ــل اآلمال ـــ ــــ ـــــض بأرجـــــ ــــ ــد يعـــــ ـــ ــــ  قيـــــ
ـــــالل لكن مموهـــة بـــاال ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــتقـــــ ــــ  ســــ

ــال  ـــ ـــــ ــــ ــاه والرئبـــــ ــن الشـــ ـــ ـــــ ــــ  كعهٍد بيـــــ
 

 : ( 1)يقـول الشاعر وكذلك تحـدث الرصافـي عـن القمـع السياسـي العربـي، وهـو ينطبـق علــى حالنـا اليـوم، كـي نبقـى نائميـن إلـى مـا شـاء للا،  
ــــالم محرم ــــوا إن الكـــــ ــــوم ال تتكلمـــــ  يا قـــــ
 وتأخروا عن كل ما يقضي بأن تتقدمــوا 

 تعلمــــــوا ي جهلكــــــم فالشــــــر أن توتثبتوا ف
 

** 

** 

** 

ـــــوم   نامووا وال تستيقظوا ما فاز إال النـــــ
 ودعوا التفهم جانبا فالخيــــــر أال تفهموا
ــوا أبدا وإال تندموا ــ ــــ  أما السياسة فاتركـــــ

 

الوعـي للشعـ ، كمـا   كفـاح والنضـال، وبـثشـك أن األدب السودانـي لعـ  دورا مهمـا، ومتعاظمـا فـي إذكـاء روح الال 
حتـالل، بأبجديـات ومعـاٍن بسيطـٍة لـدى المواطـن السودانـي  أنـه استطـاع أن يحـرض الشعـ  السودانـي علـي إدراك معنـى اال

ـه،  فـرق إذا وضـع داخـل السجـن أو خارج  فقـد قالهـا صراحـة بأنـه ال  (3)فالشاعـر إدريـس جمـاعٍ ،  (2)البسيـط والمحـدود األفـق
 :(4)حتـالل فـي حـد ذاتـه سجـنفـي إشـارٍة إلـى أن اال

ــوا ـــنأخـــــــــــــــــــــــــــــذ حقـنا مهمـا تعـالــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــ
ــى  يخفــــــــــــــــــــــــــ فليــــــــــــــــــــــــــــس  كتموه   وإن هم 
ســــــــــــــجنــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لألحرار  ــأعــــــد  فــــ  طغى 

ســــــــــــــجنه معنـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــا  يتفقـــــــان   ىان 
 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

ــبــــــــــــــــــــــوا المدافــــــــــــــــــــــع والقالعا  وإن نصـــــ
 عــــــــــــــــــــوه فلن يضــــــاعــــــــــــــــــــا ضــــــيوإن هم 

 وصيـــــــــــــر أرضنـــــــــــــا سجنـــــــــــــا مشاعـــــــــــــا
 ا ــــــــــــــــــــــــا واتســـــــــاعــــــــــــــــــــــــويختلفان ضـــــــــيق

 

نفصاله  قبل ا   وتحدث عن انفصال جنوب السودان  ،ومن أيدهم  [ النجليز]يهاجم   (5)علي وهذا الشاعر السوداني حسن طه محمـدٍ 
 :(6)التـي ال تخلـو مـن نضـاٍل مباشـٍر،  يقـول  ستنكاريـة أس لتـه اال  باستمـرارٍ   الحقيقي، ويتسـاءل 

مانــــــــــي النجليــــــــــز فهل  أرتم ضحايــــــــــا  ص
ــم  ونعرفكــــــــــــــــــــــــــ ــم  ــاهــــــــــــــــــــــــــ عرفنــــ  النجليز 
 ل ن شـــــــكونـــــــــــــــــــــا لهم فصـــــــل الجنوب رأوا

 نصلـــــــــــي في الجنوب علـــــــــــى  وإن رأونـــــــــــا

 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

ــ  للعدى قرابينا؟  ــعـــــــــــــــــ ــم الشـــ  قدمتـــــــــــــــــ
 ا وكالحرباء تلوينـــــــــــــــــــا كالذئـــــــــــــــــــ  غدر 

 أن ينشبــــــــــــوا رهبــــــــــــا أظفارهــــــــــــم فينــــــــــــا 
ــرأى من الناس ويل للمصــلينــــــــــــــــا   مــــــــــــــ

 

 
 . 649، ص م 2012مصر،  -ديوان معروف الرصافي، راجعه مصطفى الغالييني، دار هنداوي، الااهرة (1
 م. 2011 -  12 -  25يوم  االنتباهةجريدة نشر في ، ماال شعراء صنعوا االستاالل (2
موسوعة : )رنظر كتاب.  مين  ن الشيخ ناصر  ن الشيخ اآلمين شيخ الحلفايةألا ، والده الم انجل محمد جماع  ن  (م1968-م1922)ولد  حلفاية الملوك    (3

 (. 112م، ص 1996، 1، ط1السودان، ج – عون الشريف قاسم، مطبعة رفرو قراف، الخرطوم .الابائل واألنساب في السودان، د
 . 25 م، ص 1989، 4الخرطوم، ط  –ن لخظات  اقية، إدريس جم اع، دار الفكر للطباعة والنشر، السودان اديو  (4
رنظر  (. هتاف رلجماهير)  السكة الحديد السودان، له ديوان    م، درس  كلية غردون التذكارية، و عد تخرجه صار مفتيشا 1914هو حسن  ن طه  ن محمد علي، ولد عام  )5

 (165ص  ،م2009  -   ه 1430  ،1ط  السودان،–مطا ع حصاد، الخرطوم   الجعفري، خليل   محمود  ،  تراجم شعراء ورد اء وكتاب من السودان ) :  كتاب 
 .129-128 ص ، م1981، الكويت،  عالم المعرفة، عبده  دوي.د،  الشعر في السودان )6
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ية والبيئية الغراف العوامل  المبحث الثالث: 

 توطئة:
الشعـرو  فـي  المؤثـرة  العـوامـل  الطبيعيـة  مـن  أو  الجغرافـيـة  قتيبـٍة عـن  البي ـة  ابـن  فلقـد تحـدث  الشعـر  ،  تأثيرهـا علـى 

ويقـال أيضـا إنـه لـم يستـدع شــارد الشعـر بمثــل المـاء الجـاري، والشـرف العالــي والمكــان    ودعوتهـا إلـى قرضـه فقـال: "
ـى تغشيـل قبـل  يهـا أتيـه ويسمـ  فيهـا أبيـه، أول اللعـر أوقـات يسـرع فوللش   "  أخـٍر:الخضـر الخالـي"، وقــال فـي مكـاٍن  

منطقـة  ، فليسـت هـذه األماكـن واألوقـات إال طبيعــة أو بي ـة جغرافيـة، فلقـد حظيـت (1) الكـرى، ومنهـا النهـار قبـل الغـداء" 
 . (2) خـالٍب وجـٍو معتـدلٍ  ــٍة ساحـرٍة، ومنظـرٍ ببي   شـرق إفريقيـة

 

 ر الاهلي:شعر الطبيعة ف العص
 ـون يکثـر الشعـراء الجاهلالتـي تثيـر قريحـة المبـدع، وتحثـه علــی البـداع، وقـد أوالطبيعـة مـن العوامـل  

يبـدأ قصيدتـه باألطـالل، ويذکـر  الجاهلـي  الشاعـر  فـي أشعارهـم، وکـان  المـاء  النبـات، وکثـرة  مـن ذکـر 
ندمـاج کانـت وسيلتـه للخلـوة، واال  ـةوکـأن هـذه الرحل  الرحلـة التـي يصـف مـن خاللهـا کـل مـا يـراه فـي طريقـه،

الحرث اليشكـري   بـداع بأحسـن صورهـا، وهنا نجد الشاعر الجاهلي المنخـل بـنمـع الطبيعـة لتمـام عمليـة ال
 ،  يقـول: ، وظبـاءٍ ـة، مـن مطـٍر، وطيـورلهـوه مـع امـرأٍة، مستوحيـا صـوره مـن الطبيعـة الحييصف 

ــاة  الــفــتـــــ عــلــى  دخــلـــــــت  ــــــــد  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ  ولــقـ
ــــــاء ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــنـــــ ــــ الحســــ ــ   ــاعـــ ــل  الكـــ  ترفـــ

ــــــــت  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــدافـعــــــ فـتـــــ ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــدفـعـتـهــــــ  فـــــ
ـــــت  ــــ ـــــ ــــ ـــــفســــ ـــــنــــ ـــــتــــ فــــ ـــــا  ـــــهــــ ـــــتــــ ـــــمــــ ـــــثــــ  ولــــ

 

** 

** 

** 

** 

ــدر الـمـطـيـر  الـخـــــ الـيـوم  ــــــي  ـــــ ــــ ـــــ ــــ  (3) فــــــ
ــي الحرير ــــــ ــــ ــــــــس وفـــــ ــــ ــي الدمقـــــ ــــــ ــــ  فـــــ
ــــر ــــ ـــــ ــــ ــــى الغديـــــ ــــ ـــــ ــــ ــي القطاة إلـــــ ــ  مشــــ
الـــغـــريـــر  الـــظـــبـــي  ــــس  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ  كـــتـــنـــفــ

 

ولقـــد دخلـــت علـــى الفتـــاة المخـــدرة فـــي أطيـــ  أوقـــات اللـــذة، وهـــو مـــا   :الشاعـــر المنخـــل اليشكـــري  يقول
خلقــة، موفــرة ال ة فقــال: كانــت ناهــدة الثدييــن، حسنــةأشــار إليــه بقولــه "فــي اليــوم المطيــر"، ثــم وصــف الفتــا

ثـــم يخبـــر كيـــف مختلفـــة، أجناسهـــا ال الحريـــر المتلونـــة علـــى ـــي تتبختـــر فـــي مالبـــسمـــن النعمـــة، فه  الحـــظ
لمــاء، وهــذه المشيــة أحســن انقــادت لــه، وهــي تمشــي مشــي القطــاة إذا وقعــت علــى الغديــر، ومشــت نحــو ا

 
 . 81، ص 2، ط1مصر،ج –تحايق رحمد محمد شاكر، دار المعارف، الااهرة  الشعر والشعراء، ال ن قتيبة، (1
 . 74، ص ياألوغندرحمد سليم ان موايي (  نيااكينيا وتنز ) االشع ر الع ر ي في شرأ إفرياي (2
 . 380ص م، 2000 -  ه 1421، 1لبنان، ط -،  يروتالعلميةدار الكتب  ،ق غريد الشيخيحات، للتبريزي، شرح ديوان الحماسة أل ي تمام ( 3
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ألمنهــا وسرورهــا بالــورود، وعجبهــا بالخــالء، ثــم يذكــر مقابلــة العاشقيــن ومــا يحــــدث فيهــا،  يقــول  المشــي، 
 ـا كتنفـس الظبـي إذا ذبـ .لتهـا فلحقهـا مـن ذلـك تعـ ، فتنفسـت تنفس  بمتهـا" والمعنـى إنـي ق"لث

کيـف تصنـع إذا عسـر عليـك قـول الشعـر؟، قـال: أطـوف فـي الربـاع المخليـة، والريـاض    وقيـل لكثيـٍر: »يـا أبـا صخـرٍ 
ا مـن شعـراء العصـور التاليـة،  الجاهلييـن أکثـر تطوافـ    الشعـراءولعـل  ،  (1) ـه« يسـرع إلـي أحسنـه، و ،  يسهـل علـي أرصن المعشبـة 

 فـي وصـف السحـاب:  (3) ، يقـول أوس بـن حجـرٍ (2) وقـد ظهـر هـذا واضحـا فـي أشعارهـم؛ فوصفـوا کـل مظاهـر الطبيعـة
ــدبـــــه هيـــ األرض  فويق  ــــــٍف  ــــ  داٍن مســــ
ـــــا  ـــــ ــــ ــطبـــــ ـــــا عال شــ ـــــ ــــ ـــــأن ريقه لمـــــ ـــــ ــــ  كـــــ
مبترك  أجش  ــــــى  ــــ الحصــــ جلـــــــد   ينزع 

 

** 

** 

** 

ــراح ــ ـــــ ــــ ــن قام بالـــــ ــ ـــــ ــــ  (4) يكاد يدفعه مـــــ
ــاح ــل رمــــ ــي الخيــــ ــق ينفــــ ــراب أبلــــ  أقــــ
ـــــص أو الع  داحي ـــــ ــــ ـــــ ــــ  كأنه فاحـــــ

 

 نظمهـا الشاعـر، ن الطبيعـة قـد بعثـت الحيـاة فـي کـل کلمـةٍ أ  لشاعـر أوس بـن حجـرٍ نـرى فـي األبيـات السابقـة ل
فـي بيتـي أوس بــن حجـٍر تمتـزج صـورة و ،  تجـت مشاهـد طبيعيـة متقنـةان   عـة عالقـاٍت متشابکـةنـت عناصـر الطبي وکو 

  ا کـل کلمـٍة استخدمه  السحـاب مـع صـورة الـراح، ثـم تخـرج صـورة المطـر الغزيـر الـذي يبتلـع کـل شـيٍء أمامـه، ثـم إن
 مـا فـی أثنـاء النظـم. ر تما األبيـات توحـي بوجـود الطبيعـة، وسيطرتهـا علـی ذهـن الشاعـ  هذه الشاعـر فـي

 وقـال األعشـى فـی وصـف الرياض:
ــة من رياض الحزن معشبة ــ ــا روضـــــ ــ  مـــــ
ــــــا كوك  شرق  ــــــس منهـــــ  يضاحك الشمـــــ

 

** 

** 

ــل ــل هطـــ ــاد عليها مسبـــ  (5) خضراء جـــ
مكتهـــــــل النبـــــــت  ــم  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ بعميـــــ  مؤزر 

 

التـي   ة؛ فالروضـة الخضـراءبيـن عناصـر الطبيعـ   قــاٍت أکثـر حيويـةفهـو يبنـي فـي بيتيـه عال  األعشىأمـا الشاعـر  
يصفهـا علـی عالقـٍة طيبـٍة مـع األمطـار التـي تجـود عليهـا مـن خيرهـا دائمـا، ممـا يزيدهـا عشبـا وخضـرة، وهـي تضاحـك 

التـي منحتهـا النضـارة والنمـو واال أحبهـا وليـس عـن  عـن جاريـٍة    يتحـدث  ، واألعشــى فـي کـل هـذا خضـرارالشمـس 
وهـذا بشـر بـن أبـي  ،  (6) عـن مشاعـره  هـذه الصـور، والتعبيـر  ـه األساسـي لتشكيـل الطبيعـة کانـت ملهم   الطبيعـة، ولکـن

 :التجاريـة والتاريخيـة  ةالرحلـة البحريـ لنا   حـازم األسـدي يصـف

 
 . 79، ص 1تحايق رحمد محمد شاكر،ج الشعر والشعراء، ال ن قتيبة، (1
 http://www.diwanalarab.com: ن الع ربام، موقع ديو 2010الشعر الجاهلي، حميد رضا زهره إي، ما الة نشرت في يوليو  يالطبيعة ف (2
 (. 97  ، ص 1ج  شرح محمود محمد شاكر،  لجمحي، ل الشعراء،   فحول   طباات. رنظر كتاب: ) روس  ن حجر  ن عتاب  ن عبد هللا  ن عدى  ن نمير  ن رسيد  ن (  3
   . 15م، ص 1980-ه 1400لبنان،   –محمد يوسف نجم، دار  يروت،  يروت . ديوان روس  ن حجر، تحايق د ( 4
 . 200 داب، صآلامحمد حسين، مكتبة   . عشى الكبير، شرح وتعليق دألان  اديو  ( 5
 http://www.diwanalarab.com: ن الع ربام، موقع ديو 2010الشعر الجاهلي، حميد رضا زهره إي، ما الة نشرت في يوليو  يالطبيعة ف (6
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ــــــــد أراأجا ــــ ـــــ ــــ ــــــــم ولقـــــ ــــ ـــــ ــــ ــفهـــــ ـــــ  ينلد صــــ
ــــــج  ــــ ــــــــــ يمر الموج  تحــت مشــــ ــــ ـــــ ــــ  راتٍ ـــــ

عــلــى   قــعــودونــحــن  ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ  جــوانــبــهـ
ــٍط ورندٍ  ـــ ــــــن قســــ ــــ ـــــ ــــ ــــــد أوقرن مـــــ ــــ ـــــ ــــ  فقـــــ
جــــــون  وهــــــن  ريــــــحــــــهــــــن  ــابـــــــت   فــــــطـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــد للريـــاح ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــجـــــ ــــ  على قرواء تســــ
ـــــاح ــــ ـــــاء بالخش  الصحـــــ ــــ  يلين المـــــ
ــاح ــــ ــــ ــل القمـــــ ــــ ــــ  نغض الطرف كالبـــــ
ـــالح  ــــ ـــن ســـــ ــــ ـــن مسٍك أحم ومـــــ ــــ  ومـــــ
ــــــــي لجٍج مالح ــــ ـــــ ــــ ــــــــن فـــــ ــــ ـــــ ــــ  جآج هـــــ

 

ــر رحلة بحرية تجارية في سفينٍة كبيرٍة؛ ــذه األ  يصــــف الشاعــ ــا تبيةقيمة  قيمة تاريخيات  بيولهــ ــن  ؛ ألنهــ ــ
ــدون عليهــا فــي صناعتهــم، التي كانــوا يعتم  ي كــان العــرب يصنعــون بهــا سفنهــم، والوسائــللنــا الطريقة الت

 البضائـع. ـــنا موما كانـوا يجلبـون منه م التجاريـة ببـالد الهنـدصالته وأيضـا
 العباسي:ر شعر الطبيعة ف العص

  ــت دواويــن البحتــري ونجــد مــن شعــراء العصــر العباســي مــن وصــف الريــاض واألزهــــار والثمــار، حتــى حفل
هـــات ى التشبيوت علـــ وصـــاف الجميلة التي انطهـــم، بهـــذه األوأمثال  أبـــي بكـــٍر الصنوبـــري وابـــن الرومـــي و 

ــةواأل ةالطريف ــوان البهيجـ ــد  لـ ــك نشاهـ ــم ف، ولذلـ ــالل أشعارهـ ــن خـ ــراء مـ ــف الشعـ ــة، موقـ ــول المختلفـ ــي الفصـ ـ
 ، يقـول فيهـا:(1)الربيـع، وهـذه أبيـات رائعـة فـي وصـف الربيـع، ألبـي تمـاٍم خاصـة في فصـل

ــــــف حميدة ــــ ـــــ ــــ ــــــيـــــ  نزلت مقدمة المصــــ
ـــاء بكفه ـــــ ــــ ــتـــــ ـــذي غرس الشـ ـــــ ــــ  لوال الـــــ

ــــ  بهجة   ـــــ ــــ ــا كانت األيام تســــلـــــ ــ ـــــ ــــ  مـــــ
ـــــــي غ ـــــــاء إن هـــــ  يرتأوال ترى األشيـــــ

ــا  ـــ ــــ ــا نظريكمـــــ ـــ ــــ ــي تقصيـــــ ـــ ــــ  يا صاحبـــــ
ــاب ــد شــ ــ ـــــ ــــ ــا قـــــ ــمســ ـــــــــ تريا نهارا مشــ ــــ  هـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــــاء جديدة ال تكفر ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــتـــــ ــ ــــ  (2)ويد الشــــ
ــف ه ــى المصيــــ ــرالقــــ ــا ال تثمــــ  شائمــــ

 ن حســــــن الــــــروض كان يعمــــــرلــــــو أ
 رــــ سمجــــت وحســــن األرض حين تغي

ــــور  ــــوه األرض كيف تصـــــ ــــا وجـــــ  تريـــــ
ــرب ــ ــرـــــــــ زهر الـــــ ــ ــو مقمـــــ ــ ــا هـــــ ــ  ا فكأنمـــــ

 

ه يـتمـام يدعـو صاحبن أبا  فـي فصـل الربيـع، وأ  ومـن خـالل هـذه القصيـدة الرائعـة نشاهـد جمـال الطبيعـة
ليريـ  يتأمـال؛  القلـوب، أن  التـي تضـيء لجمـالهـا  وألوانهـا  األزهـار،  جمـال  فـي  ويتفكـرا  الطبيعـة،  جمـال  ا 

وأيضـا نالحــظ تشبيـه جمـال الربيـع بمحاسـن الخـوان والسـادة، ونجـد التقليـد بأسلـوب القدمـاء فـي توجيـه 
 

، هو شاعر  ( ه  188- م806) يكنى  أ ي تمام، ولد في قريٍة منبج شمال سورية وقيل في قرية جاسم قرب دمشق وكانت والدته سنة . هو حبيب  ن روس  ن الحارث الطائي  (1
 ( 33ص    ،موسوعة شعراء العصر العباسي)   كتاب:   رنظر .  فحل من شعراء العرب

 ص  ،1ج  ،  1ط،  م1994،لبنان   -  يروت،  دار الكتاب العر ي،  شرح الخطيب التبريزي ،  ديوان ر ي تمام( 2
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قفـا نبـك   قـول امـرئ القيـس الـذي قـال: "  الخطـاب إلـى ر يقيـن: "يـا صاحبـي تقصيــا نظريكمـا"؛ فهـو مثـل
 .فـي الطبيعــة الحيـة مـن ذكـرى حبيـٍ  ومنـزل"، يهتـم أبـو تمـاٍم بآثـار الربيـع بالحكمـة مـن وراء التغييـر

شاعـــر العباسييــن    (1)وقـــد أكثـــر الشعـــراء فـــي وصـــف الريـــاض والغصـــون، فمنهـــم الشاعـــر ابـــن الرومـــي
ــدع،  ــة ذاتيصـــف الالمبـ ــة الربيعيـ ــال بهبمتالزمـ ــ  الشمـ ــن يصـــف ريـ ــا حيـ ــا المنعـــش، وتقافهـ ــز الطيـــور  وبهـ ـ

 ؛  يقـول:غصـان منتشيـةالجزلـى علـى األ
ــال طاف طائفها ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــمـــــ ـــــ  حيتك عنا شــــ
 هبت سحيـــــرا فناجى الغصـــــن صاحبـــــه

ــى ــ ـــــ ــــ ــى خضــــٍر مهد  ورق تغنـــــ ــ ـــــ ــــ  لةٍ علـــــ
ـــــــوان ــن طربٍ  تخال طائرها نشــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  مـــــ

 

** 

** 

** 

** 

 (2)في جنٍة قـــــــد حوت روحـــــــا وريحانا
ــى الطير إعال ـــ ــا وتداعـــــ ـــ ــرا بهـــــ ـــ  نا ســـــ

ــم ــ ــا وتشـــــ ــ ــــو بهـــــ  ألرض أحيانا ا  تسمـــــ
 والغصــــــن مــــــن هــــــز عطفيه نشوانــــــا

 

ــري  ــر البحتـ ــع الشاعـ ــران، حيث و   (3)وأولـ ــر العمـ ــي  بمظاهـ ــدى فـ ــد أبـ ــك، وقـ ــى ذلـ ــا إلـ ــور ومـ ــف القصـ صـ
ــا   فـــه براعـــة فـــي تخيـــروص ــم تلـــك التفاصيـــل رسمـــا حسيـــا وانفعـــاال نفسيـ ــٍة فـــي رســــ التفاصيـــل النات ـــة، ودقـ

 ـل:و يصـف بركـة المتوكشديـدا، ومـن قولـه وهـ
ــا ــاء رؤيتهــ ــة الحسنــ  يا من رأى البركــ
ــي فضـل رتبتها  ــــ ــــ ــا إنها فـــــ ــــ ــــ  بحسـبهـــــ
ـــــا ـــــرى تنافسهـــــ ــا بال دجلة كالغيـــــ ـــ  مـــــ

ــالم   ــا رأت كالــــــيء الســــ ــا أمــــ  يكألهــــ
ـــــن ولوا ـــــان الذيـــــ ـــــن سليمـــــ ـــــأن جـــــ  كـــــ
ــا بلقيس عن عرضٍ  ــــ ــو تمر بهـــــ ــــ  فلـــــ
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ــاواآل ــانيهــ ــات إذا الحــــت مغــ ــ ـــــ ــــ  (4)نســــ
ــدة واحـــــ ــد  ــعـــــ ـــا   تــ ــهــــ ــيــ ــانــ ثـــــ ــر  ــحــ ــبــ  والــ

ــوارا  ــ ــي الحسن طورا وأطـــــ ــ ــا يفـــــ ــ  باههـــــ
 من أن تعـــــــاب وبانـــــــي المجـــــــد يبنيها 
ــــــــي معانيها  ــــ ــــــــوا فـــــ ــــ ــا فأدقـــــ ــــــ ــــ  إبداعهـــــ

ــا قالت: هي الصرح تمثيــــــــال و   تشبيهــــــ
 

وهـذه لوحـة فنيـة رائعـة رسمهـا لنـا الشاعـر ليقـدم صـورة جميلــة، فيتعجــ  علـى أسلـوب النـداء؛ ليشيـر إلـى ابتعـاد 
ل تظهـر فـي المنـاز   إذ الجـواري والريـاح الطيبـة  الناظـر بخيالـه لمـا يراهـا علـى مـا هـي عليـه، أو علـى أجمـل صـورٍة لهـا،

 
  .ه   بغداد283من عمره، ومات سنة  ةمبكر م، يكنى ر ا الحسن، و در يارض الشعر في فترة  835علي  ن العباس  ن جريج الرومي، ولد  بغداد سنة  هو(  1

 . (25ص  ،1م ، شعراء العصر العباسي وسوعةم)كتاب:  رنظر 
 . 160 ص،  م2002، 2ط، 3، جلبنان -   يروت ، العلميةدار الكتب  ،  شرح رحمد حسن  سج، وميالر    ا نديوان ( 2
   ن  الوليد   عبادة   ا و   المعروف  الشاعر   النسبة   هذه   والمشهور   طيئ،   من   طن  وهو    حتر   الى   النسبة  هذه  المهملة،   الحاء   وسكون   المناوطة   الباء    ضم  (3

 المعارف   دائرة  مجلس   وغيره،  اليماني  ي المعلم  يحيى   ن  الرحمن  عبد :  تحايق  للسمعاني،  األنساب، ):  كتاب  رنظر   .المتوكل   مداح  البحتري،  يحيى   ن  عبيد
 (101 ص  م، 1962 -  ه 1382 ،1ط  ،2الهند، ج - آ اد  حيدر  العثمانية، 
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وهـو  الارنتهـا بالبحـر، أ وعـاد هنـا إلـى النهـر بعـد البحـر وذلـك ليوجـد معنـى لـم يكـن موجـودا فـي مقالمحيطـة بالبركـة،  
ـات فـي   وعذوبـٍة فكلهـا مجتمع الصفـاء والعذوبـة، فمـا كـان فـي البحـر مـن عطـاٍء وعظمـٍة، ومـا فـي النهـر مـن صفـاءٍ 

 ـل، هـذه البركـة العجيبـة، التـي غـار منهـا نهـر ٍدجلـٍة. بركـة المتوك
 ر األندلسي:عر الطبيعة ف العصش

ــــــدى واسع في حياة العربي في مشرقه ومغربه؛ فهي مؤث ــــــس  لو ره؛  وفك هي ثقافترة فللطبيعة صـــــ ألندلـــــ
ندلسيين يتحسسون الطبيعة األ  راءالشع لا جعأثــــــــره، وهذا وال شك مه ، كل ذلــــــــك لالطبيعة وافــــــــرة الجم

 راء.ـالخض ةلــها الجميا وسهولهوبجبال ا،الساحرة الحية الجميلة، وتغريد طيوره
ار شعي أجميلة، فــــــــوردت فرك الــــــــس بمعالــــــــم التحضــــــــر وبناء القصور، والمدن والبوتمتعــــــــت األندل 

هــا، وأصنــاف للريــاض بأزهارهــا، وورودهــا وأشجارهــا وطيور   ــا وصــفان منهعة، فكشعرائهــم معالــم الطبي
ــا فـــــاق وصفهـــــم لمعطيـــــات الرياحين فيها، ووصـــــف للب رك واألنهـــــار، والتغنـــــي بقصورهـــــم، ومدنهـــــم، ممـــ

ــة الصامتــــ  ــذا الوصــــفوأبة، الطبيعــ ــات هــ ــرز سمــ ــه المنظــــر   ــ ــا يحويــ ــة، بمــ ــاف الطبيعــ ــن أطيــ ــازج بيــ التمــ
دحــم بصــوٍر متنوعــٍة ملونــٍة تمثــل فاز   والتعابيــر الدقيقــة  ــل وبيــن جمــال اللغــة، ورقــة األلفــاظ والمعانــيالجمي
ذهــــان باألندلــــس، ومــــن هنــــا تشكلــــت صــــورة األندلــــس فــــي األ ــــذه الرقعــــة المسمــــاةفــــي ه  ةبيعيالط البي ــــة

ــة ــا   متقاربـ ــي أوصافهـ ــا فـ ــا، و وألوانهـ ــا وقسماتهـ ــا ومالمحهـ ــا وعبقهـ ــذ عطرهـ ــوم تأخـ ــى العمـ ــورة علـ ــذه الصـ هـ
ــٍة، وهــذ ــٍة ناطق ن فــي شعــر  ا مــا جعــل األندلسييــن متفوقــيوألوانهــا مــن الطبيعــة, فهــي أقــرب إلــى لوحــٍة فني

 :(1)ـن خفاجـةٍ الطبيعـة علـى المشارقـة؛ ألن معطيــات الطبيعـة فـي البي تيــن مختلفـة، يقـول اب
ــــٍس   ــــ ـــــ ــــ ــــل أندلـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــم  يا أهـــــ ــــ ـــــ ــــ  لل دركـــــ

ــــــة الخل ــــــا جنـــــ ــــــممـــــ ــــــي دياركـــــ  د إال فـــــ
ــــوا   ــــوا سقال تتقـــــ ــا أن تدخلـــــ ــ ــــرابعدهـــــ  ـــــ

 

** 

** 

** 

ـــار ـــــ ــــ ــجـــــ ـــاء وظل وأنهار وأشـ ـــــ ــــ  (2) مـــــ
ــذا كنــت أختــار  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ولو تخيرت هـــــ
ـــل بعد الجنة النار  ـــــ ــــ ـــس تدخـــــ ـــــ ــــ  فليـــــ

 

للشعـور الوطنـي   ثمـرة طبيعيـةلتصـاق الشاعـر ببـالده، وبفضلهـا علـى سائـر البــالد، وهـذا  اتعبـر هـذه األبيـات عـن  
 قويـٍة تأصلـت فـي نفـوس الشعـراء، وتجلـت فـي شعرهـم بشكـٍل واضـٍ .   لنزعـٍة أندلسيـةٍ   فـي نفـوس األندلسييـن، وانعكاس

 
: رنظر كتاب . الاول  فشعشع  الرشاء دلوه ورتبع  شاء، كيف اإل داع فنون  في تصرف البديع،  وتحكمه حكمه  ين  المتصرف  الجميع،  تاديمه شهد الذي  المطبوع، الناظم( 1
 (541م، ص  1997  - ه   1417،  1لبنان، م  – إحسان عباس، دار الثاافة،  يروت  . الذخيرة في محاسن رهل الجزيرة، ال ن  سام الشنتري، تحايق د) 
 . 364م ص 1960مصر،  –السيد مصطفى غازي، منشأة المعارف، اإلسكندرية   .ديوان ا ن خفاجة، تحايق د  ( 2
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ألسن  الخـروج مـن  علـى  تـرددت  طالمـا  عبـارة  البـالد  الجنـة،  سكـان  إخــراج  بالخـروج،  يقصـدون  وهـم  األندلـس،  ـة شعـراء 
  ندلـس إن صـورة األ ، و (1) مـن جنـة للا فـي أرضـه   تـي هـي عندهـم قطعـة ال  [الجنـة ] للمسلميـن مـن األندلـٍس   [ األسبـان]األصلييـن 

، ومـرد ذلـك إلـى تغيـر  ـد تحمـل تلـك الصفـة مـن الجنـة، لم تـدم طويـال، فقـد تغيـرت، ولـم تع  عـراء بكونهـا قطعـة فـي مخيلـة الش
األ  ابتليـت  فقـد  والظـروف،  إم [ األسبـان] بالمعتديـن    ندلـس األحـوال  فأخـذت  ودول،  تتـردى،  تتساقـط  اراتهـا  ومدنهـا  تنهـار،  هـا 

رديـن  لذيـن دمـروا جمالهـا وحسنهـا، وأذلـوا أهلهـا وطردوهـم مـن وطنهـم، فأصبحـوا مش الواحـدة تلـو األخـرى فـي يـد األعـداء، وا 
 أهلهـا سبايـا.  وأصبـ  هـا، فلـم تعـد األندلـس جنــة خلـٍد، وإنمـا عـادت خرابـا وأرضـا محتلـة،  ندلـس وخارجاأل   مشتتيـن داخـل 

مـن فجيعـٍة فـي   أصـاب بـالد األندلـس  بكـي بكـاء مـرا  يمـا ، ي (2) ندي الر  أبا البقـاء    ي الكبيـرجـد الشاعـر األندلـسون 
 هـا،  يقـول:هلوأ   ببـالد أندلـسٍ   ـي تأسـٍف شديـٍد لمـا حـلٍة مبٍكيـٍة محزنـٍة، وففقـدان عزهـم وكرامتهـم، سطـر ذلـك فـي قصيـد

ــزاء له ـــــ ــر ال عـــــ ـــــ ــرة أمـــــ ـــــ ــى الجزيـــــ ـــــ  دهـــــ
ــزأتأصابها  ــالم فارتــــــ ــن في الســــــ  العيــــــ

ــــــأل بلن ــــــة؟فاســـــ ــــــا شأن مرسيـــــ ــــــة مـــــ  سيـــــ
ــــــــن قرطبة ــــ ــــــــم؟ دار العوأيـــــ ــــ ــــــــلوم فكـــــ ــــ  ـــــ

ــــــص ــن حمـــــ ــــ ــه من نزهٍ ؟ وما توأيـــــ ــــ  حويـــــ
ــــــن ــــ ــــــد كـــــ ــــ ــــــالد فما قواعـــــ ــــ ــــــان البـــــ ــــ  أركـــــ

 تبكي الحنيفيــــــــة البيضــــــــاء مــــــــن أســــــــفٍ 
ــالم خاليةٍ  ـــــــاٍر من الســــ ـــــ ــــ ـــــــى ديـــــ ـــــ ــــ  علـــــ
ــــد صارت كنائس ما  ــــد قـــــ  حيث المساجـــــ

ــدة حتى المحاري ــ ــي وهي جامـــــ ــ ــ  تبكـــــ ــ  ـــــ
ـــــر موعظة ـــــي الدهـــــ ـــــه فـــــ ـــــال ولـــــ  يا غافـــــ
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 هــــــــــــــوى  لـــــــه أحـــــــد وانهـــــــد ثهـــــــالن 
ــه أقطار   ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وبلدانحتى خلت منـــــ

ـــة ـــن شاطبـــــ ـــان؟ وأيـــــ ـــن جيـــــ  ؟ أم أيـــــ
ــان ــا فيها له شـــ ــد سمـــ ــٍم قـــ ــن عالـــ  مـــ
ــــــاض وم ن ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ونهرهـا العـذب فيـــــ

ـــاء إذا لم تبق  ــــ ـــى البقـــــ ــــ  أركانعســـــ
لفراق بكى  هيمـــــــان  كمـــــــا    اللف 

ـــــران ـــــر عمـــــ ـــــد أقفرت ولها بالكفـــــ  قـــــ
ــان ـــ ــــ ـــــس وصلبـــــ ــــ ــن إال نواقيـــــ ـــ ــــ  فيهـــــ
ــدان  ــر تبكي وهي عيــــ ــى المنابــــ  حتــــ
ــر يقظان ــٍة فالدهــ ــي سنــ  إن كنــــت فــ

 

فينبغـي لإلنسـان  غ الكمـال فـي هــذه الحيـاة الدنيـا،  شيٍء ينقص بعد أن يبل  لبداية القصيدة: ك ي  يقـول الشاعـر ف 
أال يفـرح ويسـر ويغتـر بنعيمهـا وطيباتهـا ألن مصيرهـا الفنـاء والـزوال، مصائـ  الزمـان أنـواع كثيـرة، والحيـاة فيهـا 

أمـا المصائـ  التــي حلـت بالسـالم والمسلميـن فمـا لهـا مـن    المسـرات وفيهـا األحـزان، مصائـ  الدنيـا لهـا سلـوان، 
 

 www.diwanalarab.comموقع ديوان العرب ،  م[ 2013فبراير  في ]    ، ماال نشر  الم عبد الرحيم حمدان ،  »الخروج من الجنة« في الشعر األندلسي (1
  الحساب  علم له الاضاة من . رندلسي  شاعر: الرندي  النفزي   البااء  ور و الطيب  ر و شريف،  ن  علي  ن  الااسم  ر ي   ن  موسى  ن  صالح   ن  الحسن  ر ي يزيد  ن  صالح   (2

 . (198  ص   ،3ج    للزركلي،   األعالم،: ) كتاب  رنظر   .ملوكها   يسترفد :  غرناطة  إلى  التردد  وركثر  شهرا،   مالاة  رقام.  رندة  رهل  من .  البر رية  نفزة  قبيلة   من .  والفرائض
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نـزل باألندلـس أمـر جلـل وحلـت بهـا مصيبـة كبـرى، مصيبـة ال عـزاء معهـا وال سلـوان، وهـو سقوطهـا فـي ، و سلـوانٍ 
أل سو ،  [النأحٍد وثه]ال  الن عظيمان هما جب ة جب ط لهول هذه الفاجعة وعظم هذه المصيب ، وسقـ[األسبـان]أيـدي  

ومتنزهاتها   [حمــص ]ة  ن إشبيلي ن اآل عداء، وأي دي األ ا في أي بعد سقوطه  [ انجي ]و  [ةشاطب ]و  [ة مرسي ]ال  عـن ح  [ةبلنسيـ]
ندلـس  ونهرهـا الـوادي الكبيــر، الـذي يجـري فيـه المـاء العـذب؟، قـد كانـت هـذه الحواضـر ركائـز بـالد األ  ، ؟  رةالكثي 

 بعـد سقـوط أركانهـا؟. هــا، فمـاذا يبقـى مـن األندلـس وأركان 
للمسلميـن،    ى ك وب  كانـت  التـي  الديـار  هـذه  علـى  يبكـون  حبيبه،  لفـراق  الحبيـ   يبكـي  كمـا  الحـزن  شـدة  مـن  المسلمـون 

وأصبحـت اآلن خاليـة منهـم، مملـؤة بالكفـار، وأصبحـت مساجدهـا كنائـس، تضـرب فيهـا النواقيـس وتعبـد فيهـا الصلبـان، حتـى  
حجـارة،   وهـي  تبكـي  الذيـن  المحاريـ   النـاس  هـؤالء  يعيـن  أن  يستطيـع  الـذي  ذا  مـن  أخشـاب،  وهـي  ترثـي  المنابـر  وحتـى 

الذيـن كانـوا ملوكـا قبـل أيـاٍم، وأصبحـوا اليـوم عبيـدا فـي   هـؤالء النـاس ،  ر الظلـم أحوالهـم؟ـأصبحـوا أذلـة بعـد أن كانـوا أعـزة وغي
القلـوب التـي فيهـا إيمـان تـذوب مـن شـدة الحـزن لمثـل هـذه المصائـ  التـي وقعـت علـى    بالدهـم التـي صـارت للكفـر ديـارا، إن 

مـن مقطوعـٍة قصيـرٍة    (1) فمـن النصـوص الـواردة فـي هـذا الموضـوع أبيـات للشاعـر عبـد الرحمـن األوسـط؛  هـذه الديـار وأهلهـا 
 : ه ــــ ل  ـول ـــه،  يق ــ ال حبيبتـــة بجمــــ شمـر، وقـد قـرن وصفـه للطبيعـيـرد فيهـا ارتجـاال علـى شاعـر بـالطـه ابـن ال 

ــا  ـــ ــــ ـــــرى الورد فوق الياسمين بخدهـــــ ــــ  تـــــ
ــا فــــــــوف الروض المنور بالزهــــــــر  كمــــــ
ـــــاحٍ  ــــ ـــــ ــــ ــــطبـــــ ـــــي اصــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــا تراه فـــــ ــــ ـــــ ــــ  مـــــ

 

** 

** 

** 

 فلــــــو أننــــــي ملكــــــت قلبــــــي وناظــــــري 
الجيــــد والنحر منهــــا على   نظمتهــــا 
ـــــر  ـــــثــــ ـــــنــــ تــــ ـــــر  ـــــطــــ ـــــقــــ الــــ ـــــود  ـــــقــــ  وعــــ

 

ــذه األ ــةوهـ ــات الرائعـ ــس بيـ ــد يـ ــن حمـ ــار بـ ــد الجبـ ــر عبـ ــد    (2)للشاعـ ــي أحـ ــاء فـ ــن المـ ــٍة مـ ــف بركـ ــي وصـ فـ
القصـور، وقـد حـوت علـى تماثيـل ألسـوٍد تقـذف المـاء مـن أفواههـا، ولعـل لفـن النقـش، والنحـت، والزخرفـة  

 :(3)ةٍ ــــل براعـــــر بكـــا الشاعـــي رسمهـــتـال ـي جمـال هـذه الصـورةنـذاك أثـر كبيـر فآالـذي كـان سائـدا 
ــــــذي  ـــــ ــــ  واعمر بقصــــــر الملك ناديك الـــــ
ــد كحلت بنوره ــــــ ــــ ـــــ ــــ ــر لو أنك قـــــ ــ ــــ  قصــــ

** 

** 

ــــــح  ــــــــــ أضــــ ـــــ ــــ  ى بمجدك بيته معمورا ـــــ
 المقـــــــام بصيـــــــراأعمـــــــى لعـــــــاد إلـــــــى 

 
  اين  لثالث الخميس   يوم وذلك  واحد،  يوم  ر يه  موت  عد  ويع .ه ، 76 سنة ولد   حالوة، تسمى رمه  المطرف، ر و  كنيته هشام،  ن الحكم  ن الرحمن عبد( 1

  والمغرب،  األندلس   رخبار   في   المغرب  لبيان ا : )رنظر كتاب. ه 238  سنة  وتوفي.  رشهر   وتسعة   سنة  وعشرين  ثالث   ا ن  وهو   ،206  سنة  الحجة  ذي   من

 ( 94، ص م2013 -ه 1434 ،1ط ، 2تونس، م الغرب اإلسالمي،   دار  عواد معروف،   شار : ومراجعة تحايق المراكشي،   عذاري ال ن
 471  سنة  االندلس  إلى   ورحل  صالية،   جزيرة  في  وتعلم  مبدع، ولد  شاعر :  محمد  ر و الصالي،  االزدي  حمديس    ن  محمد    ن   كر   ر ي  ن  الجبار  عبد(  2

 (274م ص 2000، 15، ط3لبنان، ج – األعالم، للزركلي، دار العلم للماليين،  يروت : )رنظر كتاب  .عطاياه  له فأجزل عباد،  ن المعتمد  فمدح  ه ، 
 . 545لبنان، ص   – ديوان ا ن حمد يس، تحايق د. إحسان عباس، دار صادر،  يروت  (3
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ــــــه ــــــن معنى الحياة نسيمـــــ ــــــق مـــــ  واشتـــــ
ــن رئاسةٍ  ــ ــــ ــت عريـــــ ــ ــــ ــم سكنـــــ ــ ــــ  وضراغـــــ
ــا ــــ ــا غشى النضار جسومهـــــ ــــ ــأنمـــــ ــــ  فكـــــ

 

** 

** 

** 

ــــــورا ــــ نشــــ ــام  للعظـــــ ــدث  يحـــــ ــاد    يكـــــ
ــه زئيرا  ـــــ ــاء فيـــــ ـــــ ــر المـــــ ـــــ  تركت خريـــــ
ـــــــورا  ــــ ـــــ ــــ ـــــــي أفواهها البلـــــ ــــ ـــــ ــــ  وأذاب فـــــ

 

 

 ر احلديث:عر الطبيعة ف العصش
الشاعـر ابـن بي تـه، تنطبـع سطـور قصيدتـه بمالمحهـا، وكثيرا مـا كـان الشعـراء يـرون فـي الطبيعـة مـالذا واسعـا آمنـا،  
لتطـور   وفقـا  الشاعـر بالطبيعـة  فإن تطـور عالقـة  الماديـة،  قيودهـا  الـروح وتخلصهـا مـن  وأحيانـا يجدونهـا فسحـة النعتـاق 

الحيـاة، لكنهـ المـالذمالمـ   ذلـك    الشعوريـة والالشعوريـة، وإن   ـذي يعيـش فـي تراتيـل الشعـراء، وحاالتهـمال  هـدوالمش  ا تمثـل 
 شاعـٍر فـي التعبيـر بمفرداتـه عـن ذلـك.  ة كـلاختلفــت طريقـ 

يلجـأ إلـى مشاهدهـا وتفاصيلهـا،  لسفيـا، وصـار الشاعـرـى فالطبيعـة أخـذت معن  أمـا لـدى الشعـراء المعاصريـن فإن
وفـي هـذا  ـر ومشاهـد الطبيعـة، التصويـر المباشـر لعناص  تعـدا عـنعـن لواعجهـا، مب  عبـرليطلـق روحــه فـي أرجائهــا وي 

يصـف الطبيعـة، بمـا فيهـا مـن سحـٍر وجمـاٍل، وتناسـٍق ونظـاٍم، يتجلـى هـذا فـي    (1) العصـر نجد الشاعـر أحمـد شوقـي
بيعـة فـي الربيــع، وجمـال  صـوٍر متحركـٍة شاخصـٍة أو مشهـٍد جامـٍد صامـٍت، ورسـم الشاعـر ثـالث لوحـاٍت فنيــٍة للط

 .الطيـور، وجمـال الزهـر فـي الطبيعـة، وجمـال السمـاء والشمـس والمـاء
الــذي   و الطبيعــة فــي شهــر آزارٍ المستوحــاة مــن جــ   ذه اللوحــة الجميلــــةوأيضــا أبــدع الشاعــر فــي رســم هــ 

معــه   يــك تتجــــاوبهــو شهــر الربيــع، حيــث المغنــي يغنــي فــي المجالــس، وهنالــك الطيــور التــي يحجبهــا األ
ــا  ــور لنـ ــا، وصـ ــرد علـــى أغصانهـ ــد فتغـ ــور التغريـ ــ ــم الطيــ ــاره، ويلهـ ــى أوتـ ــن يعـــزف علـ ــا مـ ــد، وهنـ ــي التغريـ فـ

 كـل األرض، واألرض تتلقـاه باألعـراس واألفـراح: الربيـع بملـك النبـات تجـد سلطانـه منتشـر فـي
ــــــــاح آز  ــــ ــل قم بنـــا يـــا صــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ار أقبـــــ

ــا  ــــ ــــ ــو أتي  فخذ لنفسـك قسـطهـــــ ــــ ــــ  صـفـــــ
 يكـــــــهـــــــن شاٍد فـــــــي المجالـــــــس أمـــــــا بي

ـــــى ــــ ـــــ ــــ ـــــي إلـــــ ــــ ـــــ ــــ  غرد على أوتاره يوحـــــ
داره أرض  ــل  ــكـــــ فــ ــات  ــبـــــ ــنــ الــ ــك  ــلـــــ  مــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

األرواح  ــة  ــديـــقـــــ حـــــ الـــربـــيـــع   (2) حـــي 
ــــس على الم ــــو ليـــــ  بمتاحدى فالصفـــــ

ــي األدواح  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ومحجبــات األيــك فـــــ
ــــــا ــــــداح نغرٍد على أغصــــ ــــــه صــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــــ

ــا بـــــ ــاه  ــقـــــ واألفــراح تــل ـــــــراس  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ  ألعـ
 

 
  مولده  الشعراء،   أمير   الحديث، يلاب  العصر   شعراء  رشهر :  شوقي  رحمد   ن  علي   ن  شوقي  رحمد(  م1932  -1868=    ه 1351  -1285)  شوقي  رحمد( 1

 ( 136م ص 2000، 15، ط1لبنان، ج – األعالم، للزركلي، دار العلم للماليين،  يروت : ) رنظر كتاب  . الااهرة  ووفاته
 . 22، ص 1988، 2، ج1لبنان، م – الشوقيات، رحمد شوقي، دار العودة،  يروت  (2
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م دمشـق، وقـد وصـف 1925الموافق لعام    ه 1343  ووصـف الشاعـر أحمـد شوقـي حينمـا زار سوريـا فـي عـام
 ـت العاصمـة الثانيـةوتذكـر كيـف كان هـا، ى الـذي يصفـق لزوار ، وبـردـور غوطتهـا الخضـراءدمشـق وصفـا بديعـا، وص

  عـدل، ولـوال فتوحـاتبالظفـر وال   قـت وغربـت مقرونـةمنطلقـا للفتوحـات التـي شر   هـا بنـو أميـةجعلف  لإلسـالم، وتذكـر كيـ
عظـم  مـوي، الـذي يعـد مـن أ فـي األندلـس، وتحسـر الشاعـر حينمـا مـر علـى المسجـد األ   لمـا فتحـت طليطلـة  دمشـق

، وذكـر طليطلـة، وبغـداد، وذكـر  ، حينمـا ذكـر مدينـة جلـقمساجـد السـالم، ونجـد شعـر الطبيعـة فـي هـذه األبيـات 
 مـن قصيـدٍة رائعـٍة:  مائـل، يا لهـا الفيحـاء، والبساتيـن والخ

ـــوا ـــد رسم من بانـــــ ـــق وانشـــــ  قم ناج جلـــــ
ــم كتــاب ال انكفــاء لــه ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  هــذا األديـــــ

ـــــــة لألنب ـــــــو أميـــــ ـــــــوابنـــــ ـــــــا فتحـــــ ـــــــاء مـــــ  ـــــ
 كانــــــــوا ملوكــــــــا سريــــــــر الشرق تحتهــــــــم 
ــا ــراف دولتهــــ ــي أطــــ  عالين كالشمس فــــ
ــت طليطلة ـــ ــا كانـــــ ـــ ــق لمـــــ ـــ ــــــ ــــ  لوال دمشـــــ

ــــت  ــــ ــــت جنآمنـــــ ــــ ــــا  واستثنيـــــ ــــ ــــه بـــــ ــــ  تـــــ
ــا:  ــــــ ــد هبت خمائلهــــــ ــاق وقـــــ ــال الرفـــــ  قـــــ
 مــــــــررت بالمسجــــــــد المحــــــــزون أسألــــــــه

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــــــت على الرسم أحداث   ـــــــانمشـــــ  (1)وأزمـــــ
ــوان ـــ ــاٍق منه عنـــــ ـــ ـــــف بـــــ ــــــ ــــ  رث الصحائـــــ
ــــــوا  ــــــادوا وما دانـــــ ــــــا ســـــ ــــــث مـــــ  ولألحاديـــــ
ــــوا؟ ــــ ــــل سألت سرير الغرب ما كانـــــ ــــ  فهـــــ
ــان  ــ ــك وسلطـــــ ــ ــٍة ملـــــ ــ ــــــ ـــ ــل ناحيـــــ ــ ــي كـــــ ــ  فـــــ

ــاس بغ ـــ ــــــ ــــ ــي العبـــــ ـــ ـــــت ببنـــــ ــدان وال زهـــــ ـــ  ـــــ
ــــــق روح وجن ــــــ ـــــ ــــــادمشـــــ ــــــ ـــــ ــــــات وريحـــــ  نـــــ

ــا الف ـــ ــــــ ــــ ـــــان األرض دار لهـــــ ـــــاء بستـــــ  يحـــــ
ـــــــ   ؟ لى أو المحراب مروانهل في المصــــ

 

مـا يمكـن لإلنسـان    ، وخيـريـرى فـي الطبيعـة منابـع البساطـة الصافيـة  (2) وكـان الكاتـ  واألديـ  جبـران خليـل جبـران
يرسـم فـي قصيـدة "المواكـ " صـورة للجمـال والحريـة والبساطـة التـي تمـأل تفاصيـل  ، ويتحلـى بسماتـه، فأن يلـوذ بـه

 ـة، حيـث يقـول: المادي  اةذلـك علـى بـذخ القصـور، وتـرف الحيـالطبيعـة، ويفضـل 
ــــن ــــ وغــــ ــــاي  ــــ ــــنــــ ــــ الــــ ــــي  ــــ ــــنــــ ــــ ــــطــــ ــــ  أعــــ
ـــاء  ـــبــــ هــــ ـــق  ـــطــــ ـــنــــ الــــ ــا  ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــمــــ  إنــــ

مـــــــثـــــــلـــــــ  ــاب  الـــــــغـــــ ــذت  اتـــــــخـــــ ــل   ي هـــــ
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** 

** 

وقــلــنـــــــ  قــلـــــــت  ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ مـ  (3) اوانــس 
ــا  ـفعــلنـــــ ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ مــــــ ــي  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــدنــــــ ــأفـــــ  فـــــ

دون   ــــزال  ــــ ــنــــ ــ ــــ ــــــــور مــــ ــــ ـــــ ــــ ــــقصــــ ــــ  الــــ

 
 . 95، ص م1988، 2، ج1لبنان، م – وقيات، رحمد شوقي، دار العودة،  يروت الش   (1
في لبنان، وتعلم  بيروت، ورقام رشهرا  (   شعال)دمشق، نزح رحد رجداده الى  علبك ثم الى قرية    ال، رصل ه م ناميركي، وروسعه م خيألانا غة الكتاب المعاصرين في المهجر    (2
 (. 110م، ص 2000، 2، ج 15لبنان، ط  –، دار العلم للماليين،  يروت 2للزركلي، ج  ، عالم ألا: )كتاب  نظرر. [م1895]لى الواليات المتحدة سنة إاريس، ورحل ب 
 . 375م، ص 2015لبنان،  – ن المؤلفات العر ية الكاملة، مكتبة  غداد،  يروت ان خليل جبر اجبر  (3
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ــي  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــواقـــــــــــ ــــ ـــــ ــــ الســــ ــه   فــــــتــــــتــــــبــــــعــــــتـــــ
ــعـــــــــ  ـــ بــــ ــت  ـــ ــمــــ ـــ ــمــــ ـــ ــحــــ ـــ تــــ ــل  ـــ ــرٍ هــــ ـــ  طــــ

ــــر مثلي ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــت العصــــ ـــ ــــ  هل جلســــ
ــت  ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــدلــــ ـــ تــــ ـــــد  ــيــــ ـــ ــاقــــ ـــ ــنــــ ـــ ــعــــ ـــ  والــــ
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ــــور  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــخـــــ ــــ ــــت الصــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــلقـــــ ــــ  وتســــ
ـــــور  ــنــــ ـــ بــــ ــــت  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ــقــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــنشــــ  وتــــ
الـــــعـــــنـــــــ  ــات  جـــــفـــــنـــــ ــن  ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  بـــــيــــــــــ
ــ   ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــذهــــ الــــ ــــــات  ــــــريــــ ــثــــ ــــ  كــــ

 

، يتعجــ  مــن النسان الــذي يشتكــي مــن الحيــاة، ولــم يصـ   (1)الشاعــر اللبنانــي إيليــا أبــو ماضــي  وهــذا
ــٍة، ف ــرٍة تأمليــ ــه بنظــ ــا إليــ ــرٍض متوجهــ ــه إذابمــ ــون حالــ ــف يكــ ــرض كيــ ــا يمــ ــر المذنبين فعندمــ ــإن شــ ي ؟؛ فــ

ن نظرتـــــك  إو ا لهـــــذه الفكـــــرة قبـــــل أن يحـــــن موعدهـــــا،  يحـــــذر المـــــوت، ويخافه ويظـــــل حبيسن رض ماأل
ــوردة س ةالتشاؤمي ــرى في الـــــ ــك ال تـــــ ى الشوك، وال تتمتع بجمال الندى على أوراقها كالتاج و للحياة جعلتـــــ

ــــــون شي ا لان انسالأس الفتاة الجميلة، و ى ر عل ــــــن عناصر نفسه ال يرى في الكـــــ ذي ال يجعل الجمال مـــــ
 ه، وأنالمـــا إنـــه موجـــود  يد، طبـــأن يستمتع بمطلع النهـــار الجدي شاعـــر هـــذا المتشائـــمال، ويدعـــو الجمي

 بالحيـاة حتـى يذهـ  وحـده كطبيعـة األشيـاء: يتفاعـل معه، ويتفاءل
ــك داء ـــــــــــ ـــــــــــ ــا بـــــــــ ـــــــــــــي ومـــــــــ ــذا الشاكـــــــــ  أيهـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــر الجناة فــــــــــــــــــــــي األرض نفس    إن شـــــ
 وترى الشــــــــــــــــــوك فــــــــــــــــي الورود وتعمــــــــــــــــى 
ــل  ــيـــــ ــقــــ ثــــ ــاة  ــيـــــ ــحــــ الــــ ــلــــــى  عــــ عـــــــ ء   هــــــو 
بغير جمـــــــــــــــــــــــــــــــالٍ  ــه   والـــــــــــــــــــــــــــــــذي نفســـــــــــــــ
 ليــــــــــــس أشقــــــــــــى ممن يرى العيــــــــــــش مــــــــــــرا 

ــي  الحـياة إـن  أحكم  اسالنـــــــــــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــــــــ
ــبــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــا دمت  يه  فتمتع بالصـــــــــــ

ــموإ هــــــــــــــــــــــــــ ــك  رأســــــــــــــــ أظـــــل  مـــــــــــــــــــــــــــــــــا   ذا 
الـــــــروابـــــــي طـــــــيـــــــور  ــا  كـــــــنـــــــهـــــــهـــــ ــت   أدركـــــ

ــقــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــد  ملك الجــــــــــــــــــــو  تتغنى والصـــ
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 (2)كيـــــــــــف تغـــــــــــدو إذا غـــــــــــدوت عليـــــــــــال؟
ــى ــال   تتوقـــــــــ ــل الرحيـــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ــل الرحيـــــــــ  قبـــــــــ

إكــلــيــــــــــــــــــــــــــــــــال  ــدى  الــنـــــ ــا  فــوقــهـــــ تــرى   أن 
 مــــــــــــــــــــــن يظن الحياة عب ا ثقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
 ال يرى فــــــــــــي الوجود شي ــــــــــــا جميــــــــــــــــــــــــال 
فضـــــــــــــــــــــوال الــــــــلــــــــذات  ــــــــيــــــــه   ويــــــــظــــــــن 

ــا الــتــعــلــيــال  ؛ عــلــلــوهـــــ ــنــــــــــــــــــــــــــــــــوا  ــأحســـــــــــــ  فـــــ
ــزوال يـــــ ــى  ــتـــــ حـــــ ــزول  يـــــ أن  ــخـــــــف  تـــــ  ال 
ــوال  ـــــــــــ ــال يطـــــــــ ــيه كيـــــــــ ــر البحث فـــــــــ  قصـــــــــ
جـــهـــوال ــل  تـــظـــــ أن  ــار  الـــعـــــ  فـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 والصـــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون الســـــبيـــــــــــــــــــال   ، عليها
 

 
 دب والشعرألا ، ورولع  [م1900]سكندرية سنة  إلاوسكن   ،  لبنان(  المحيدثة)، ولد في قرية (الرا طة الالمية)رعضاء    كبار شعراء المهجر وم ن   م ن   (1

رسبوعية  [السمير ]ثم رصدر جريدة  [ مرآة الغربرفعمل في جريدة  [م1916]لى نيويورك إ نتال ا، و [م191]لى رميركا إ وهاجر  ، حفظا ومطالعة ونظما 
 (. 35، ص 2إالعالم للزركلي، ج : )كتاب  نظر ر.  ها ي ن توفرلى  إ  [ روكلن]فيومية في  ،[م1929]
 .604م، ص 1982لبنان،   – ن إيليا ر و م اضي، دار العودة،  يروت اديو  (2
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وهـو شاعـر مـن السـودان فـي رحلـٍة لنهـر النيـل مـا أروعهـا مـن رحلـٍة، حكـت    ،جماعٍ حمـد  قنـا الشاعـر إدريـس موسا 
الخ للطبيعة  كـان  وكـم  مصبـه،  حتـى  منبعــه  مـن  النيـل  عظمـة  والوديـان العـن  الخمائــل  تحفــه  الرجـاف  لجبـل  بة 

الحيـاة،   الرفيـع سحـر الطبيعـة وإشراقـة  نـي والجنـادل، وكذلـك أبصـر الشاعـر فـي النهـر بإحساسـه المرهـف وذوقـه الف
 ربيـع الدنيـا أضحـى أكثــر رونقـا وبهـاء فـي ناظريـه، وهـو يتأمـل بحـٍ  وإعجـاٍب لنهـر النيـل: ف

 النيــــــل مــــــن نشــــــوة الصهبــــــاء سلسلــــــه 
ــا  ــ ـــــ ــــ ــان تجاوبهـــــ ــ ـــــ ــــ  وخفقة الموج أشـــجـــــ
ــــــر ــــ ــــــرق نضــــ ــــ ــاة ربيع مشــــ  كــــل الحيــ
ـــــــي واديه حالمة  ـــــــل فـــــ  تمشي األصائـــــ

ــــي جوانبه و  ــــ ـــــ ــــ ــــدو فـــــ ــــل شــــ ــــ ـــــ ــــ  للخمائـــــ
ــــا ــــ ـــــ ــــ ــادحهـــــ ــ  إذا العنادل حيا النيل صــــ
 حتـــــى إذا ابتسم الفجـــــر النضيـــــر لهـــــا

ــاءتد ـــ ــــ ــن عليـــــ ـــ ــــ ــع النيل مـــــ ـــ ــــ  ربوته  افـــــ
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ــان ــار وندمـــــ ــل سمـــــ ــو النيـــــ  (1) وساكنـــــ
ـــــــان  ــــ ـــــــن القلوب التفاتات وأشــجـــــ ــــ  مـــــ
ــان  ــــ ــــ ــــــي جانبيه وكل العمر ريعـــــ ــــ  فـــــ

ــان يحفها موك   ــــ ـــــ ــــ ــر ريـــــ ــــ ـــــ ــــ  بالعطـــــ
ــــــان  له صـــــدى في رحاب النفس رنــــ
ـــت الليل آذان  ـــــ ــــ ــمـــــ ــاٍج فصـ  والليل سـ
وألحـــــــان ــج  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ أهـــــــازيـــــ  وبـــــــاكرتـــــــه 
 يحدو ركاب الليالـــــي وهـــــو عجـــــالن 

 

وهـو يصـف وادي يعـة، ، ينـداح فـي عمـق الطب (2) العباسـي  بن سعيـدٍ  داحم ر، الشاعـر مالسـودان الكبي  ونجـد شاعـر
انـه الـذي  ة الميـاه المتدفقـة مـن خز فـي غرب دولـة السـودان، وادي مليـط المكتـز بأشجـار النخيـل والخضـرة، وكثـر   مليـط

ان غربـا وشرقـا طـوال، ويضـع الشاعـر يـده اليسـري علـي  يجـري الخـز يحتضـن تلـك الطبيعـة الساحـرة الهادئـة, ويتمـدد و 
  , ويالمـس بيـده اليمنـي الجنائـن والمشاتـل، التـي تجـود بفاكهـة المانجـو وشجـر الجوافـة الدبـة العاليـة حيـث استراحـة

   ـاع الشمـس بالقبـالت.والبرتقـال ذا الصفـار، الـذي يداعـ  شع 
النسيـم العليـل ولكـي يمتعـون األرواح بذلـك  واحلهـا بهـذا الـوادي،  الظعينـة بـأن تنيـخ ر   نظـر الخـالب أجبـرفهـذا الم

السفـر متاعـ   ويبـددوا  المسكـر  الفائـ   بخمرهـا  الـورود  مزجتـه  ر   الـذي  عندمـا  والتـي  أو المضنيـة،  الطبيعـة  صـدق  ا 
 فـي ثوبهـا الشعـري األصيـل:   منهمـرة  منـه كميـاه ذلـك الـوادي   ك الكلمـات السحريـةاستفـزت ملكتـه الشعريـة، ثـم تدفقـت تلـ

 
 . 39م، ص 1989، 4السودان، ط - الخرطوم    اقية، إدريس جم اع، دار الفكر للطباعة والنشر، ن لخظاتاديو  (1
ومكث عامين في الكلية الحر ية   ، وقرر النحو  ،ن آ يض، وحفظ الار ألا، ولد  جهة النيل  [م  1963  -  1881-ه     1383  -  1298]ني،  اشاعر سود   (2

 (. 144: ، ص6للزركلي،ج ، عالمألا) : كتاب نظر ر(. ن العباسياديو) نه الشعري وسماه اوجمع ديو  [م1901 – م 1899]العسكرية  مصر 
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ــــــارض الغاديحياك »ملي  ط« صوب العـــــ
ــن منظٍر عجــــ ٍ  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ مـــــ ــا  لنــ  فكم جلوت 
ـــــــا أخذت ـــــــي ومـــــ ـــــــرح أآلمـــــ ـــــــي بـــــ  انسيتنـــــ
ــا أبهى مناظرها  ــــ ــــ ــر مـــــ ــــ ــــ ــك العفـــــ ــــ ــــ  كثبانـــــ
ــم من  ــ ــرف يلثـــــ ــ ــق النخل ملء الطـــــ ــ   باســـــ
ـــــــه ارتفعــت ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــاال حولـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  كــأنــه ورمـــــ

ــن ا ــــ ــن جداولوأعيـــــ ــــ ــري مـــــ ــــ ــالماء تجـــــ ــــ  هـــــ
ـــور  والـــــــ والــــ ـــف  ـــتــــ ـــهــــ تــــ ـــاللق  ـــة  ظــــ  وارفــــ

ــت أل ـــ ــــــت  لو استطعـــــ ــهـــــــــــ هديـــــ ـــ  االخلود لـــــ
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ــن واد ـــــ ــــ ـــــ ــــ  (1) وجاد واديك ذا الجنات مـــــ
 يشجــــــــي الخلــــــــي ويروي غلة الصادي 

اـلمـ  ــا  ــادمـنـــــ وإـيخـــــ ــاٍف  ــإـيجـــــ بـــــ ــا  ــايـــــ  طـــــ
ــادأن لمرتـــــ رزق  ــٍة  ـــــ ـــــ ــــ وحشــــ لـــــــذي   س 

ــــــال كٍد وإجهاد ـــــ ــــ ــــــاب بـــــ ـــــ ــــ  ذيل الســــــحـــــ
ــاهــــا فوق أطواد  بنــ ــٍش  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  أعالم جيـــــ

ــا عرضوه ــ ــــ ــادصوارمـــــ ــ ــــ ــا غير أعمـــــ ــ ــــ  ـــــ
ــ  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــادا لميـــاد  والريـــــ ــع ميـ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  تـــدفـــــ

ــــالد ــــا لخـــــ ــــان شيء على الدنيـــــ  لو كـــــ
 

 شعر الطبيعة فـي شرق إفريقية:
 

الجغرافيــة أو زاروهــا؛ بمنظــره الطبيعــي وبي تــه  قامــوا بشــرق إفريقيالذيــن أقــد تأثــر كثيــر مــن الشعــراء ال
ــم للشعفــــي قرضه ــخ ــ ــذا الشيــ ــر، فهــ ــم  ــ ــاٍق إبراهيــ ــو إسحــ ـــ ــذه المن  (2)أطفيــــشأبـــ ــذي زار هــ ــةالــ ــام   طقــ ــي عــ  فــ

 ينشـد فيهـا شعـرا قائـال:م، 1967الموافق لعام  ه1386
ــــــــــ جزيرتك ــــ ـــــ ــــ غنـــــاءـــــ ببهجـــــةٍ   م   تزهو 
ــح لها رب ـــــــ وات تســــ ـــــ ــــ  ر الل  والنهىـــــ

ــــــــذه الخضـــراء رفقا بزائرٍ  ــــ ــيا هـــــ ــــــ ــــ  فـــــ
ــــــك ــــــا ازدهوت بدوحـــــ  سالم عليك مـــــ
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ـــــي حسن نظرة  ا المخضربسندسه ــــ  فـــــ
ـــة  ـــج وروعـــــ ـــا باألريـــــ ـــاال وصوغـــــ  جمـــــ
ــة بــمــهــجـــــ واحــتــلــلـــــــت  هــواه   مــلــكـــــــت 
ــة ــمـــــ ــعـ ــنـ بـ للا  ــاك  ــرعـــــ يـ ـــق  ـــــ ــــ ــواســــ ــبـ  الـ

 

الموافق  ه 1363 عـام ةريتري ة الالعاصم رامن السودان زار مدينة أسم (3) ل التقـالوي وهذا الشيخ محمد بن الفاض 
التعليم، وهكذا وصف لنا هـذه المدينة الجميلة الخالبة التي زهر؛ ليعمل في حقل  ل األمن قب   ا م، منتدب 1944لعام  

دما فوق سط  البحر، وجوها معتدل،  ق  (7756)يصـل إرتفاعهـا  ة، الذي  ر تجثـم فـوق جباٍل شاهقٍة، تتكللها الخض 
 

 .134ص   م، 1999، 2السودان، ط – دار البلد، الخرطوم   ن العباسي،اديو  (1
  العاملين  كبار   من  رديب،  إ اضي، عالم:  اسحاأ   ر و رطفيش،  يوسف   ن  ا راهيم محمد   ن  ، ا راهيم(م1965  -  1888/   ه 1385  -  1305)  رطفيش(  2

.  م  1914  -ه   1332  سنة  وفاته  حتى  والزمه  رطفيش،  يوسف   ن  محمد  عن  ورخذ   -ميزاب   وادي  -  يسان   ني  قرية  في  ولد.  المسلمين  وحدة  سبيل  في

  يروت   والنشر،  والترجمة  للتأليف   الثاافية  نويهض  مؤسسة  نويهض،  عادل  الحاضر،  العصر   حتى  اإلسالم  صدر   من  -الجزائر   رعالم   معجم : )رنظر كتاب 

 (19ص  م، 1980 -  ه 1400 ،2ط لبنان، –
التاالوي،    (3 رفنى عمره في التدريس، وه و  ( م 1918ه  الموافق عام  1335) ولد في عام  محمد الفاضل الشريف  ورول رئيس لجم اعة رنصار السنة   اتحادي، ال ذي 

 . ( 386عون الشريف قاسم، ص  . موسوعة الابائل واألنساب في السودان، د : ) رنظر كتاب . ( م1972-م1939) ، عمل معلما  ( م 1948- م1939)  السودان  
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ي شماء يد ماجٍد، وهوق تللباب من عالها ف  األويميل إلى البرودة الشديدة، يصفها الشاعر بأنها زاهية جميلة تخل 
كأنها على    ق،ها وحسنها المنملجمال  وب ، ظاهرة تعشق العال، تهفو إليهـا القلةرتفعن المماك األ   ترهـ ، وهي عروس

 ول:  يقة، ة في هذه المدين الطبيعـ   اعر قـد المـسد الشه كوكبا، نجشب الفلك العالي ت 
 علـــــــــــى قمـــــــــــة العليــــــــــــــــــــــاء تزهـــــــــــو وتخل  

ــى مجلوة تعشع ــق  روس الربــــــــ ــــــــــ ــال ــــــــ  العــــــــ
ــدو كأنها  ــة حســــناء تبــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  منمقــــــــــــــــ
 حبتــــــــــها يــــــــــد الــــــــــزمــــــــــان للفــــــــــن تحفــــــــــــــــــــة 

 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ( 1)وفوق تليــــــــــــــد المجــــــــــــــد شمــــــــــــــاء  ترهــــــــــــــ 
 بــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــــــــــــــــــي مليــــــــــــــــا ويطر فيهفــــــــــــــــو له

 على الفلــــــــــــــــــــــــــــــك العليــاء في األرض كوكــ 
ـــــــــــــــــرب ــبيٍر مجـــــــــــــ ــا عاٍت خـــــــــــــ ــورهـــــــــــــ  وصــــــــــــــ

 

الشيخ محم و  والت ال  (3) دعزار مدينة قن ،  (2) ري المص   دوي بن مصطفى ب  ودهذا  الجميلة  از  ، وتمتراء حتويها جبال خض ي ت ريترية 
المرتجلـة    م، وألقى هذه األبيات 1953الموافق لعام    ه1372  ي عـاموالفواكه، زارها الشيخ ف روات  تنتج الخض   زارع جود بساتين وم بو 

 مدينـة قنـدع:  صفـاٍف ناظـر  بـن   عمـر  [ الكفليـري ]فـي دار 
 )قنــــــــــــــــــــــدع( إال ديــــــــــــــــــــــار كريمــــــــــــــــــــــة ومـــــــــــا  

ــا  ـــــــــــ ـــــــــــــا فكـــــــــــان لقاؤهـــــــــ  حللنـــــــــــا بهـــــــــــا يومـــــــــ
ــاوبت  ــــــــــ ــي  تجــــــــ ــــــــــ ــر للا العلــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  إذا ذكــــــــ

 مــــــــــــات الصالحيــــــــــــن تراهــــــــــــم عليهــــــــــــم ســــــــــــ
 يفــــــــــيــــــــــض محياهــــــــــم بنــــــــــــــــــــــــــــــور قلوبهــــــــــم

 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

ــــــــــــر  ــدين للا في أرضها ذكــــــــ ــ  لــــــــ  يطيــــــــ
 لمقدمنــــــــــا كنــــــــــــــــــــزا يضــــــــــن به الدهــــــــــــــــــــر 

 ا الحمـــــــــد والشكـــــــــر ـــــــــبعـــــــــهط  بهـــــــــا فلذات
ــبــــــــــر  ــــــــــــودي للا أكــــــــ ــا نــــــــ ــا إذا مــــــــ  سراعــــــــ
 ويشرق باليمــــــــــان فــــــــــي وجههــــــــــم بــــــــــدر 

 

الرحمـن الجنيـد قصيـدة، حينمـا زار حـي   عبـد  بـن  القـادر  عبـد  وبرفقتـه    [ مرونـي]بمدينـة    [ باهانـي]وألـف الشيـخ  القمـر،  عاصمـة جـزر 
 :(4) ـه فقـال وجمال  اهـر طبيعــة الحـي بعــض الضيـوف منهـم أحمـد المشهـور بالحـداد، فوصـف بعـض مظ 

 يا  لك للا مــــــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــــــان أنيــــــــــــــــــــــــسٍ 
ــا  المنيعـــة بـــالســــــــــــــ ــن ريـــاض القمر   مــــــــــــــــــــــــــ

زهــــــــو  ــن  وروابــــــــيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــفــــــــتــــــــرٍة   ٍر 
تشــــــــــــــــــــــدو ــك  األرائــــــ ــى  ــلــــــ عــــــ ــوٍر  ــيــــــ  وطــــــ

ــجــــــــــــــــــــــار إن ه    ــموحفيــــــــــــــــــــــف األشـــــ  نســـــ

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

 ** 

ــا  باهانــــــــــــــي  ــن ربـــــــــــ  قد حوى الحسن مـــــــــــ
ــان  البنيـــ شـــــــــــــــــــامٍخ  ــل  كـــ ــن  مــــــــــــــــــــــــــ  دات 
 قـــــــــــــــــــد كســـــتـــــــــــــــــــك األعشـــــاب بألـــــــــــــــــــوان 
ــان األلــحـــــ ــذب  ــاعـــــ بـــــ ــدوٍء  هـــــ ــي   فــــــــــــــــــــــــــــــ
 خلته مـــــــــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــــــــرا على األغصـــــــــــان

 

 
 mukhtar.ca:  ولألاموقع سم احة الشيخ المفتي إ راه يم المختار رحمد عمر، مفتي دولة إريترية  (1
م و اى فيه ا الى  1952في ديسمبر    ةتريير إلى إ م، ر تعث  1948في عام    األزهر في إحدى قرى الدقهلية  مصر، تخرج في    (م1918)ولد في عام    (2

 https://mukhtar.caموقع . الشع ر ومنها قصي دة في النجاشي  وله الكثير م ن ، م، ك ان شاعرا1958يوليو 
  :كتاب نظر ر.  والسكان، تاع  ين العاصمة رسمرا ومدينة مصوع  االتساع حيث   ، تلي مدينة مصوع م ن [سمهر ]نية في إقليم امدينة قندع تعد المدينة الث (3
 (.332ررضا وشعبا، محمد عثم ان ر و  كر، ص ... تاريخ إريترية المعاصر )
 . 75، ص ياألوغندا( رحمد سليمان موايي  نياكينيا وتنز ) االشعر العر ي في شرأ إفرياي (4
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 أغراض الشعر العربي      

 أغراض الشعر العربي يف إريرتيـــــا     

 أغراض الشعر العربي يف  والصومـــال    
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 أغراض الشعر العربي    الـمدخل: 
 

 تعريف الغرض:
و الهدف والغـرض ه  "  اللغـة بمعنـى الهـدف والقصـد والحاجـة، جـاء فـي قامـوس لسـان العـرب:يأتـي الغـرض فـي  

 (2) ن النـواس بـن سمعـانٍ ، وفي حديٍث طويٍل عن الدجال الذي رواه مسلم ع (1) راض"الذي ينص  فيرمى  يه، والجمع أغ
  :{، أي(4) رض جزلتيـن رميـة الغ  شبابـا،  يضربـه بالسيـف،  يقطعـه: }أنـه يدعـو شابـا ممتل ـا   -   (3)- قـال رسـول للا

حـاح نجد وفـي مختـار الص ، (5) ى فيـه، جمعـه أغـراض"الهدف، وأما في القاموس المحيط: "الغرض محركة هدف يرم 
 .(6) ـده" ـقص ه؛ أي  م غرض ــهـفـدف الـذي يرمـى فيـه، و للكلمـة: "الغـرض الهوي  ذات المعنى اللغ 

ــا نسعـــى إليـــه ونتـــوق بلوغـــه، والشاعـــر   وهكـــذا فالغـــرض هـــو الهـــدف الموضـــوع نصـــ  العيـــن، وهـــو مـ
ــم ــي القديـ ــن ينظ  العربـ ــم يكـ ــان  لـ ــن األحيـ ــٍر مـ ــي كثيـ ــٍة فـ ــٍة مطولـ ــد شعريـ ــم قصائـ ــدف    دون ـ ــه هـ ــون لـ أن يكـ

ــٍة   ــى نتيجــ ــا إلــ ــل بهــ ــٍة يصــ ــن مقدمــ ــه مــ ــق فيــ ــة، ينطلــ ــة مدروســ ــه خطــ ــان قولــ ــل كــ ــه، بــ ــي إليــ ــوم يرمــ مرســ
 لـى القـول والنظـم.ه إتـه وتدفعنفسي  وخالصـٍة وغايـٍة تختلـج

ر الديـار والدمـن إن مقصـد القصيـد إنمـا ابتـدأ فيهـا بذكـ  وقـد ذكـر صاحـ  كتـاب الشعـر والشعـراء "
واآلثـار،  بكـى وشكـا، وخاطـ  الربـع واستوقـف الرفيـق؛ ليجعـل ذلـك سببـا لذكـر الظاعنيـن عنهـا؛ إذ كـان  
مـاٍء؛  إلـى  مـاٍء  عــن  النتقالهـم  المـدر؛  نازلـة  عليـه  مـا  خـالف  علـى  والظعـن  الحلـول  فـي  العمـد  نازلـة 

"؛ فنظـم الشعـر كـان عمـال (7)اقـط الغيـث حيـث كـان، ثـم وصـل ذلـك بالنسيـ عهـم مستجاعهـم الكـأل، وتتبالن
 .(8) تحـده لخيـال الـذي ال حـدودعقليـا مفكـرا فيـه، ولـم يكـن ضربـا مـن األحـالم أو ا

 الضوابط السالمية على قول الشعر:

 
 . 193، ص ه 1414، 3ط، 7لبنان، م – لسان العرب، ال ن منظور، دار صادر،  يروت ( 1
روى عنه: جبير  ن نفير،  ،- - الكال ي، روى النواس عن النبينواس  ن سمعان  ن خالد  ن عمرو  ن قرط  ن عبد هللا  ن ر ى  كر  ن كالب ا ن ر يعة  ن عامر  ( 2

 (. 591م، ص1989  - ه   1409،  4لبنان، ج    - ، ال ن األثير، دار الفكر،  يروت  في معرفة الصحا ة  رنظر كتاب: )رسد الغا ة  و سر  ن عبيد هللا، وغيرهما.
 . 683، ص 1مصر، ط – الااهرة صحيح مسلم، ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، دار  ن الجوزي،   (3
رن يظهر عند الناس رنه هلك  ال شبهة كما يفعله السحرة والمشع  (4 الهدف، فهي منصو ة  ادر، وفائدة التاييد  ه  الااري: ري قدر حذف  رنظر كتاب: )تذةوقال  حفة  . 

 (. 503، ص  6ج لبنان، - ، تحايق: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر،  يروت  محمد عبد الرحمن المباركفوري  األحوذي شرح جامع الترمذي،
 . 648م، ص 2005 - ه  1426 ، 1ج ، 8طلبنان،    –  يروت  مؤسسة الرسالة، لفيروز آ ادي، تحايق: محمد نعيم العرقسوسي،ل  الااموس المحيط، (5
 . 197م، ص 1986مكتبة لبنان،  محمد  ن ر ي  كر  ن عبد الاادر الرازي، مختار الصحاح،  (6
 . 75، ص 1مصر، ج – رحمد محمد شاكر، دار المعارف، الااهرة الشعر والشعراء، ال ن قتيبة، تحايق:   (7
    www.alukah.net    ه1/2/1437 - م12/11/2015تاريخ ل نشر في موقع األلوكة  ماا، المصطفى المرا ط، مفهوم الغرض الشعري (8
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؛ ولكن تجري  يه األحكام باحة والجوازي أصله مباح فهو كالم موزون، واألصل في الكالم الالشعر ف
: "الشعر كالم حسنه - -قال المام الشافعيقصوده والغاية منه، و الفقهية الخمسة بحس  موضوعه وم

كحسن الكالم، وقبيحه كقبي  الكالم غير أنه كالم باٍق سائر؛ فذلك فضله على الكالم فمن كان من 
 الكذب لم ترد شهادته.  ن ذلك، وال بأن يمدح  يكثركثار مالشعراء ال يعرف بنقص المسلمين وأذاهم وال

ومن أكثر الوقيعة في الناس على الغض  أو الحرمان حتى يكون ذلك ظاهرا كثيرا مستعلنا، وإذا رضي مدح 
الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا مستعلنا كذبا محضا ردت شهادته بالوجهين، وبأحدهما لو انفرد 

كان إنما يمدح  يصدق، ويحسن الصدق أو يفرط  يه باألمر الذي ال يمحض أن يكون كذبا لم ترد شهادته،  به، وإن  
ومن شب  بامرأٍة بعينها ليست ممن يحل له وطؤها حين شب  فأكثر فيها وشهرها وشهر مثلها بما يشب ، وإن لم  

أن يشب  بامرأته وجاريته، وإن كان يسأل   يكن زنى ردت شهادته، ومن شب  فلم يسم أحدا لم ترد شهادته ألنه يمكن
بالشعر أو ال يسأل به فسواء، وفي مثل معنى الشعر في رد الشهادة من مزق أعراض الناس، وسألهم أموالهم؛ فإذا  

 ، ورويت هذه الكلمة مرفوعة مرسلة، ورويت عن بعض السلف أيضا، والضوابط هي: (1) لم يعطوه إياها شتمهم"
ى  ويعتدي عل حرمات المسلمين،بامرأٍة معينٍة، ينتهك فيها الشاعر حرمة من  أال يكون تشبيبا   -1

-ال للا الذنوب؛ فقد ق كبائرٍة كان من معروفا بامرأٍة معينال راضهم، فإذا كان تغز عرٍض مصوٍن من أع

- :ُّ(2) َّزن رن مم ام يل ىل مل  يك  ىك مك لك اك. 
المرأة بما يثير شهوة السامع والقارئ،  أال يكون من الغزل الفاحش الذي يشتمل على وصف جسد   -2

ــي ا من عالقته اآلثمة مع تلك المرأة، فهذا كله من فاحش الكالم الذي جاء  ــ ــــاعر شــــ ــــف  يه الشــــ أو يصــــ
الســالم لصــيانة ألســنة الناس وأســماعهم عنه، حفظا للمجتمعات من انتشــار الرذيلة واالفتخار بها، كما  

 ٱ.هي عادة أهل الجاهلية القديمة والمعاصرة
 والشهـوات.ل المعاصي ــاده أهـمما يعت ازف على الطريقة المعروفة اليومترافقه المعأال  -3

ه  ان الشــــعر محصــــورا بينبها كالزوجة، فال حرج إذا ك  بمن يحل له التغزل  وإذا كان الشــــاعر يتغزل -4
وبينها وال يطلع عليه أحد، فإذا أراد نشــره فال يجوز أن ينشــر منه ما يصــف  يه جمال زوجته، فقد نهى  

 
 . 224م، ص 1990ه /1410، 6لبنان، ج  - يروت  -األم، لإلمام الشافعي، دار المعرفة  (1
 .58: اآلية سورة األحزاب (2
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ــعودٍ اذلك، فعن   --النبي ــ ــر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه  --: قال النبي-(1)-بن مســــ ــ : }ال تباشــــ
 .جتهزو لجـــواز نعـــت الرجــل  ، فمن باب أولى عدم(2)ينظر إليها{

 :عر العربيأغراض الشأنواع 
ود: "ولمـا كانـت أقسـام المعانـي التـي أن المعنى يج  أن يكون مواجها للغرض المقص   (3) يـرى الشيـخ قدامـة بـن جعفـرٍ 

ع ذلـك، رأيـت  ؤتـى علـى تحديـد جمي يحتـاج فيهـا إلـى أن تكـون علـى هـذه الصفـة ممـا ال نهايـة لعـدده، ولـم يمكـن أن ي 
اء، أغـراض الشعـراء وما هم عليه أكثر صونا، وعليه أشد روما، وهو المدي ، والهج  أن أجعـل ذلـك فـي األعـالم مـن

 بنـي الشعـر علـى أربعـة أركـاٍن، وهـي المـدح، والهجـاء، وقـال بعضهـم: "، (4) ي، والوصـف، والتشبيـه" والمراث   ،والنسي 
الرمانـيوالر والنسيـ ،   وقـال  والهجــاء، (5) ثـاء"،  والمديـ ،  النسيـ ،  الشعـر خمسـة:  أغـراض  عليــه  مـا تجـري  "أكثـر   :

 ". (6) والفخـر، والوصـف، ويدخـل التشبيـه واالستعـارة فـي بـاب الوصـف
، واالفتخـار، والنسيـ ، ومـا تعلـق بذلـك وم: "الشعـر كلـه نوعـان: مـدح وهجــاء، فإلـى المـدح يرجـع الرثـاءوقال ق

مــن محمـود الوصـف، كصفـات الطلول، واآلثـار، والتشبيهـات الحسـان، وكذلـك تحسيـن األخـالق كاألمثـال، والحكـم،  
طـرف لكـل   اب حـال بيـن الحاليـن، فهـو، غيـر أن العت والمواعـظ، والزهـد فـي الدنيـا، والقناعـة، والهجـاء ضـد ذلـك كلـه

كـان    اواحـٍد منهمـا، وكذلـك الغـراء ليـس بمـدٍح، وال هجـاٍء، ألنـك ال تغـري بإنسـاٍن فتقـول: إنـه حقيـر وال ذليـل، إال إذ
 ". (7) عليـك وعلـى المغـري الـدرك، وال تقصـد بمدحـه الثنـاء عليـه  يكـون ذلـك علـى وجهـه

"، وورد  (8) ، لكـون كـل تقسيـٍم منهـا ال يخلـو مـن أن يكـون فيـه نقـص أو تداخـل كلهـا غيـر صحيحـةٍ و"إن هذه التقسيمات الشعرية  
ه؛ إذ أنشأهـا علـى أبـواٍب ثابتـٍة، هـي: الحماسـة، المراثـي، النسيـ ، الهجـاء،  عند أبي تماٍم في حماست  وابب ى األلشعري بمعن الغـرض ا

 ، والصفـات، والسيـر، والنعـاس، والملـ ، ومذمـة النسـاء. وأضـاف إليهـا األدب، واألضيـاف

 
رسلمت وصحبت رحد    -رمه رم عبد هللا  نت عبد ود  ن سواءة،  ر و عبد الرحمن الهذلي، حليف  ني زهرة، وكان ر وه حالف عبد الحارث  ن زهرة  (1

النبي،  السا اين األولين رنظر كتاب: )اإلصا ة في تمييز   .، وكان صاحب نعليه ()رسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد  درا والمشاهد  عدها، والزم 

 (. 199-198، ص 2ج  الصحا ة، ال ن حجر العساالني، 
 . 338، ص 9: محمد فؤاد عبد الباقي، ج تحايقفتح الباري شرح صحيح البخاري، ال ن حجر العساالني،  (2
ليه في إوممن يشار  ،على يد المكتفي  اهلل، ووكان قدامة رحد البلغاء الفصحاء والفالسفة الفضالء  هو قدامة  ن جعفر  ن قدامة، وكان نصرانيا واسلم (3

 (. 163م، ص 1997 - ه  1417، 3لبنان، ط - رنظر كتاب: )الفهرست، ال ن النديم، تحايق: إ راهيم رمضان، دار المعرفة،  يروت   علم المنطق. 
 . 91 ، ص لبنان  - ق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،  يروتتحايق وتعلي قدامة  ن جعفر، ناد الشعر، (4
رنظر كتاب:   مذهب المعتزلة.   ر و الحسن علي  ن عيسى  ن عبد المعروف  الرماني، فإنه كان من كبار النحويين، وكان متفننا في علوم النحو واللغة والفاه والكالم على  ( 5

 (. 233م، ص  1985  - ه   1405،  3األردن، ط - األد اء، أل ي البركات األنباري، تحايق: إ راهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء  )نزهة األلباء في طباات  
 . 68 ص  لبنان، – ، دار الجيل،  يروت تحايق: محمد محيي الدين عبد الحميد  ال ن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدا ه،  (6
 . 70، ص المصدر السا ق (7
 . 373 ، صم 1986، 3، طلبنان  - لارطاجني، تحايق محمد الحبيب ا ن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي،  يروتل  ،منهاج البلغاء وسراج األد اء  (8
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 ـؤاٍل "قـال  س    عـن    إجابـٍة لـه    في سياقه   هه مظها فـي ن  ستخدم  تـي ي  ال    عـره الش ه   ـراض  نـا أغ  ل    صـف  ي    اعـر  الش    (1) ريـر  ـذا ج  ه  و  
أن ذكـر مجموعـة مـن الشعـراء، فقــال لـه عبـد الملـك: فمـا أراك    عـد  ؟، ب  ـاس  الن    عـره أش    جريـٍر: مـن  له   لـكه الم    بـد  ع    ليفـة  الخ  

أبقيـت شي ـا لنفسـك، قــال جريـر: بلـى وللا يـا أميـر المؤمنيـن، إنـي لمدينـة الشعـر التـي يخـرج منهـا وإليهـا يعـود، نسبـت  
ت فأبحـرت، فأنـا قلـت ضـروب الشعـر كلهـا،  فأطربـت، وهجـوت فأرديـت، ومدحـت فسنيـت، وأرملـت فأغـزرت، ورجـز 

 ". (2) وكـل واحـٍد منهـم قـال نوعـا، قـال صدقـت 
ابـن سـالمٍ  "(3) وقـال  المرعـث س  :  أشعـر؟  ألـت بشـارا  الثالثـة  األخطـل مثلهمـا،  ،أي  يكـن  لـم   ولكـن ربيعـة   فقــال: 

 ".(4) ضـروب مـن الشعـر ال يحسنهـا الفـرزدق  ن؟ قـال: كانـت لجريـرٍ تعصبـت لـه وأفرطـت فيـه، قلــت: فهـذا
وإنمـا كانـت أقسـام الشعـر فـي الجاهليـة خمسـة:   مشيـرا إلـى تطـور أغـراض الشعـر: "  (5) ويقـول العسكـري 

"،  (6) عتـذاروالمراثـي، حتـى زاد النابغـة فيهـا قسمـا سادسـا، وهـو االالمديـ ، والهجـاء، والوصــف، والنسيـ ، 
قـال أبـو العبـاس أحمـد و ، (7)هـو أول مـن فصـل بيـن النسيـ  والمعنـى قـال ابـن سـالٍم فـي امـرئ القيـس: "و 

هـذه األصـول إلـى مـدٍح،   ثـم تتفـرع،  قواعـد الشعـر أربـع: أمـر، ونهـي، وخبـر، واستخبـار  : "(8) بـن يحيـى
 ". (9) وهجـاٍء، ومـراٍث، واعتـذاٍر، وتشبيـٍ ، وتشبيـٍه، واقتصـاص أخبـارٍ 

 ي:الشعر العربي ف العصر الاهل  أغراض
تتعـدد أغـراض الشعـر الجاهلـي وتختلـف بحسـ  الهـدف الـذي قيلــت ألجلـه، وقـد أصبـ  لكـل غـرٍض مـن أغـراض الشعـر  
شعـراء متخصصـون، كمـا بـرزت أغـراض علـى الواجهـة أكثـر مـن غيرهـا، خصوصـا أن البي ـة البدويـة التـي عاشهـا العـرب  

 فـي العصـر الجاهلـي فرضـت عليهـم أن يكونـوا شعـراء بالفطـرة، ولمـا كانـوا يتمتعـون بـه مـن قـوٍة فـي األلفـاٍظ.
 

 
وعبد الملك  ن  جرير  ن عطية  ن الخطفى، واسمه حذيفة  ن  در  ن سلمة  ن عوف ا ن كليب  ن ير وع البصري، قدم دمشق غير مرة، وامتدح يزيد  ن معاوية    (1

 (. 86م، ص  1995  - ه   1415،  72رنظر كتاب: )تاريخ دمشق، ال ن عساكر، تحايق: عمرو  ن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج    مروان. 
 . 40-39لبنان،  ص   –األغاني، ال ي فرج األصبهاني، تحايق: د. إحسان عباس ورخرون، دار صادر،  يروت  (2
البصري مولى قدامة  ن مطعون صنف كتاب طباات الشعراء  اإلخباري   البصري  (3 ر و عبد هللا  اثنتين    ، محمد  ن سالم  ن عبد هللا  ن سالم الجمحي  قدم  غداد سنة 

 (. 96  م، ص2000  - ه  1420  ،3ج  لبنان،  - الوافي  الوفيات، للصفدي، تحايق: رحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث،  يروت  رنظر كتاب: )   . وعشرين 
 . 10المصدر السا ق، ص  (4
صاحب الصناعتين. قال السلفي: هو تلميذ ر ي رحمد العسكري الذي    ر و هالل العسكري،  الحسن  ن عبد هللا  ن سهل  ن سعيد  ن يحيى  ن مهران  (5

اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحايق: محمد ر و الفضل إ راهيم، المكتبة  غية الوعاة في طباات رنظر كتاب: )  قبله، توافاا في االسم واسم األب والنسبة.
 (. 502 ص  ،م 2002 ،1م صيدا،  - العصرية، لبنان 

 .  91م، ص 1994-ه 1414، 1، ط1لبنان، ج -ديوان المعاني، للعسكري، تحايق: رحمد حسن  سج، دار الكتب العلمية،  يروت  (6
 . 55ص ،  1ج ،السعودية  -جدة ، المدنيدار    محمود محمد شاكر، شرح ، ال ن سالمالشعراء،   فحول طباات (7
. رنظر فاأ من تادم من الكوفيين ورهل عصره منهم، وكان قد ناظر رصحاب الفراء وساواهم  ، هو رحمد  ن يحيى النحوي  ن يزيد، مولى  ني شيبان، المعروف  ثعلب  (8

 (. 141  ص  ،م1984  ،2ط  مصر،   - طباات النحويين واللغويين، للز يدي، تحايق: محمد ر و الفضل إ راهيم، دار المعارف، الااهرة  كتاب: ) 
 . 31م، ص 1995، 2مصر، ط -التواب، مكتبة الخانجي، الااهرة ثعلب، تحايق: د. رمضان عبد  لقواعد الشعر،   (9
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ُُ:الفخـرُِوَُُاحلماســةُُِ:ُغرضُ ال ُأوُ 
، جاعـة  الش  ، و  ـدق  الص ه   رض  ذا الغ  ه    شمل  ي  ا، و  تشار  ان   جاهلي ه ال    عـره الش ه   ـراضه أغ    أكثـره  من    رض  هـذا الغ    عـد  ي  

  رؤســــاء  هم و  بائل  ق    مدحون  ي    عـــــراء  الش    كان   يـــــث  ، ح  بيلةه الق  به  تخـــــار  االف  ، و  العفـــــاف  ، و  فـــــسه الن  به   خـــــر  الف  ، و  ـــــرم  الك  و  
 بن   ـــارقه الش   بـــد  ع    ـــاعـــر  الش   قـــول  ي  و  ، ـــداءه األع   تـــاله لـــى قه ع   هـــم  حفزون  ي  و    هم  بيلته ق    ـــراد  أف    مدحون  كانوا ي  هـــم، و  بائله ق  
 (2)ة  ث  ه  ب  و    ة  هين  ي ج  بيلت  ق   يـن  ب   ـرت  عركٍة ج  م   صـفه فـي و   (1)ى ـز  العه  بـده ع  

ــا  ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ لو رأيــــت غــــداة ج نـــــ  ردينــــة 
ــــــــأ  ــــ ـــــ ــــ ــــــــا أبا عمٍرو ربيـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــلنـــــ ــــ  فأرســــ
ـــــاء  ـــــ ــــ ـــــم عشــــــــــ ـــــ ــــ  ودســـــوا فارســـــا منهـــــ
ـــــــا  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــا بردا وج نـــــ ــــ  فجــاؤا عــارضــــ
ــا رأونـــــ إذ  ــة  لـــــــبـــــــهـــــــثـــــ ــا  يـــــ ــادوا   تـــــــنـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــا وقد اختوينا  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــماتنـــــ ــ ــــ  على أضــــ
ــا  ــ ـــــ ــــ ــــوم عينـــــ ـــــ ــــ  فقال أال انعموا بالقـــــ
ــا ــ ــــ ـــــ ــــ ــم لدينـــــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــــهـــــ  فلم نغدر بفارســــ
ــا  ــــــ ــــ ــل نرك  وازعينـــــ ــــــ ــــ ــيـــــ  كمثل السـ
ــــا  ـــــ ــــ ــربا جهينـــــ ــــي ضـ ـــــ ــــ ــنـــــ  فقلنا أحسـ

 

عظيما، وكانـوا يكرهـون الطعـام عنـد الحـرب    أمرا ترأ ل ا؛ شي   ى أحقادنـا لـم نطعـمغـداة ج نـا علرأت   أن ردينـة لـو  : الشاعـر يقـول 
ويقـول أرسلنـا طليعـة يكشـف لنـا حقيقـة العـدو،  ،  اعلين   ام؛  يكـون ذلـك عـاراه الطع ـــرج منـــ يخ  مخافـة أن يطعـن أحدهـم فـي بطنـه 

أال أنعمـوا بالقـوم عينـا، يعنـي أن العـدو قليـل عـدٍد، وأرسـل العـدو إلينـا فارسـا فـي السـر ليكشـف لهـم عـن أخبارنـا،    : الطليعـة   فقـال
م   افتمكـن  ليـس  والغـدر  بهـم،  غـدر  ذلـك  عنهـم؛ ألن  األخبـار  ونقطـع  نحبسـه عندنـا  فلـم  وأخالقنـا،  منـه  شيمنـا  الشاعـر  ـن  ووصـف 

يهـا بـرد، ووصـف قومه وهم في طريقهم  ن نحوهـم، كأنهـم فـي كثرتهـم وتعجلهـم قطعـة مـن السحـاب فعـداء وهـم مسرعون ومقبلو أل ا
النجدة والمساعدة من   واذا السيـل الهادر من البشر استصرخوا، أي: طلب هـ  اويقـول لمـا رأو قـى وال يـذر،  ذي ال يب إلى العـدو كالسيل ال

 ـرب والطعـن. م الضـي فيه ة أحسن ن جهي   يكرهون، وقلنا يا  اول الشاعر فقابلناهم وقذفناهم بم بهثٍة، ويق
ُُُ:اءُِـــــجــاهلُُِا:ُغرضُ اثنيُ 

نـزع القيــم اليجابيـة عنـه، ويعتمـد علـى الصفـات السلبيـة كالبخـل،   ة المهجـو، ومحاولـةوغرضـه التقليـل مــن قيمـ
والجبـن، والغـدر، والتقاعـس عــن طلـ  الثـأر، والخيانـة، والفـرار مــن الحـرب، وكــان الشاعـر الجاهلـي الهجـاء يحصـل  

 : (4) ـولــيق الذي ،(3) أبـي سلمـى نيـن زهيـر بـعلـى مـا يريـد اتقـاء لشـره، ومـن هـؤالء الشعـراء الجاهلي 
 

 ( 315م، ص  2000-ه  1421، 1لبنان، ط –رنظر كتاب: )شرح ديوان الحماسة أل ي تمام، للتبريزي، تحايق غريد الشيخ ، دار الكتب العلمية،  يروت  شاعر جاهلي، لم تعرف له ترجمة.  ( 1
 .315ي، تحايق: غريد الشيخ، ص شرح ديوان الحماسة أل ي تمام، للتبريز  (2
جمهرة رشعار العرب في الجاهلية واإلسالم، أل ي يزيد ):  كتاب  رنظر  .هو ر يعة  ن ر اح  ن عوام  ن قرط  ن الحارث  ن مازن، هو رشعر العرب  (3

 ( 67م، ص 1981 ن ر ي الخطاب الارشي، تحايق: علي محمد البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر، 
 . 18-17م، ص 1988 –  ه 1408 ،1لبنان، ط –  يروت  دار الكتب العلمية، ق: علي حسن فاعور، يحاتديوان زهير  ن ر ي سلمى،  (4
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أدري  أخــــــال  ــــــوف  ــــ وســــ أدري   ومــــــا 
ــــــــاء مخبـــآتفـــإ ــــ ــوا النســــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــالـــــ  ن قـ

ـــادٍ  ــــ ـــــ ــــ قصــــ بـــــنـــــو  يـــــقـــــول  أن  ــا   وإمـــــ
ــا وفـــــــيـــــــنـــــ ــد  قـــــ يـــــــقـــــــولـــــــوا  أن  ــا   وإمـــــ

 

** 

** 

** 

** 

ــاء؟  ـــــ ـــــ ــــ نســــ أم  ــــــٍن  ــــ حصــــ آل   أقوم 
ــــــداء  ـــــ ــــ ــٍة هـــــ ــــ ـــــ ــــ  فحق لكل محصــــــنـــــ
بـــــراء قـــــوم  ــا  إنـــــنـــــ ــم  ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  إلـــــيـــــكــــــــــ
الوفـــــــاء  فعـــــــادتنـــــــا  ــا  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  بـــــــذمتنـــــ

 

ه وصدق معناه،  ف لفظ"ما ع "، وقـال مـرة أخــرى:  (2) "أشـد الهجـاء أعفـه وأصدقـه:  (1) رحمف األقال خل
الو  صاح   مخ ة:  اطسومن كالم  خرج  ما  فأبلغه  الهجو  بين    رج"فأما  اعترض  وما  والتهافت،  التهزل 
ذف  معانيه، وسهل حفظه، وأسرع علوقه بالقل  ولصوقه بالنفس، فأما الق  تقربا  التصري  والتعريض، وم

 . "ـوزن ـال ـةـر فيـه إال إقامــس للشاعولي ض،فحاش فسباب مح وال
وممـا يـدل علـى صحـة مـا قالـه صاحـ  الوساطـة، وحسـن مــا ذهـ  إليـه إعجـاب الحـذاق مـن العلمـاء، وفرسـان الكـالم  

كفـاك  : " (4) ، وقـال األصمعـي(3) تشككـه وتهزلـه وتجاهلـه  يمـا يعلـم، وإن هـذا عندهـم مـن أشـد الهجـاء وأمضـه  بقـول زهيـٍر فـي 
 ".(5) إذا كلـ   ـى إذا غضـ ، وعنتـرة مـن الشعـراء أربعـة، زهيـر إذا طـرب، والنابغـة إذا رهـ ، واألعش

ُُُ:النسيـبُِوَُُُالغـزلُُِا:ُغرضُ اثلثُ 
الغــــرض الــــذي أكثــــر الشعــــراء مــــن الحديــــث عنــــه، نظــــرا لتعلقــــــــه بالمــــرأة ومــــا  تتصــــف بــــه مــــن وهــــو 

محاســن، والنفــس البشريــة بطبعهــا تميــل إلــى المــرأة، وقــد اتخــذ هــذا الغــزل عنــد الجاهلييــن صــورا متعــددة، 
 ـات كقـول امـرئ القيـس:كالبكـاء علـى الديـار وذكـر المـرأة مـن خـالل مطالـع المعلق

ـــــرى حبيٍ  ومنزل  ـــــ ــــ  قفا نبك من ذكـــــ
 

ــوى بين الدخول فحومل **  (6)بسقط اللـ
 

ى: موضع قف، قال تعالي  ف  "اقفـا، وأذهبا، وقومـ"د:  اعـر هنا يخاط  نفسه، والعرب تقول للواح الش  
يـرا مـا يرافـق الرجـل اب روح المعانـي: "وقيـل: أن العـرب كث، وجاء في كت(7) َّيي  ىي ني مي زي ريُّ

 
زهة األلباء في رنظر كتاب: )ن  .وكان ياول الشعر فيجيد،  خلف  ن حيان المعروف  خلف األحمر؛ فإنه كان مولى ر ي  ردة  ن ر ي موسى، رعتق ر ويه (1

 (. 53 م، ص 1985 - ه  1405، 3األردن، ط - مكتبة المنار، الزرقاء  األد اء، كمال الدين األنباري، تحايق: إ راهيم السامرائي، طباات  
 . 171 ص،  2ج لبنان،   يروت  الجيل، دار  الحميد،  عبد  الدين  محي محمد : تحايق رشيق، ال ن وردآ ه،  الشعر  محاسن في العمدة (2
 . 171المصدر السا ق، ص  (3
ا  ن اإلمام العالمة الحافظ حجة األدب لسان العرب ر و سعيٍد عبد الملك  ن قريب  ن عبد الملك  ن علي  ن رصمع  ن مظهر  ن عبد شمٍس  ن رعي  (4

سعد  ن عبد  ن غنم  ن قتيبة  ن معن  ن مالك  ن رعصر  ن سعد  ن قيس عيالن  ن مضر  ن نزار  ن معد  ن عدنان األصمعي، البصري اللغوي 

 (232 م، ص 2006 -ه 1427 ، 8م  مصر، - سير رعالم النبالء، للذهبي، دار الحديث، الااهرة . رنظر كتاب: )، رحد األعالمخباريإلا
 . 70جمهرة رشعار العرب في الجاهلية واإلسالم، أل ي يزيد  ن ر ي الخطاب الارشي، تحايق: علي محمد البجاوي، ص  (5
 . 8ص ،  5ط ،  م 1990،الااهرة مصر ،  دار المعارف،  ر و الفضل إ راهيم تحايق محمد ، الايس ئامر ديوان   (6
 . 24سورة أ اآلية  (7
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وا الواحـد خطـاب منهـم اثنيـن، فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: خليلي، وصاحبي، وقفا، واسعدا حتى خاطب
ويذكـر الشاعـر البكـاء وهـو جـواب األمـر عـن قفـا، وأشـار "،  (1)االثنيـن، ومـا فـي اآليـة محمـول علـى ذلـك

 الـذي يقـع بيـن الدخـول والحومـل، وهمـا موضعـان فـي شرقـي اليمامـة. للسقـط وهـو منقطـع الرمـل 
وروحـه  المرحـة  صاحبهـا  شخصيـة  علـى  تـدل  والتـي  المشهـورة،  الرائعـة  القيـس  امـرئ  معلقـة  مطلـع 

ع الجمـال وأسلـوب القصيـدة أسلـوب جـزل فيـه أسـر، وقـوة فـي عذوبـٍة حينـا مـ  .الموهوبـة، ومجونـه المأثـور
ونجـد مـن شعـراء الجاهليـة مـن استخـدم صـورة ،  (2) والصـدق والتنقـل فـي الخيـال ومـع سحـر المطلـع وفخامتـه

 : (3) ـديبثقـ  العول الم  ـالراحالت، يق بالنسـاء الرحيـل المتمثـلوصـف 
ــات ــبـــــ ــلــ ــطــ مــ ــالم  ــظــ الــ ــى  ــلــ عــ ــن   وهــ

 

ـــــــ  والقرون  ** ــــ ـــــــالت الذوائـــــ ــــ  (4) طويـــــ
 

 :(5)مفاتن المرأة الجسدية، يقول األعشىوصورة وصف 
 ا ـــــــــ ول عوارضهـــــــــ غراء فرعاء مصق

 

 ي الهوينا كما يمشي الوجى الوحلــ تمش **
 

قال األصمعي: "الغراء البيضاء الواسعة الجبين، وروي عنه أنه قال: الغراء البيضاء النقية العرض، والفرعاء الطويلة 
الهوينى: أيوالعوارض  ،  الشعر  :الفرع أي  واألنياب، تمشى  ولم   :الرباعيات  والوجى يشتكي حافره،  على رسلها، 

 ا:ووصف الصفات النفسية؛ كالعفة والحياء، يقول الشاعر أيض  ، (6) يخف، وهو مع ذلك وحل؛ فهو أشد عليه"
ـــعته ـــيران طلـ ـــست كمــن يكــره الجـ  اــ ليـ

 

ــار   ** ــجــ ــ ــر ال ــســ ــ ــراها ل ــ ــتتــلوال ت ــخــ ــ  (7)ت
 

 .(8)تختتل وتختل واحد بمعنى تسرق وتخدع؛ فهي ال تفعل هذا   
 صف جرأة اقتحام األخطار من أجل الوصول إلى المرأة، يقول امرؤ القيس:و و 

ــم ـــــــــــ ســـ ــــ  وت إليها بعد ما نام أهلهاـــــ
 

ــم **  (9)حباب الماء حاال على حال وســ
 

ُ

 
 . 185م، ص 1978-ه 1398، 9لبنان، م  –روح المعاني في تفسير الارآن العظيم والسبع المثاني، لأللوسي، دار الفكر،  يروت  (1
 . 40، ص م1963-ه 1382، 3مصر، ط -الااهرة   لشنتمري، تحايق: محمد عبد المنعم خفاجي،لرشعار الشعراء الستة الجاهليين،   (2
لاوله:  (3 المثاب  وإنما سمى  رخرى    هو من نكرة، واسمه محصن  ن ثعلبة،  الوصاوص   *** رددن تحية وكنن  الشع ر  رنظر كتاب: )  . للعيون  وثابن 

 (. 383ص،  1ج،  والشع راء ال ن قتيبة
 . 160 ص ، م1971، مصر  -الااهرة،  معهد المخطوطات العر ية، حسن كامل الصيرفي : تحايق وشرح ، ديوان المثاب العبدي (4
 . 55 صمحمد حسين،   .عشى الكبير، شرح وتعليق د ألان اديو (5
 . 484، تحايق: محمد محي الدين عبد الحميد،  ص العشر، للخطيب التبريزي اصائد شرح ال (6
 . 55 صمحمد حسين،   .عشى الكبير، شرح وتعليق د ألان اديو (7
 . 485، ص العشر، للخطيب التبريزي اصائد شرح ال (8
 . 31 ص ، تحايق محمد ر و الفضل إ راهيم، الايس ئامر ديوان  (9
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ُُُ:الوصــفُُِا:ُغرضُ رابعُ 
وقعـت عليـه عيـون الشاعـر،   الوصـف فـي الشعـر الجاهلـي فـي ثنايـا قصائـد الشعـراء فكـان وصفـا لمـا تـوزع غـرض  

 ف ناقتـه: ـص ـرة ي ــ ـول عنت ـــك، يقـوقـد وصـف الشاعـر الجاهلـي الناقـة والفـرس واألسـد والليـل وغيـر ذل
ــا  ــأنهـ ــي وكـ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــاقتـــــ ــا نـ  فوقفـــت فيهـ

 

المتلوم ** ــة  ــاجـــ حـــ ــــــي  ــــ ــدن ألقضــــ  (1)فـــ
 

، وشبه ناقته في المحبوبةأي:    ي حاجتي من البكاء فيها والسؤال عن أهلها قض يقول الشاعر: حبست ناقتي أل
ال: تلوم علي ساعة أي: انتظرني وتربص  ر المتمكث، يقا وكمال خلقها بالفدن وهو القصر، وكأنني المنتظـضخمه

 :(2) امرؤ القيس في وصف الفرس أيضا  ويقولـــا، ه منه ـحاجت  ـي دار ليقض وم بالـتل  هن ه؛ ألنفس علي، وأراد بالمتلوم
ــا مـــعـــــ ــدبـــٍر  مـــــ ــٍل  مـــقـــبـــــ مـــفـــٍر   مـــكـــٍر 

 

 كجلمود صـخٍر حطه السـيل من عل **
 

مقبٍل نا عليه وجدت ذلك عنده، وكذلك إذ أردت الفرار منهم، ثم قال: "ر على العدو وأيقول الشاعر: إذا أردت الك
والمدبر هو المفر، يعني هذه األشياء عنده، وشبه صالبته وصالبة حافره بالجلموٍد؛ وجعل  " فالمقبل هو المكر،  مدبرٍ 

 الجلمود منحطا من فوق الجبل؛ ألن ذلك أصل  له وأسرع لوقوعه، وكأنه شبه سرعة الفرس وصالبته به. 
ُ:املــدحُُِغرضُ ا:ُخامسُ 

  مـن امتدحـه، علـى ذلـك، يحـ  مفطـور  حياتـه، وهـو بطبعـهجـزءا مهمـا مـن  و   نسـان المـدح ظاهـرة نفسيـةيعـد ال
ـض مـن هجـاه، وظاهـرة المـدح عنـد الشعـراء الجاهلييـن بـدأت مكافـأة ومحبـة، وانتهـت تكسبـا وبحثا عـن العطايـا، ويبغ

مدوحـه لوجـود صفـات الشجاعـة،  كشاعـٍر بم  أعجـ    فإنـه  ؛وإذا كـان العربـي نزاعـا لألخـالق الحميدة، والشمائـل الساميـة
والـرأي السديـد، والكـرم والعفـة، وغيـر ذلـك مـن الصفـات المتناسبـة بالبي ـة الجاهليـة، وقـد كـان مـدح األعشـى مختلفـا، 

 كمـا قـال لممدوحـه قيـٍس بـن معـد يكـرب:  ،إذ أنـه كـان متكسبـا فـي شعـره على حـد اعترافاتـه
ــــــك مرتاد م ـــــ ــــ ــــــروافج تـــــ ـــــ ــــ ــــــا خبـــــ ـــــ ــــ  ـــــ

ـــــــل  ــــ ـــــــي نداك الجزيـــــ ــــ ـــــــال تحرمنـــــ ــــ  فـــــ
 

** 

** 
ــرن  ــ ـــــ ــــ ــروا لم تـــــ ــ ـــــ ــــ  (3)ولوال الذي خبـــــ

ــم لم أهن ـــ ــــ ـــــ ــــ ــي امرؤ قبلكـــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ  فإنـــــ
 

ُ
ُ

 
 .149 تحايق: مجيد طراد، صديوان عنترة  ن شداد، شرح الخطيب التبريزي،  (1
 .19 ص، تحايق محمد ر و الفضل إ راهيم، الايس ئامر ديوان  (2
 .25 صمحمد حسين،  .عشى الكبير، شرح وتعليق دألان اديو (3
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ُُُ:اثءُِالـــر ُُِغرضُ ا:ُسادسُ 
المديـ  الحميـدة تقتـرن بالحـزن   ميتـا، ويكـون بذكـر صفـات المرثـى  إال بكـون الممـدوح  وهـو فـن ال يختلـف مـن 

واللوعـة علـى افتقـاده، ولـو ذهبنـا نستعـرض المراثـي الجاهليـة؛ لوجدنـا أن الشعـراء قـد رثـوا أشخاصـا يتميـزون واألسـى  
 ـول: ــيق   ـــم؛دهـ ـن فقـــ ي أوالده الذي ـيرثـ (1) ي ـبالسيـادة أو بالقـرى، ونجـد أبـا ذؤيـٍ  الهذلـ

ــع  ــوجــ ــتــ تــ ــا  ــهـــــ ــبــ وريــ ــون  ــنــ ــمــ الــ ــن   أمــ
 

ــدهر ليس   ** ــٍ  من يجزعوالــ  (2)بمعتــ
 

ُُ:االعتــذارُُِا:ُغرضُ سابعُ 
 وقـد نشـأ هـذا الفـن تحـت ظـالل المديـ  وتفـرع عنـه، واتخـذ مــن صفـات الممـدوح مطيـة لـه، ويعـد النابغـة 

، وقـد روي فـي ذلـك أن النابغـة (4)المؤسـس األول لهـذا الفـن بعـد خالفـه مـع النعمـان بـن المنـذر (3) الذبياني
 : (5)يعـرض فيهـا بصفـات زوج النعمـان  قـد اطلـع علـى عـورة وجـه زوج الملـك النعمـان، ونظـم بذلـك قصيـدة

ـــــــ ف، ولم ترد إسقاطـــــ ط النصيـــــ سق  ه ـــ
 

ــه   ** ــتـــــ ــاولــ ــنـــــ ــتــ ــدفــ ــيـــــ ــالــ بـــــ ــا  ــنـــــ ــتــ ــقــ  واتــ
 

خرى إلى ا األرسم الشاعر صورة المتجردة عندما سقط نصيفها، عاجلته بإحدى يديها وأسرعت بيده
للمرأة، فاضطرابها عنـد   يوجهها تخفيه، والصورة ال تنطق بالحركة فحس ، وإنما تنطق بالتعبير النفس

هذه العواطف    لأن تحتج  عنه، كا أرادت  عندمل  ها مع الخج ف، وفزعسقوط النصي  دلقائه فجأة وعن
اعر أمر بهدر دمه، وعندما ى الشرة نحسها ونلمسها، وعندما غض  النعمان ونقم علو في الص  ةواضح 

 : (6)قائال هـذرا إليمعتر وأرسل ف رمك األبذل ةعلم النابغ
لـمـتـنـي  ــك  أنـــــ الـلـعـن  أبـيـــــــت  ــانـي   أتـــــ

ــــــوف أنــالــ   مقــالــة ــــ  ه أن قــد قلــت: ســــ
عــلــي   عــمــري  ــا  ومـــــ  بــهــيــنٍ لــعــمــري 

** 

** 

** 

ـــــامع ـــــتك منها المســــ  وتلك التي تســــ
ــلـــــــ  مــث ــاء  ــقـــــ ــل ت مــن  ــك  رائــعوذلـــــ  ك 

ــارع األقــــ علي  بطال  نطقــــــت  ــد   لقــــ
 

قيل: اسمه خويلد  ن خالد ا ن محرث  ن ز يد  ن مخزوم  ن صاهلة    ،، ولم يره وال خالف رنه جاهلي إسالمي--كان مسلما على عهد رسول هللا   (1

االستيعاب في معرفة األصحاب، ا ن عبد البر النمري، تحايق: علي محمد البجاوي، دار  رنظر كتاب: )  .  ن كاهل  ن الحارث  ن تميم  ن سعد ا ن هذيل
 (. 648 م، ص1992 -ه  1412، 1ط ، 4م  لبنان، -الجيل،  يروت 

 . 1ص   م،1965 -ه  1385محمود ر و الوفا، دار الكتب المصرية،  -الهذليين، رحمد الزين ديوان  (2
رنظر كتاب:    .نا غة  نى ذ يان واسمه زياد  ن معاوية  ن ضباب  ن جا ر ا ن ير وع  ن غيظ  ن مرة  ن عوف  ن سعد  ن ذ يان ويكنى ر ا رمامة  (3
 (. 51 ص  ، 1ج السعودية،  - محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة  طباات فحول الشعراء، ال ن سالم الجمحي، تحايق:)
كه  المنذر  ن النعمان  ن رمرؤ الايس  ن عمرو  ن رمرؤ الايس  ن عمرو  ن عدي  ن نصر رمه الفارسية  نت مالك  ن المنذر من آل نصر وكان مل  (4

في رخبار الملوك األسدية، ر و البااء الحلي، تحايق: محمد عبد الاادر خريسات، صالح موسى درادكة، مكتبة   المناقب المزيدية رنظر كتاب: )  .رر عين سنه

 . (119م، ص 1984، 1األردن، ط  -الرسالة الحديثة، عمان 
 . 71م، ص 1199 -  ه 1141 ،1لبنان، ط –  يروت  ،الكتاب العر ي، دار حنا نصر الحتيديوان النا غة الذ ياني، تحايق  (5
 . 122المصدر السا ق، ص  (6
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ــا غــيــرهـــــ ــاول  أحـــــ ال  عــوٍف  ــارع   أقـــــ
مــــدركي  الــــذي هو  كــــالليــــل   فــــإنــــك 

 

** 

** 

ــادع تــجـــــ مــن  تــبــتــغــي  قــروٍد   وجــوه 
ـــــع   وإن خلت أن المنتأى عنك واســــ

 

ُُُ:احلكمــةُُِغرضُ ا:ُُاثمنُ 
أغـراض الشعـر الجاهلـي، وكانـت نتيجـة للتجربـة والبي ـة المحيطـة، ولـم تكـن صـادرة عـن فلسفـٍة  الحكمـة غـرض مـن  

 : (1)مستقلـٍة، إذ أن المـوت واالعتبـار بـه قـد أفـرز ظاهـرة الحكمـة عنـد الشعـراء، يقـول الشاعـر الجاهلـي علقمـة بـن عبـدة
ثمن  لــــــه  إال  ــــــترى  ــــ يشــــ ال   والحمــــــد 
ــــــتراد لــه  ــــ  والجهـــل ذو عرٍض ال يســــ
ــه مـطـعـمـــــ الـغـنـم  يـوم  الـغـنـم   ومـطـعـم 
ـــا  يــزجــرهــــ ــان  ــغــربـــــ ــل ل تــعــرض   ومــن 
إقــــــامتــــــه  طــــــالــــــت  وإن  بيــــــٍت   وكــــــل 

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــــــن بـــه النفوس معلوم ــــ  (2)ممـــا تضــــ
معـــــدوم النـــــاس  في  آونـــــة    والحلم 
ــروم ــحـ مـ ــروم  ــحـ ــمـ والـ ــه  ــوجـــــ تـ ــى   أنـ
ــــــؤوم  ــــ ــد مشــــ ــه ال بـ ــــــالمتـ ــــ  على ســــ
ــدوم مـهـــــ ــد  بـــــ ال  ــه  ــائـمـــــ دعـــــ  عـلـى 

 

 ي:العباسر ف العص ةاألغراض الشعري
العصـر الجديـد،   ي هـذا العصـر لتالئـم روح وحضـارةكـان مـن الطبيعـي أن تتطـور األغـراض الشعريـة فـ 

شتـى، فقـد توسـع الشعـراء فـي األغـراض الشعريـة القديمـة توسعـا   مـوٍر وأحـداٍث ونوازعومـا اكتنفـه مـن أ
  ـت بعـض هـذه األغـراض الشعريـة جامـدة، بالوقـت التـي بقيكبيـرا، متماثـال مـع تطـور الثقافـة واألدب فيـه

نشـد فـي البـوادي ة علـى نفسهـا، لـم تتطـور ولـم يكتـ  الشعـراء بهـا إال قليـال، وهـي التـي كانـت تمتقوقع
 . (3) والصحـارى، وتمثـل الحياة القاسيـة لديهـم

ُ:الوصــفُُِ:ُغرضُ ال ُأوُ 
مـا يجـول بهـا؛ فوصفوا وفـي هـذا العصـر توسـع هـذا الفـن كثيـرا، وتفنـن الشعـراء فـي وصوفهـم، وتمثيـل خواطرهـم و 

لـس الخمـر،  ف القصـور، والريـاض والرياحيـن ومجا بالحضارة، كوص   الصلة  دةالشدي   ورمص األ خد وباألما هو جدي 
الشعـراء بي اتهم التي ولدوا فيها من صحووصـف ب والغنـاء،   وغيرهـا، فالبحتـري وأبـو تمـاٍم    اللٍ ، وإبٍل وأطراءعـض 

 
رنظر كتاب:    .وهو الذى ياال له علامة الفحل، وسمى  ذلك ألنه احتكم مع امرئ الايس إلى امررته رم جندب لتحكم  ينهما   ي،هو من  نى تميم، جاهل  (1

 (. 212 ص ،  1جالشع ر والشع راء ال ن قتيبة،  )
 . 67-66 م، ص 1935 - ه  1353، 1المحمودية التجارية  الااهرة، طشرح ديوان علامة الفحل، السيد رحمد صار، مكتبة   (2
 / http://majles.alukah.netم، موقع األلوكة. 2010، تاريخ النشر:  فالح الحجية ،الفنون الشعرية في العصر العباسي االول (3
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اشتهـروا فـي الوصـف، ولهـم قصائـد جميلـة، وتعـد مـن روائـع هـذا الفـن، وهـذه قصيـدة   (2) وأبـو نـواسٍ   (1) ومسلـم بـن الوليـد
 ، يقـول  يه: (3) للوصـف للشاعر الكبير البحتري وهـو يصـف قصـر الخليفة المعتز با 

ـــــقٍ  ـــــاج خلة عاشــــ ـــــر الســــ  وكأن قصــــ
ــــــنــه في قلعــةٍ  ــــ ــــــر تكــامــل حســــ ــــ  قصــــ

 

** 

** 

مــونــق ــٍه  بــوجـــــ ــا  لــوامــقــهـــــ  (4)بــرزت 
ــــــطــٍة لبحٍر محــدق  ــــ ـــــــاء واســــ ــــ  بيضــــ

 

ُُ:السياسـي ُُُِعـرُِالش ُُِا:ُغرضُ اثنيُ 
وضعـف وقلـت أهميتـه؛ العتمـاد الدولـة العباسيـة علـى القـوة، والضـرب بيـٍد مـن حديـٍد علـى   ركـد  فـي هـذا العصـر

كـل مـن يقـف حيالهـا، فتالشـت األحـزاب وكـادت تنتهـي، إال أنـه ظهـرت الحركـة الشعوبيـة للوجـود، والحركـة الشعوبيـة 
أنهـا كانـت تبـث سمومهـا باللغـة العربيـة، وهـي تهـدف إلـى إعــادة هـي حركـة معاديـة للعـرب فـي كـل مفاهيمهـا، غيـر  

مجـد المجوسيـة القديـم، وتشويـه كـل أمـٍر عربـٍي؛ فقاومهـا الشعـراء العـرب، ووقـف مـع هـذه الحركـة الشعوبيـة العنصـر  
وق،  الفارسـي العلوييـن،  وبيـن  العباسييـن  بيـن  الخـالف شديـدا  العربـي وكذلـك ظهـر  العنصـر  علـى  الحاقـدون  قـام  ـد 

، والشاعـر مـروان  (5) بإشعـال نـار الفتنـة بينهـم، ومـن أشهـر شعـراء هـذا الفـن فـي هـذا العصـر الشاعـر دعبـل الخزاعـي 
 ، والشاعـر بشـار بـن بـرٍد. (6) بـن أبـي حفصـة

 
ثم جاء مسلم فحشا  ه شعره، ثم جاء ر و  ،البديع، ألن  شار  ن  رد رول من جاء  ها، وهو رول من وسع فلا  كان مسلم  ن الوليد صريع الغواني مداحا محسنا مجيدا م    (1

 (. 235  ، ص 3مصر، ط  - طباات الشعراء، ا ن المعتز، تحايق: عبد الستار رحمد فراج، دار المعارف، الااهرة  رنظر كتاب: )  تمام فأفرط فيه وتجاوز المادار. 
الشاعر المعروف  أ ي نواس ولد  األهواز، ونشأ  البصرة، واختلف في طلب الحديث، فسمع حماد  ن زيد، وعبد  الحسن  ن هانئ ر و علي الحكمي   (2

تاريخ  غداد، للخطيب البغدادي، تحايق: الدكتور  شار عواد معروف، دار الغرب رنظر كتاب: )  . يالواحد  ن زياد، وقرر الارآن على يعاوب الحضرم
 (. 475 م، ص 2002 - ه  1422، 1ط ، 8م لبنان،   -اإلسالمي،  يروت 

ولد سنة اثنتين وثالثين ومائتين، ورمه رم ولد رومية تسمى قبيحة، و ويع له عند  ،  ر و عبد هللا  ن المتوكل  ن المعتصم  ن الرشيد  -وقيل: الز ير -محمد   (3

تاريخ الخلفاء، للسيوطي، تحايق: حمدي  )رنظر كتاب:    منه.خلع المستعين في سنة اثنتين وخمسين، وله تسع عشرة سنة؛ ولم يل الخالفة قبله رحد رصغر  
 (. 261 م، ص2004-ه 1425،  1ط السعودية،   –مكة المكرمة  الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز،

 . 1483م، ص 1993، 3ط  مصر، -ديوان البحتري، تحايق: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، الااهرة  (4
كتاب:   رنظر  .وكان صديق البحتري ،له رخبار، وشعره جيد  ،رصله من الكوفة. رقام  بغداد   ،الخزاعي، ر و علي: شاعر هجاء دعبل  ن علي  ن رزين  (5

 . (339م، ص 2002، 15، ط2ح لبنان،   -األعالم، للزركلي، دار العلم للماليين،  يروت )
يحيى ا ن ر ي حفصة يزيد، الشاعر المشهور؛ كان جده ر و حفصة مولى مروان  ن الحكم  ن ر ي العاصي  مروان  ن ر ي حفصة سليمان  ن    -وقيل ر و الهندام    -ر و السمط    (6

 (.189  م، ص 1900لبنان، ،  -وفيات األعيان ورنباء ر ناء الزمان، ال ن خلكان، تحايق: إحسان عباس، دار صادر،  يروت رنظر كتاب: ) .موي، فأعتاه يوم الداراأل
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أعتق  (2) فقال له: أنا موالك، وذلك أن سعيد بن العاص  ؛(1) - - يٍ روى أن عبد للا بن رافٍع إلى الحسن بن علي 
وكان ألبي رافٍع بنون   ، ذلك السهم فأعتقه  - -   ا واحدا من أسهٍم لم يسم عددها؛ فاشترى رسول للامإال سه   (3) أبا رافعٍ 

، -  أبي طال ٍ ، وحديثه أثبت الحديث عن علٍي بن - -   وكان ينس  إلى والء رسول للا  (4) أشراف منهم عبيد للا 
فقال   - -   فيروى أن عبد للا بن رافٍع لما أتى الحسن؛  ا شريفــــ  ا ـــذا أيض ــــ وه ه ــــد للا أخــان عب ــوك  ،وكان كالكات  له 

 :  قال في ذلك مولى التمام بن العباس بن عبد المطل  مخاطبا لعبد للا بن رافعٍ   ،له أنا موالك
أبيهم حق  العبــــــاس  بني   جحــــــدت 
كـوارثٍ  ــات  الـبـنـــــ أوالد  ــان  كـــــ  مـتـى 

 

** 

** 
 العواقــ    ا كنــت في الــدعوى كريمفمــ 

ــــــــــ يجوز يدع ــــ  ى والدا في المناســـــ ـــــ
 

، أبا في كتاب للا وهو يجوز بالميراث؛ ألن العم مدعو  - -  يريد أن العباس أولى بوالء مولى النبي
قال رجل من ثقيٍف أنشدت مروان بن أبي حفصة هذين البيتين فأخذهما، وكان مروان بن أبي حفصة 

 :(5) العداوة آلل أبي طالٍ  فقال مخاطبا لهم يدشد
الطريق ــاداتهم   خلوا  عــــ ــــــٍر  ــــ  لمعشــــ

ــــــــــ  ــــــم اللـه لكم بـهأرضــــ ــــ  وا بمـا قســــ
 

** 

** 

يوم كــــــل  المنــــــاكــــــ    (6)زحــــــام  حطم 
ـــــي لودعوا وراثة ك ـــــــــ أصــــ ـــــ ــــ ــام ـــــ ـــ  د ســــ

 

 

ُ:املـــدحُُِا:ُغرضُ اثلثُ 
التي وصلت في   فـي القـول،  لـت إليـه المبالغـةلقـد توسـع المـدح فـي هـذا العصـر إلـى حـٍد بعيـٍد، ودخ 

ووصفهم    ،وعظمة الخلفاء وغطرستهم  بعض األحيان لدى بعض الشعراء إلى حد الكفر واللحاد، وتبين قوة
 :(7) دــدح الرشيــ ي مــواٍس فــي نــول أبـــق فوق صفات مستوى البشر، ومن ذلك بصفاتٍ 

 
ولد في  ، وريحانته، رمير المؤمنين ر و محمد  --سبط رسول هللا   ، ر ي طالب   ن عبد المطلب  ن هاشم  ن عبد مناف الهاشميالحسن  ن علي  ن    (1

 (. 60، ص 2ج  اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ال ن حجر العساالني، رنظر: ) . نصف شهر رمضان سنة ثالث من الهجرة
األموي، ر و عثمان، ا ن رخي سعيد  ن سعيد الماضي قريبا، رمه رم كلثوم  نت عبد هللا  ن ر ي قيس  ن عمرو  ن سعيد  ن العاص  ن رمية الارشي ا  (2

اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ال ن حجر العساالني، تحايق: عادل رحمد عبد الموجود  كتاب: )   رنظر  العامرية. ولم يكن للعاص ولد غير سعيد المذكور. 

 (. 90ه ، ص 1415، 1، ط3لبنان، ج  -ب العلمية،  يروت وعلى محمد معوض، دار الكت
، وعن  - - وروى عن النبي،  ياال اسمه إ راهيم، وياال رسلم، قال ا ن عبد البر: رشهر ما قيل في اسمه رسلم. وقال يحيى  ن معين: اسمه إ راهيم  - - مولى رسول هللا   ( 3

 (. 113، ص  7ج    ي،اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ال ن حجر العساالنرنظر كتاب: )  . روى عنه روالده: رافع، والحسن، وعبيد هللا والمغيرة  ،عبد هللا  ن مسعود
الطباات الكبرى، ال ن سعد، تحايق: محمد عبد الاادر  رنظر كتاب: )  وكان ثاة كثير الحديث.   ، روى عن علي  ن ر ي طالب وكتب له  ،--مولى النبي  (4

 . (215م، ص 1990 -ه  1410، 1، ط5لبنان، ج   -عطا، دار الكتب العلمية،  يروت 
 .16  م، ص2015  -ه   1436،  1لبنان، ط  -تحايق: د. كامل سلمان الجبوري، دار الكتب العلمية،  يروت    ،محمد  ن ريدمر الدر الفريد و يت الاصيد،   (5
 . 104 ، ص 3شعر مروان  ن ر ي حفصة، جمع وتحايق: د. حسين عطوان، دار المعارف، ط (6
استخلف  عهد من ر يه عند موت رخيه الهادي  ،   ن عبد هللا  ن العباس  الرشيد هارون ر و جعفر  ن المهدي محمد  ن المنصور عبد هللا  ن محمد  ن علي  (7

 (. 210، ص للسيوطي، تحايق: حمدي الدمرداش،  تاريخ الخلفاء رنظر كتاب: ) ليلة السبت ألر ع عشرة  ايت من ر يع األول سنة سبعين ومائة. 
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ــه إنـــ حتى  ــــــرك  ــــ الشــــ ــل  أهـــ ــت   وأخفـــ
 

لم تخلق ** التي  النطف  ــك  ــافـــ  (1)لتخـــ
 

والشاهد في البيت: الغلو، وهو ادعاء ما ال يمكن عقال وعادة؛ فإنه ادعى النطف غير المخلوقة تخاف 
ي الشاعر لقي أبا نواٍس؛ فقال ـومن ألطف ما يحكى هنا أن العتابا ممتنع عقال وعادة، سطوته، وهذمن 
 : ؟ولكــــن للا بقـــت مـــا استحييــأم له:

ــه إنـــ حتى  ــــــرك  ــــ الشــــ ــل  أهـــ ــت   وأخفـــ
 

تخــلق ** لم  الـتي  الـنطـف  ــك  ــافـــــ  لـتخـــــ
 

 :؟فقال له أبو نواٍس: "وأنت ما استحييت من للا بقولك
 غمرات الموت منطرحـا مـا زلـت في  

ــــــعى بلطفـــك لي ــــ  فلم تزل دائمـــا تســــ
 

** 

** 

ــيع الرأي من حيلي ــيق عني وســــ  يضــــ
 حتى اختلســــــت حياتي من يدي أجلي

 

"قد علم للا وع العتابي:  له  ليس مثلفقال  أن هذا  ناصٍ  جوابا  لمت  لكل  أعددت  ولكنك  ، (2") ذاك؛ 
ثم إنهم أجزلوا   ،بذلك أوال  واأنفسهم؛ إذ رضوا بأن يوصفوالسب  في هذا الغلو في المدح يرجع إلى الخلفاء  

اما مما دفع  وف؛ فقد كانوا يهبون العطايا أكو ـالعطاء لمن مدحهم وأجاد في مدحهم وخرج به على المأل
إلى الغلو والسراف في المدح طمعا في كس  المال، ومن أشهر شعراء المدح أبو تمام والبحتري   الشعراء

 : اتذه األبيـــــه (4)مدح أبي دلف العجلي ، ومن قول أبي تمام في(3) ابيوأبو نواٍس والعت
جــنــونــ تــ  تــجــن  ــاه  ــايـــــ عــطـــــ ــاد  ــاكـــــ  هـــــ

 

ــالـــــ  ** طـــ ــة  بنغمـــ ــا  يعوذهـــ لم   (5) إذا 
 

: إن عطاياه متى تأخرت عن السؤال فسد عقلها حتى تسمع صوت من يجئ طالبا أو الشاعر  يقول
يقول قد    : "(6) قال المام المرزوقي  ،وقوله "تكاد عطاياه"عوذة لهذه العطايا،  راغبا؛  يكون ذلك الصوت كال

حتى تقرب عطاياه لو أمسك يوما من أن تجن    ،تعود هذا الرجل تفريق ماله بالصالت، وتبديده بالعطيات
إن لم يعلق عليها عوذها من نغم الطالب والزوار، وقوله: "يجن جنونها" إنما يريد يجن صحتها أي: 
يصير بدل صحتها جنون؛ لكنه سماها بما يؤول إليه كما يقال: خرجت خوارجه، وكذلك عطاياه أي: 

 
 . 401 م، ص 2004 لبنان، –  يروت  ،الكتاب العر ي دار   تحايق: رحمد عبد المجيد الغزالي،  نواس، ير ديوان  (1
 . 131م، ص  2013،  1، ط2لبنان، ج  - معاهد التنصيب على شواهد التلخيب، أل ي الفتح العباسي، تحايق: حامد المحالوي، دار الكتب العلمية،  يروت    (2
رنظر كتاب:    .من ولد عمرو  ن كلثوم التغلبي قاتل عمر  ن هند. ويكنى ر ا عمرو، من رهل قنسرينواسمه كلثوم  ن عمرو، وهو من  ني تغلب،    (3
 (.261، ص طباات الشعراء، ا ن المعتز، تحايق: عبد الستار رحمد فراج)
وكان الااضي جالل الدين خطيب دمشق الازويني يزعم    ،اإلكمال ر و دلٍف العجلي رحد قواد المأمون والمعتصم وإليه ينسب األمير ر و نصر  ن ماكوال، صاحب كتاب    (4

 (. 294  م، ص1986  - ه   1407  ،10ج    لبنان، - البداية والنهاية، لبن كثير، دار الفكر،  يروت  رنظر كتاب: )   .رنه من ساللته، ويذكر نسبه إليه
 . 113ص  ،شرح الخطيب التبريزي، ديوان ر ي تمام  (5
وتصدر، ورخذ الناس عنه، ورحلوا ،  حدث عن: عبد هللا  ن جعفر  ن فارس،  علي، رحمد  ن محمد  ن الحسن، المرزوقي األصبهاني، رحد رئمة اللسان مام النحو، ر و  إ   (6

 (. 267، ص  13سير رعالم النبالء، للذهبي، ج  رنظر كتاب: )  . وله شرح الحماسة في غاية الحسن، و"شرح الفصيح"، وغير ذلك،  إليه
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: "مما أنكر أبو العباس ابن المعتز من (1) وقال الصولي،  ليهأمواله التي تصير عطاياه فسماه بما يؤول إ
رديء طباقه قوله: "تكاد عطاياه" البيت، و يه استعارة فقال ولم يجن جنون عطاياه انتظارا للطل ؛ بل  

 .(2)ها بنغمة طالٍ "ذيبدأ بالعطاء ويستري ، و يه قب  لم يعو 
ُــــجاء:اهلُُِا:ُغرضُ رابعُ 

في هذا العصر ضعف النفس    الفنون التي بقيت دون توسٍع أيضا إن لم نقل إنه ضعف، وكان هذا يمثل والهجاء من  
وي في صياغته فتلحظ  يه السباب  م كان عليه في العصر األ   والدعاء بال دليل وضعف اليمان، وقد سار الهجاء كما 

ير الجميل، ومن أشهر شعراء الهجاء في هذا العصر  والقذف بغير الحق؛ فالهجاء استخدم كل قبيٍ  وغ   والشتم وبذاءة القول، 
 : (5) ةن سلم ب   ل ـ هجاء المفض  ، ومن قول ابن الرومي في (4) ودعبل الخزاعي وابن الرومي (3) بشار بن بردٍ 

ــائي ـــــ ــــ ــاء الكســــ ـــــ ــــ  لو تلففــت في كســــ
ــى ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــحـــــ ــــ  وتخللــت بــالخليــل وأضــــ
ـــــــ ــــ األســــ أبي  ــــــواد  ــــ ســــ  وتكونــــت من 
ــ ــ الــــ ــل  أهـــــ ــدك  ــعـــــ يـــــ أن  للا   ألبـــــــى 

 

** 

** 

** 

** 

ــفـــــــراء الـــــ فـــــــروة  ـــت  ــــ ـــــ ــــ ــبســــ ــلـــــ  (6) وتـــــ
ــــباء ــــ ــــــــك رهن ســــ ــــ ـــــ ــــ ــــيبويه لديـــــ ــــ  ســــ
ــــود شـــخصـــا يكنى أبا الســـوداء  ـــــ ــــ  ـــــ
ــاء ــة األغبيـ ــعلم إال من جملـ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــــ

 

ُ:اثءُِالـــــر ُُِا:ُغرضُ خامسُ 
مـن الـوالة والقـادة، أو مـن أقـارب الشاعـر   وقـد توسـع فـي هـذا العصـر، وكـان الرثـاء فيـه إمـا رثـاء خليفــٍة أو عظيـمٍ 

أو مــن علـت منزلتـه مـن أصحـاب الجـاه والثـراء، ويتميـز شعـر الرثـاء بصـدق العاطفـة وعمقهـا، خاصـة فـي رثـاء  
ة بمأسا في كل حالٍة يصف الشاعر عجز النسان في مقارعة الموت الذي أخذ عزيزا منه والتفكر  ، و (7) عزيـٍز أو قريـ ٍ 

 
رنظر كتاب:    العالمة األديب ذو الفنون، ر و  كر محمد  ن يحيى  ن عبد هللا  ن العباس  ن محمد  ن صول الصولي، البغدادي، صاحب التصانيف.   (1
 ( 505، ص 11سير رعالم النبالء، للذهبي، ج )
 . 352م، ص  1997  - ه   1418،  4مصر، ط  - الخانجي، الااهرة  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، تحايق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مكتبة  (2
العين المهملة. موال  (3 الواو الساكنة خاء معجمة العايلي  ضم  هم   شار  ن  رد:  ن يرجوخ  فتح الياء آخر الحروف وسكون الراء وضم الجيم و عد 

ووضع حواشيه: مصطفى عبد الاادر عطا، دار الكتب العلمية،    الهميان في نكت العميان ، للصفدي، علق عليه   تالشاعر المشهور. رنظر كتاب: )نك

 (. 101م، ص 2007 - ه  1428، 1لبنان، ط - يروت 
رك  الشاعر المشهور صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب، يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في رحسن صورة، وال يت   (4

 (. 358، ص 3، ج .رنظر كتاب: )الوافي  الوفيات، للصفدي، تحايق: رحمد األرناؤوط وتركي مصطفى  المعنى حتى يستوفيه إلى آخره
وله كتاب ضياء الالوب    ،، ويعاوب  ن إسحاأ ا ن ر ى إسرائيل ي، حدث عن عمر  ن شبة، ومحمد  ن شداد المسمعيضب  ي المفضل  ن سلمة  ن عاصم ر و طالب اللغو  ( 5

، تحايق: يرنظر كتاب: )إنباه الرواة على رنباه النحاة، للافط . ياألدب، وكان فهما فاضال، روى عنه محمد  ن يحيى الصول  يتفسير الارآن العزيز وغيره من الكتب ف  فى

 (. 305م، ص  1982  - ه   1406،  1لبنان، ط  - مصر، ومؤسسة الكتب الثاافية،  يروت    - محمد ر و الفضل إ راهيم، دار الفكر العر ي، الااهرة  
 . 54-53م، ص 2002 -ه  1423، 3، ط1لبنان، م  -رحمد حسن  سج،  دار الكتب العلمية،  يروت :  ديوان ا ن الرومي، تحايق (6
 http://majles.alukah.netم، موقع األلوكة. 2010، تاريخ النشر:  فالح الحجية ،الفنون الشعرية في العصر العباسي االول (7
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التي رثى   ، ومن أشهر شعراء الرثاء أبو تمام وابن الرومي ودعبل الخزاعي، وهذه مرثية أبي تمامٍ الموت الالمتناهية
 قائد جيش المأمون يقول فيها: (1) فيها محمد بن حميٍد الطوسي

ــمعا ــم بك الناعي وإن كان أســـ  أصـــ
مزنــــــٍة   تحيــــــة  ــــــٍر  ــــ نصــــ أبي   للحــــــد 
ــــــاعة ــــ ــــــبه ســــ ــــ  فلم أر يوما كان أشــــ

ــــيف  أفاض الحزن  يه جداوال  مصــــ
 

** 

** 

** 

** 

ــب  مغنى الجود بعدك بلقعا  (2)وأصــ
 إذا هي حيــــت معمرا عــــاد ممرعــــا 
ــا ــذي  يـــه ودعـ  بيومي من اليوم الـ
 من الـــدمع حتى خلتـــه عـــاد مربعـــا

 

ُ:ـــزلُِالغَُُا:ُغرضُ سادسُ 
واألموي   يالجاهلي والسالمالغزل معروف منذ العصر الجاهلي؛ وقد تغزل الشعراء بالمرأة في العصر  

والعباسي، وفي كل عصٍر وزماٍن، وكانوا يستهلون به قصائدهم الطوال، وتطور هذا الفن في العصر  
العصر قد    ؛موي األ البدوي والعذري؛ ولكن في هذا  التقليدي والغزل الحضري والغزل  الغزل  فكان  يه 

ــاس بــــر العبــــ شعن ـــم انكمش الغزل البدوي وضعف، بل اندرس لوال إشارات  : (3) فــــن األحنـ
أجــيــبــيأزيــ  ــالــمــيــن  الــعـــــ ـــاء  ــــ ـــــ ــــ نســــ  ن 

ــه حـروفـــــ أقــيم  ــا  مـــــ ــاـبي  كـتـــــ  كــتبـــــــت 
بـعـبـرةٍ  خـطـطـــــــت  ــا  مـــــ وأمـحـو   أخـط 

 

** 

** 

** 

ــــــــــ دعاء مشــــوٍق بالع ــــ  (4)راق غري ـــــ
ـــدة   ــــ ـــــ ــــ نــحــيــبــيلشــــ وطــول   إعــوالــي 

   على القرطاس ســــــ  غروب تســــــ 
 

ُ:كمـــةُِاحلُُُِشعــرُُِا:ُغرضُ سابعُ 
الشعراء الجاهليين، وقد توسعت كثيرا في هذا العصر، ومن شعراء الحكمة في   أشعار وقصائدرفت في  الحكمة ع

 رٍد: ـــــن ب ـــاٍر ب ـــــبش الشاعــر ول ـــــن قـــ هذا العصر أبو تمام وبشار بن برٍد وصال  عبد القدوس، وم
ــــم ــــ ــــٍش بدائـــــ ــــ  أبا جعفٍر ما طول عيـــــ
الردى  يقتحم  ــار  الجبــــ ــك  الملــــ  على 

ــــــم ــــ ــع بقتــل متوجكــأنــك لم تســــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــــ

** 

** 

** 

ــــــــم ــــ ــــــــم عما قليٍل بســالـــــ ــــ  (5) وال ســالـــــ
ــم ــ ـــــ ــــ ــرعه في المأزق المتالحـــــ  ويصــ
ـــــــم ــــ  عظيٍم ولم تســمع بفتك األعاجـــــ

 
كتاب: )الوافي  الوفيات،    رنظر   .نومأتيمحمد  ن حميد الطوسي األمير كان مادم الجيش الذين حار وا  ا ك الخرمي فاتل رحمه هللا تعالى سنة رر ع عشرة   (1

 . (24، ص 3للصفدي، تحايق: رحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، ج 
 . 225ص  ديوان ر ي تمام، شرح الخطيب التبريزي، (2
يفة  ن لجيم الحنفي اليمامي الشاعر نر و الفضل العباس  ن األحنف  ن األسود  ن طلحة  ن جردان  ن كلدة ا ن خريم  ن شهاب  ن سالم  ن حية  ن كليب  ن عبد هللا  ن عدي  ن ح  (3

 (. 20، ص 3، ج  رنظر كتاب: )وفيات األعيان ورنباء ر ناء الزمان، ال ن خلكان، تحايق: إحسان عباس  المشهور؛ كان رقيق الحاشية لطيف الطباع، جميع شعره في الغزل.
 . 6 م، ص1954ه    1373 مصر،  -الااهرة المصرية،عاتكة الخزرجي، دار الكتب   د. ديوان العباس  ن األحنف، شرح وتحايق: (4
 . 204م، ص 1981لبنان،   –، دار الثاافة،  يروت ، تحايق: السيد  در الدين العلوي شار  ن  ردديوان  (5
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ـــــــم ـــــ ــــ ــيوفهـــــ ــم كســــــرى رهطه بســــ  تقســــ
 

ــم ** ــــــ ــــ  وأمســـى أبو العباس أحالم نائـــــ
 

ُ:هــدُِالزُ ُُشعــرُُِا:ُغرضُ اثمنُ 
جاء كبيٍت أو بيتين في القصيدة، ونظرا لتطوره الواسع في لـم يعـرف الزهـد في العصور السابقة كفٍن مستقٍل، بل 

، وكان فن شعر الزهد قبل هذا  هم الشعريةت ا هذا العصر يمٍكن أن نعده فنا قائما بذاته، له شعراؤه ولهم خصوصي 
ل  عه نتيجة حتمية لرد الفعرضا، وإن أسباب توستأتي ع  الرثاء كالحكمة أو أبياتٍ   ائدالعصر ممتزجا بين ثنايا قص 

م ظهور األدعياء فن سوطا يقص فكان هذا ال  ؛الذي أوجده شعراء التهتك الخلقي وشعراء المجون، واللحاد والفسوق 
 والزندقة والشعراء المتهتكين خلقيا، وأشهر الشعراء شهرة في هذا الفن الشاعر أبو العتاهية يقول:

ــــه ــــتــــ ــــتــــ ــــيــــ مــــ ــــد  ــــنــــ عــــ ــــٍي  حــــ ــــل   كــــ
ــه لـــــ ـــس  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــيــ لـ الـــمـــرء  ــال  مـــــ  إن 
ـــــه،  ــفــــ ـــ ــلــــ ـــ ـــــخــــ يــــ ــا  ـــ ــمــــ ـــ مــــ ـــــه  لــــ ــا  ـــ  مــــ

ــــــب ــــ ســــ ــا، في  ــــــنــ ــــ أنفســــ ـــــل للا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  يـــــ
 

** 

** 

** 

** 

ــن ــفـــ ــكـــ الـــ ــه  ــالـــــ مـــــ ــن  مـــ ــه  ــظـــــ  (1)حـــ
ــن  ــ ــــ ـــــ ــــ ــــحســــ الــــ ــــره  ذكــــ إال  ــــه،  ــــنــــ  مــــ
ـــــــن ـــــ ــــ ــحســــ الــــ ــه  ــلـــــ ــعــــ فــــ إال  ــد  ــعـــــ  بــــ
ــن  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــوت مرتهـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــالمـــــ بــ ــا   كلنــ

 

ُ:ـرُِذكُـ ملُ ابُُُِــزلُِالغَُُُشعــرُُِا:ُغرضُ اتسعُ 
العصـر نتيجـة لـم يكـن لهـذا الغـرض وجـود فـي عصـور الشعـر العربـي المختلفـة، إال أنــه وجـد فـي هـذا  

سـق والفجـور؛ فقـد اقتبسـه الفتطـور الحيـاة االجتماعيـة، وذلـك بانتشـار الرفاهيـة والدعـة وكثـرة النعيـم، و 
العـرب مـن األعاجـم، وهـو الدليـل القاطـع علـى وجـود الفسـاد واالنهيـار الخلقــي فـي هـذا العصـر، ومـن 

ال  بالمذكـر  التغـزل  شعـراء  نـواسٍ أشهـر  أبـو  الولشاعـر  بـن  مسلـم  والشاعـر  الحسيـن،  والشاعـر  بـن   يـد، 
 ، ومن شعر أبي نواٍس هذه األبيات:(2)الضحـاك الباهلي

ــا ــــــ ــــ ــاب في خديكـــــ ــــــ ــــ ــبـــــ  جال ماء الشـ
ــــــ  ــــ ــالســــ بــــ المكحــــــل  طرفــــــك   ورمى 
ـــــ  ــــ ــــر بحبك صــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــتهتـــــ ـــ ــــ  أنا مســــ
ــدل  ــــــن والـ ــــ ــال والحســــ ــديع الجمـ ــا بـ  يـ

 

** 

** 

** 

** 

ــــــاوتألأل البهاء في  ـــــ ــــ  (3)عارضــــــيكـــــ
ـــــــا ــــ ـــــ ــــ ـــــــار رهنا لديكـــــ  ر فؤادي فصــــ
ــــو هواك إال إليكا ــــ ـــــ ــــ ــــكـــــ ــــت أشــــ  لســــ
ـــــا ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ يـــــديكـــــ في  وميتتي   حيـــــاتي 

 

 
 . 412 ديوان ر ي العتاهية، ص  (1
رنظر كتاب: )المؤتلف والمختلف في رسماء الشعراء   ظريفا صاحبا أل ي نواس.صري الشاعر المتأخر يكنى ر ا علي واسمه الحسين  ن الضحاك كان  بومنهم الخليع ال  (2

 (. 143م، ص  1991  - ه   1411،  1لبنان، ط - وكناهم ورلاا هم ورنسا هم و عض شعرهم، لآلمدي، تحايق: األستاذ الدكتور ف. كرنكو، دار الجيل،  يروت  
 . 380 ، صتحايق: رحمد عبد المجيد الغزالي نواس، ير ديوان  (3
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ُ:ـكاايتُِاحلِـُُُنظــمُِوَُُُعليمــي ُِالتُ ُُعـرُِالشُ ُا:ُغرضُ عاشرُ 
ولم يكن معروفا قبله، وهذا الفن من الشعر يتميز بخلوه  ،نشأ هذا الغرض في العصر العباسي األول

نظم لسهولة فهم المعلومات العلمية والبيانية واللغوية، ونظم   العاطفة وغير ممتٍع، والشعر التعليمي   من
للم  القصص الغرضيوالحكايات  فيهـتعة والتسلية والدعاية، ومن أشهر شعراء هذين  القائلين  ا  من وأول 

 وجماعة آخرون، ومن قوله في تعريٍف بكتاب الصوم:  (1)بن عبد الحميد الالحقيالشاعر إبان 
جـــــامع  ــــــوم وهو  ــــ الصــــ  هـــــذا كتـــــاب 
الــــقــــرآن  فــــي  الــــمــــنــــزل  ــك  ذلـــــ  مــــن 
الــــــنــــــبــــــي  عــــــن  ــاء  جـــــ ــا  مـــــ ــه   ومــــــنـــــ

ــــــلم ــــ ــــــلى الـله وعلـيه ســــ ــــ ــــــــــ صــــ ــــ ـــــ ــــ  ا ـــــ
 

** 

** 

** 

** 

ــع ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــرائـــــ  (2) لكل ما قامت به الشــــ
ــان بيــ ذا  ــان  ــــــال على من كــ ــــ  فضــــ
ـــــــى  ــــ الــمــرضــــ الــمــتــبــع  ــده  عــهـــــ  مــن 

ــا   ــا كــــــمـــــ وعــــــلــــــمـــــ ــه  بـــــ للا  ــدى   هـــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قال صاحب األغاني: هو ر ان  ن عبد الحميد  ن الحق  ن عفير ،  وهو شاعر مطبوع  صري لكنه مطعون في دينه،  هو من شعراء هارون الرشيد  (1

 (. 173م محمد هارون، ص رنظر كتاب: )خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، للبغدادي، تحايق وشرح: عبد السال مولى  ني رقاش. 
 . 51ه ، ص1425مصر،  - األوراأ قسم رخبار الشعراء، للصولي، شركة رمل، الااهرة  (2
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 شعــــــر الرثــــاء

شعـــــر املديـــح

شعــــر الغــــزل

 الشعر السياسي والوطين  

شعر احلنني إىل الوطن

شعر املناسبات واالجتماعيات    
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   : ل  الأوّ   المطلب  
 
   شعر

 
 ثاء  الر

 

الأولى القصيدة  
 
 
 الزعيم  رثاء

ح
 الوطني عبد القادر صاحل ك

 
 بريي

 

 : (1) رحمد سرور  ن الشاعر األستاذ محمد
  حر الكامل:

ـــــــى فقدان ذاك األ ـــــــي علـــــ  مجدنبكـــــ
ــى تلك البطولة والحجا  ــي علــــــ  نبكــــــ
ــى ــولة والحمـــ  نبكي على فخر الكهـــ

ــات ــز الراسيــــــ ــدث تهــــــ ــه  حــــــ  لعظمــــــ
ــر  ــــ ــة تستعـــــ ــــ  وتميد  يه األرض ثمـــــ

 الهــــــــــــــدى خطـــــــ  ألم فالتبس فينـــــــا 
 فــــــــي جنــــــــاٍن آمنــــــــا   [كبيري ]أنعــــــــم 

ــانـــة  ــة فينـ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــت إال دوحـــــ ــا كنـ  مـ
 دى الر أنقـــــــذت أمتـــــــك الفتيـــــــة مـــــــن  

ـــــــا ونيت ولم تكل ــــ  ولقد ســعيت ومـــــ
ــــــــــ  ــم رت اوأنـــــ ــــ ــــ  لهدى المنير سـبيلهـــــ

 ذا ما رمت تشرف مــــــن عالى إحت
 مـــــــن طائش العقل الخؤون مرابـــــــط

ــر هيهات روح  ــك تستـــــ  د من الردى ـــــ
ـــــــــاره سجيت فــــــــي علٍم رسمت شع ــ  ـــــ

ــــه وكأن نعش ــــــ ـــ ــوع خلفـــــ ــ ــك والجمـــــ ــ  ـــــ

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 (2) الفضائل والزعيــــــــــــم المفــــــــــــرد رب 
 وعلى األمانــــــة في سمــــــاء الســــــؤدد 

ــدد   ٍموشهـــــــ  ــــــ ــي الخطـــــــوب سمهــــــ  فـــــ
ـــــد  ـــــة القصور الوطـــــ ـــــد شامخـــــ  وتهـــــ

ـــــــــود  وتصطبـــــــغ  وبفيـــــــه القلـــــــ   بتســـــ
ــم المقصد  ــم القويـــــ ــل ذا الفهـــــ  وأضـــــ
 واهدأ فذكـــــــرك في القلـــــــوب مجـــــــدد 

ـــــــــد   دشريــــــــ  لكــــــــ آوت   ــ ـــــــــٍ  أميـــــ ــ  قلـــــ
ــــوم   ــــدت للقـــــ ــــق المعبدومهـــــ  الطريـــــ

ـــــــي كمبلد ـــــــن تنثنـــــ ـــــــة لـــــ ـــــــك همـــــ  لـــــ
 العـــــــزم ال تتـــــــردد   ومشيـــــــت ماضي

ــد ــــــ ـــــــ ــٍم معتــــــ ــن أثيـــــ ــم مـــــ  أرداك سهـــــ
 ثائـــــــٍر متمـــــــرد عفـــــــي العســـــــف وقـــــــ 

 لفديـــــــت بالمهـــــــج العوالـــــــي األجلـــــــد 
ــد  ــ ــدٍل للغـــــ ــ ــــــ ـــ ــراس عـــــ ــ ــه نبـــــ ــ  وجعلتـــــ

ــن بذ ــش الحسيـــ ــد  اك يومنعـــ  المشهـــ
 

   إريتري الجنسية، وكان رستاذ اللغة العر ية في مدرسة الجالية اليمنية في العاصمٍة اإلريترية رسمرا. (1
  ،[المفتريات  ودحض  الهويات  صمود: ] عنوان  مطبوع  الغير   لكتا ه  مااالت  سلسلة  جيالني،   و كر ر  ستاذاأل  ،ا إريتري  الفصيح  العر ي  الشعر   تطور   تاريخ  (2

 http://www.munkhafadat.com/arabic: النشر  تاريخ اإلريترية،  المنخفضات   ر ناء  را طة  موقع في
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ــة ـــ ــى الغمامـــــ ـــ  قد غشتك بظلها حتـــــ
ــا ــــ ــــ ــك القلوب تألمـــــ ــــ ــــ ــوم ترثيـــــ ــــ ــــ  اليـــــ
ــا  ــــ ــم بدار الخلد أنت شهيدهـــــ ــــ  فانعـــــ
ــد  ـــ ــــ ــة للا الكريم الواحـــــ ـــ ــــ ــي ذمـــــ ـــ ــــ  فـــــ
ـــــةٍ  ـــــل رحمـــــ ـــــك للا وابـــــ ـــــزل عليـــــ  أنـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــــــــدت تنز  ــــ ــــــــردوغـــــ ــــ ــــــــا لتبـــــ ــــ  ل ظلهـــــ
ــــــف العي ــد ويحالـــــ ــــ ــان أرق مشهـــــ ــــ  نـــــ

ـــدأ بحوض الرسول نعم المورد   واهـــــ
ــوار خيــــــ  ــد روجــــ ــه محمــــ  الرسل طــــ

ــدد  ــوٍم مجـــــ ــى لرمســـــــك كل يـــــ  تغشـــــ
 

 :القصيدة مناسبة
هــذه مرثيــة لألديــ  واألستــاذ محمــد بــن أحمــٍد آل ســروٍر، نظمهــا عقــ  اغتيــال الزعيــم الوطنــي الراحــل السيــد عبــد  

الريتــري فــي العصـــر   العربــي  بالشعــر قصيــدة رثــاٍء ظهــرت   تعــد أولصالــ  آل كبيــري، وهــي   بن  القــادر بــن محمــد
هـ  1368العربيـــة األسبوعيـــة الريترية فـــي مدينة أسمـــرا، وذلـــك فـــي عـــام    ، وردت هـــذه القصيـــدة في الجريـــدةالحديـــث 

 م.1949الموافـق لعام  
 

 تحليل القصيدة:
 :محمد سرورٍ  األدي  ل األستاذ الشاعرو يق

ــــــــــ  ــــــي علـــــ ــــ  ى فقدان ذاك األمجدنبكـــــ
ــى تلك البطولة والحجا  ــــ ــي علـــــ ــــ  نبكـــــ
ـــى  ـــولة والحمـــــ  نبكي على فخر الكهـــــ

 

** 

** 

** 

ـــرد رب  ــــــ ــ ـــم المفـــــ ـــل والزعيـــــ  الفضائـــــ
ــؤدد  ــاء الســــ ــة في سمــــ  وعلى األمانــــ

ـــــــــــدد   ٍموشهــــــــ   فــــــــي الخطــــــــوب سمهـــــ
 

بدأت القصيدة بفعل مضارٍع، ويدل هذا على االستمرارية والتجددية لهذا البكاء على الفقيد، وكرر الشاعر كلمة  
لألفعال أثرها في العربـــي استعمـــاال كثيـــــرا، و   ]نبكي[ عدة مراٍت، ونجد كلمة البكاء قد استعملت قديما فــــي الشعـــر

أم علالنص األدبي، إن كان على   القارئ الكات  الشاعر  حالة الماضي غيرها في حالة المضارع؛  ي  فهي ف   ؛ى 
ث بعد،  ه، على النقيض من فعل المضارع الذي لم يحدالتغيير  يه أو تبديل  وال يمكننا   يعني شيء منتهٍ   فالماضي

ن ان القصيدة من بحر الكامل، ذي النغمة  ع   هذا فضال  ،  ا إرادتن    ـدل حسنغير  يه ونبدل ونع  ا أنوالذي يمكنن 
 الموقظة المنبهة إلى وقوع حدٍث عظيٍم يتكرر تنبهها مع كل بيٍت، وهي تفعيلة اشبه بالموسيقى التي تعبر عن الحزن.   
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بالبكاء الذي هو مظهر الحزن  حزن، ونجده شديد االقترانونرى الموت في االستعماالت الشعرية أعظم بواعث ال
بالبكاء عن مطلق ذكر الموت والتوجع له،   اللغة التعبير األكبر، حتى تفرع عن هذا االتصال أن شاع في استعمال

 ره عليه: ـص ن بكاء قــــ ا عفصح  م   ،و يه يقول النابغة الذبياني في رثاء النعمان
فقــــد   الجوالن من  حــــارث   ربــــه بكى 

 

ـــــــائـل ** ــــ  (1)وحوران منـه موحش متضــــ
 

 بن عبد العزيز: عمرالخليفة وعلى ذلك قال جرير في رثاء 
ـــــــــ والشــــمس كاســــف ــــ  ة ليســــت بطالعةٍ ـــــ

 

ــل والقمرات ** الليــ عليــــك نجوم   (2) بكي 
 

عليهم، فجعلوا وصفات المبكى    وقد تفنن الشعراء في إسناد هذا البكاء إلى أشياء مختلفٍة، باختالف مقامات الكالم
  : مهلعبد الملك بن ال  رثيدوسي ي الس المنابر تبكي لفقد الفصحاء، كما قال أبو واثلة بن خليفة 

قمـــــت فوقـــــه إذ  الغربي  المنبر   بكى 
 

ـــــــ فكادت مسـامي ** ــــ  (3) ر الحديد تذوبـــــ
 

، (4) َّرن  مم ام يل ىل  مل يك ىكُّوكثيرا ما أسندوا هذا البكاء إلى السماء، توليدا من قوله تعالى:  
فكان أبدع في االدعاء، وأغرق في التخيل؛ ألن للسماء ماء المطر الذي يشبه انصبابه انصباب الدمع،  يصير  

  ( 5)الحاصل؛ كما قال أبو بكر بن اللبانةبطريق المجاز المرك  إيماء إلى الحقيقة، وإبرازا لغير الحاصل في معرض 
 : (6) ن عبادٍ في خروج المعتمد ب 

ــــــمــــاء بمزٍن رائٍ  غـــاد ــــ الســــ  ي تبكي 
 

ــاد ** ــاء عبــ أبنــ ــل من  ــاليــ البهــ  (7) على 
 

حمد ســـــروٍر يوحي تكرار الفعل المضـــــارع بالحركة التي عمت موك  تشـــــييع ســـــتاذ موفي قصـــــيدة األ
 ، وتخير لهذا الرثاءالريترية عاصــــمة البالد، إذ يعبر الشــــاعر عن حزنه الشــــديدالفقيد في مدينة أســــمرا 

 مهدد. أجمل المفردات األدبية مثل: األمجد، والسؤدد والس  

 
 . 113ص  ،شرح الخطيب التبريزي، ديوان ر ي تمام  (1
 . 736، ص 3مصر، ط - نعمان محمد رمين طه، دار المعارف، الااهرة : ديوان جرير، شرح محمد  ن حبيب، تحايق (2
 . 214ه  ، ص 1423لبنان،   -ومكتبة الهالل،  يروت البيان والتبيين، للجاحظ، دار   (3
 . 29: سورة الدخان اآلية( 4
من جلة األد اء وفحول الشعراء. له تصانيف عديدة في اآلداب. وكان من شعراء دولة  ،  ا ن اللبانة ر و  كر محمد  ن عيسى اللخمي األندلسي األديب  (5

لبنان،    -كتاب: )العبر في خبر من غبر، للذهبي، تحايق: ر و هاجر محمد السعيد  ن  سيوني زغلول، دار الكتب العلمية،  يروت  رنظر  المعتمد  ن عباد. 

 (. 391م، ص 1985 - ه  1405، 1، ط2ج 
كان    نعيم، لخمي النسب،محمد  ن عباد  ن محمد  ن إسماعيل  ن محمد  ن إسماعيل ا ن قريش  ن عباد  ن عمرو  ن رسلم  ن عمرو  ن عطاف ا ن  (6

رنظر كتاب: )اإلحاطة في رخبار غرناطة، للسان الدين ا ن    المعتمد، رحمه هللا، فارسا شجاعا،  طال ماداما، شاعرا ماضيا، مشكور السيرة في رعيته. 
 . (61ه ، ص  1424،  1، ط2لبنان، ج  - الخطيب، دار الكتب العلمية،  يروت 

 . 56ص   ،م 2008 -1429، 2األردن، ط  -محمد مجيد السعيد، دار الراية، عمان . د .، جمع وتحايق ر (موع شعرهمج)ديوان ا ن اللبانة الداني  (7
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وأشــار للفقيد بقوله" "ذاك األمجد" وكأنه حي واقف شــامخ وماجد، وهذا الفقيد هو من أرباب الفضــائل  
ألنه تجســـدت  يه البطولة ورجحان العقل، وإذا ســـألت    ؛الســـاحة الريتريةوالكرم، وهو الزعيم المتفرد في 

ا مازال يبكي الشــاعر على الفقيد الذي وصــفه بأنه فخر وأيضــ  ،  عن أمانته فهو في علو الســماء والســؤدد
هصـور جسـور في الخطوب والمدلهمات و للكهولة وفخر لحمى الديار، ووصـفه بأنه ذو شـهامٍة وشـجاعٍة  

 :(1)الحسن بن مسعوٍد اليوسي يٍ عل ومعنى السمهدد الجسيم، قال الشاعر أبمن األمور، و 
بــــاترٍ  ـــــٍ   ـــــ ــــ ــــــم مكتهــــٍل كعضــــ ــــ  وأشــــ

ــــام ــــ ــــــــ جوٍد لدى جوٍد وطوٍد شــــ ــــ ـــــ ــــ  خٍ ـــــ
 

** 

** 
ــرد ــجـــ مـــ ــات  ــبـــــ ــائـــ ــنـــــ ــلـــ لـــ ــه  ــددتـــــ  أعـــــ
ـــــــدد   حلما وعوٍد في الخطوب سمهـــــ

 

ــاعر  وصــــــف ــبر واالحتمال في نه غاية في الجود وغاية في الحلم وغاية في الكهل المذكور بأ  الشــــ الصــــ
 (2)ود الجسيمم، والعل العظيوالجب المطر الغزير، بثالثة أشياء:الخطوب النازلة، وشبهه 

 سروٍر واصفا حدث موت الفقيد:  ستاذ محمد بن أحمدويقول األ
ـــــات ـــــز الراسيـــــ ـــــدث تهـــــ ـــــه   حـــــ  لعظمـــــ
ـــــة  ــــ ـــــروتميد  يه األرض ثمـــــ ــــ  تستعـــــ

ــدى  ـــــــ ــ ــا الهـــــ  خطــــــــ  ألم فالتبس فينــــــ
ــــم  ــــا [كبيري ]أنعـــــ ــــاٍن آمنـــــ ــــي جنـــــ  فـــــ

ــة  ــانــ فينــ ـــــة  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــت إال دوحـــــ كنــ ــا   مــ
 

** 

** 

** 

** 

** 

ــد   وتهــــــــد شامخــــــــة القصــــــــور الوطـــــ
 بتســــــــود  وب وتصطبــــــــغفيــــــــه القلــــــــ 

ــم المقصد  ــم القويـــــ ــل ذا الفهـــــ  وأضـــــ
 واهدأ فذكـــــــرك في القلـــــــوب مجـــــــدد 

ــٍ  آ ــــــ ــٍد قلــــــ ــل شريـــــ ــدوت لكـــــ ــــــ  أميــــــ
 

 ثت فيها جريمة اغتيالٍ يقول هذا الفقد هو حدث هز الجبال الراسيات لعظم الفقد، وبما أن مدينة أسمرا التي حد
للزعيم الوطني عبد القادر كبيري محاطة بالجبال العاليات الشاهقات؛ فالشاعر استلهم هذا المعني من الطبيعة التي  

تميل من الفزع من سماع    د القصور الشامخات الموطدة، واألرض تكاد ويقول الشاعر هذا الحدث من هوله يه،  حوله
جاءت القرآن الكريم، وهذا دليل على سعة ثقافة   التي  [ تميد]نعي الناعي لهذا الفقيد، ونجد الشاعر استخدم مفردة  

جاء  ،  (3) َّجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ، قال تعالى: والعربية الشاعر الدينية

 
 ة والنالية.ر و علي الحسن  ن مسعود اليوسي، نسبة إلى ري تيوسي قبيلة في عداد  ر ر ملوية؛ نا غة هذا العصر ومن رفضل المتحاياين  العلوم العالي  ( 1

 (. 355، ص  2015،  4، ط1لبنان، ج   –رنظر كتاب: )النبوغ المغر ي في األدب العر ي، عبد هللا كنون الحسيني، دار الكتب العلمية،  يروت  
 . 6،  ص  ي على الحسن  ن مسعود اليوسي، ألماني في شرح التهانينيل األ (2
 . 15سورة النحل اآلية:  (3
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والجبال الراسيات، لتقر األرض وال تميد ،  تعالى األرض، وما جعل فيها من الرواسي الشامخات في التفسير: "ذكر  
 .  (1) ك"ــــ  ذلـــش بسب ــ م عي ــأ له ـــيهن  الــأي: تضطرب بما عليها من الحيوان؛ ف

ويقول الشاعر: القلوب تشتعل نارا وحرقة، والقلوب صارت  مسودة، والسواد عالمة الحزن عند موت العزيز؛ 
فالشعراء إذا انبعثت ذكرياتهم الحزينة لمرأى بعض الجمادات، وأفاضوا من حزنهم عليه، فتخيلوه حزينا، أغرقوا في  

 التعبير عن حزنه، وهو ضرب قري  من التجريد.   هذا الخيال؛ فنزلوه منزلة العاقل، وجعلوه باكيا مبالغة في
ويتوجع الشاعر من هذا الخط  العظيم الذي ألم بالشع  الريتري المسلم، بعد سماع نبأ اغتيال هذا 
الزعيم البطل الشــجاع، يقول عند ســماعنا عن هذه المصــيبة حصــل لنا التباس في الهدى، وزالت عقولنا 

 وكذلك ضل منا من هم من ذوي الفهم الحصيف.  ،عن الصواب
وأن    ،ألمته  من خيٍر وفيرٍ   نا مطم نا لما قدمبالتمتع بالنعيم في جنات الخلد آم  الشاعر للفقيد  دعا في الختام  و 

  حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت ختُّقال تعالى:    يكون ضمن المتقين،

ننساك؛ فذكرك دائما متجدد ولن تنسى هادئا في قبرك لن  ، وكن  (2) َّمض خض حض جض مص خص
 م.  ــم المله ــة الزعي ـا بمثاب ــت له ـك كن ــألن   ة أفضالك؛أبدا األمة الريترية المسلم 

  [فينانةٍ ]لمفردة    طت، واستعمال الشاعرالشاعر شبه الفقيد بالشجرة العظيمة كثيرة األغصان، ولكن هذه الشجرة سق
استخدمت في السابق    قد  يدل على ثقافته العالية وباعه الطويل في اللغة العربية التي ملك زمامها، ونجد هذه المفردة

 يفتخر بأمة السالم:  (3) من قبل شعراء العربية، وهذا الشاعر عبد الرحمن الدكالي المغربي
ــي  ـــــ ــــ ــد ننتمـــــ ـــــ ــــ ــمـــــ ـــــ ــــ ــا أمة ألحـــــ ـــــ ــــ  إننـــــ
ــــــــد لل فرع ــــ ــــــــمـــــ ــــ ــــــــحـــــ ــــ ــــــــا والـــــ ــــ  ولدينـــــ

 

** 

** 

ــا فــــــي الحيــــــاة خير ضمــــــانه ــننــــ  ديــــ
ــــانه  ــــ ــــن دوحٍة فينـــــ ــــ ــــوي مـــــ ــــ ــــلـــــ ــــ  عـــــ

 

وهو يرثي الزعيم الوطني المصري سعد  [فينانة]مفردة   (4)وكذلك استخدم الشاعر اللبناني خليل مطران
 التي سقطت: األفنان، ووصفه بالشجرة العظيمة الوارفة ذات (5)زغلول

 
 . 119، ص  م1999  -   ه 1420  ،2ط  ،7السعودية ج - الرياض   طيبة،  دار  السالمة،  محمد    ن   سامي:  تحايق  تفسير الارآن العظيم، ال ن كثير،   (1
 . 73سورة الزمر اآلية:    (2
الشيخ اإلم  (3 المغرب ومحدثيه،  الدكالي الصدياي. كانت والدته عام اثنين وتسعين ومائتين ورلف، آخر حفاظ  الرحمان  ر و شعيب  ن عبد  ام، عالمة األعالم،  الشيخ 

  لارن الثالث عشر والرا ع، ال ن سودة،رنظر كتاب: )إتحاف المطالع  وفيات رعالم ا   المحدث المفسر، آخر من ررينا على طريق الحفاظ المتادين الذين  لغنا وصفهم.

 (. 477م، ص1997  - ه   1417،  1، ط2لبنان، ج   - تحايق: محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي،  يروت  
 المدرسة خليل  ن عبده  ن يوسف مطران: شاعر، غواص على المعاني، من كبار الكتاب، له اشتغال  التأريخ والترجمة. ولد في  علبك ) لبنان( وتعلم    (4

 (. 320 ، ص2ج  البطريركية  بيروت. وسكن مصر. رنظر كتاب: )األعالم، للزركلي، 
ولد في )إ يانة( من قرى )الغر ية(  مصر. وتوفي ر وه وهو  ،  اسية. وركبر خطبائها في عصرهسعد ) اشا(  ن إ راهيم زغلول: زعيم نهضة مصر السي (5

 (. 83 ، ص3ج  رنظر كتاب: )األعالم، للزركلي،  في الخامسة، فتعلم في كتاب الارية. 
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ــــــقطت ــــ  ما القول في دوحٍة فينانٍة ســــ
ــــــبـتكـأنهـا   ــــ ــة مجموعـة نشــــ ــــ ــــ  غيضــــ

 

** 

** 

ــــــان والكرم ــــ  (1)ومن أماليدها الحســــ
وتــخــتــرم  ــا  تــثــنــهـــــ ــا  ــايـــــ الــمــنـــــ ــا   فــيــهـــــ

 

فناٍن الكثيرة األذات    الشجرةما القول في    م سعد زغلول المصري يقول الشاعر خليل مطران يرثي الزعي
، وشبه هذه الشجرة بالموضع الذي يكثر  يه حسان والكرمالبالتي سقطت، وكانت أغصانها تمد الناس  

ها هنا وهناك حتى فصمتها  فجعلت تحركها وتميل  ؛الشجر ويلتف، نشبت في هذه الشجرة أظفار المنايا
 ا.  ا مدوي  عن بعضها؛ فانهارت وسقطت سقوط  

ــن  ــة مــــــ ــك الفتيــــــ ــذت أمتــــــ  دى الر أنقــــــ
ـــــا ونيت ولم تكل  ـــــ ــــ  ولقد ســــعيت ومـــــ

ـــرت ا ـــــ ــــ ـــم وأنـــــ ـــــ ــــ ــبيلهـــــ  لهدى المنير سـ
ــن عال ـــــ  حتى إذا ما رمت تشرف مـــــ
ـــــط  ـــــن طائش العقل الخؤون مرابـــــ  مـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــــق المعبد ــــوم الطريـــــ ــــدت للقـــــ  ومهـــــ
ـــــــي كمبلد ـــــــن تنثنـــــ ـــــــة لـــــ ـــــــك همـــــ  لـــــ

 العـــــــزم ال تتـــــــردد   ومشيـــــــت ماضي
ــد ــــــ ـــــــ ــٍم معتــــــ ــن أثيـــــ ــم مـــــ  أرداك سهـــــ

 ثائــــــــٍر متمرد   عفــــــــي العســــــــف وقــــــــ 
 

ي؛ بأنه كان القادر كبير يقول الشاعر األستاذ محمد سروٍر معددا خصال وبطوالت الفقيد الزعيم عبد 
لها تحت   الهالك بسب  ضم االحتالل الثيوبي  المجيدة من  حكمه، وأراد بمثابة منقٍذ لألمة الريترية 

العالم خارطة  من  البطف  ؛إزالتها  هذا  لها  الصنديدتصدى  المجاهد  العزة ل  لقومه طريق  مهد  وكذلك   ،
دون كلٍل وملٍل في سبيل حتالل، وقد سعى  والشاق طريق الثورة ضد اال  المعبدغير  والنصر، هذا الطريق  

الخطوب   أمام  الوطن، وكانت له همة وعزيمة ال تنثني وال تنحني  العظام، وهو ليس عزة  والمصائ  
 زال. ــ واله فــن الضعـــى األرض مـــط إلــالذي يسقك كالرجل الضعيف وال فاتر العمل ولم يتحرك

الهدى التي أنارت الطريق للثوار، ومضى   لوطني كبيري بأنه منارةويواصل الشاعر في وصفه للزعيم ا 
وكان يستعد للذهاب إلى مقر األمم المتحدة   بالعزم ولم يتردد في سبيل إرجاع حقوق الشع  الريتري،

  التاج المبراطور األثيوبي   نضمام تحت الريتري لال  ن للعالم رفض الشع ؛ ليعل[نيويورك األمريكية]في  
الشع  في االستقالل وإقامة دولةٍ آنذاك للعالم رغبة  إثيوبي  ومستقلةٍ   ذات سيادةٍ   ؛ وليؤكد   ولكن،  ةعن 

برصاصٍة من ل يم القوم الغادر المعتدي ترديه قتيال دون تحقيق حلمه في إرجاع حقوق الشع  الريتري 

 
 .261 م، ص1949، 2، ط3مصر، ج  –ديوان الخليل، خليل مطران، دار المعارف، دار الهالل  (1
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المغتصبة، وهذا الطائش الذي تولى كبر قتله لألسف خائن وعميل من أبناء الوطن، ولكن هيهات كان  
   ريتري.التراب القتل الزعيم بمثابة شعلٍة متقدٍة تعاهدتها األجيال من الثورة حتى تحرير كامل 

 يرثى الزعيم الوطني المجاهد بهذه األبيات الجميلة (1)وهذا األستاذ األدي  ياسين بن محمٍد آل باطوقٍ 
 بقوله: عند مراسم وتشييع الفقيد

ــدٍ  ـــ ــر مجاهـــ ـــ ــالم أجـــ ــادم الســ ــا خــ  يــ
ـــــــــــى   للا يشهــــــــــد أن مـــــوتـــــك بالحجــــ
ــم  ــــ ـــــ ــن قائــــ ــــ ـــــ ــة ركــــ ــان للوطنيـــ  إن كـــ

 

** 

** 

** 

 فــــــــــي للا مــــــــــن خلــــــــــٍد ورضــــــــــوان
ــان  ــرفـــ ــــ ـــــ ــدام والعــــ ــــ ــد والقــــ ــــ ـــــ  والجــــ
ــي ــالد فأنــــت البانــ ـــ ــذه البـــ ـــ ــي هـــ ـــ  فـــ

 

بالنداء ليبين حزنه وألمه؛ وليبين مكانة المرثى وتعظيمه   طوٍق بدأ أبيات رثائه األستاذ األدي  ياسين با
عبد   - الشهيد بإذن للا-والمبالغة في شدة ما أصاب الشاعر؛ ألنه كان أخا وصديقا لرائد األمة الريترية

القادر كبيري، حيث وصفه بخادم السالم الذي له أجر مجاهٍد في سبيل للا، والذين يقتلون في سبيل 
ان من للا والخلود في الجنان، ويخاطبه إن سب  موتك كان لرجحان عقلك وفطنتك الفذة للا لهم رضو 

 .الذي بنيت هذا الركنالوطن والوطنية، فأنت  د في هذه البالد أباتجاه مؤامرة العدو، وأنت تع
  المرثى؛  يخاط في الشعر العربي، الشاعر يستخدم النداء أحيانا الستحضار الغائ  وااللتذاذ بذكر

األبيات التالية من الشاعر الجاهلي ، وهذه  الميت أو المقتول فكأنه حاضر أمامه، ويناديه ويستلذ بتخاطبه
ـــه المقتـــزيدك شعورا بصراخ الشاعر حزنا الستحضار أخيت  ،(2)المهلهل ـــث يقـه حيـذاذ باسمـول وااللتـ  ول:ـ

تـ  فـلـم  كـلـيـــــــ   ــا  يـــــ ــك   جـبـنـي دعـوتـــــ
ذم  خـــالك  كـــلـــيـــــــ   ــا  يـــــ  أجـــبـــنـــي 

 

** 

** 

القفـــــــار؟  البلـــــــد  يجيبني   (3) وكيف 
لهـــــا مزار؟ النفوس  ــــــنينـــــات  ــــ  ضــــ

 

كبيري، ويعبر فيها الشــاعر عن الحزن واللوعة، التي انتابته  ل  محمد ســرور في رثائه ويواصــل األســتاذ
 لغياب هذا العزيز الذي فجع بفقده، ويعدد مناقبه والشادة بمآثره والتوجع عليه:

 
طوأ، مفكر ورديب، ومن ر رز زعماء الحركة الوطنية ورحد مؤس  س  ي الرا طة اإلس  المية. الذين لعبوا دورا تنويريا، كان له رثره    اياس  ين محمد  (1

عمر الش يخ، مجلة الرافد    طوأ، عبدالجليل  رنظر: )ياس ين محمود  ا  ع.ص و  نة م  يم في مد1914مايو   14طوأ في    الكبير على األجيال الجديدة، ولد  ا

 (.http://arrafid.ae 2017م -10-30 اإللكترونية، تاريخ النشر 
وياال: إنه   ،: ررقه، وكان فيه خنثي  مهلهال ألنه هلهل الش   عر، ر س   ميو  ،هو عدى  ن ر يعة، رخو كليب وائل الذى هاجت  ماتله حرب  كر وتغلب (2

 .(288، ص 1ج   ن قتيبة،راء، الرنظر كتاب: )الشعر والشع رول من قصد الاصائد.
 .32، ص م1993 لبنان، – ديوان مهلهل  ن ر يعة، شرح وتاديم: طالل حرب، الدار العالمية،  يروت (3
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ــر هيهات روح  ـــ ــك تستـــــ ـــ  الردى د من  ـــــ
ـــــاره  ــــــــــ ـــــي علٍم رسمت شعـــــ  سجيت فـــــ

ــــــهأن نعشوك ـــــــ ــــ ــــــوع خلفـــــ ــــــك والجمـــــ  ـــــ
ــــة قد غشتك بظلها  ــــ ــــى الغمامـــــ ــــ  حتـــــ
ـــا  ـــــ ــــ ـــك القلوب تألمـــــ ـــــ ــــ ـــوم ترثيـــــ ـــــ ــــ  اليـــــ
ــا ـــ ــــ ــم بدار الخلد أنت شهيدهـــــ ـــ ــــ  فانعـــــ
ــد  ـــــ ــــ ــة للا الكريم الواحـــــ ـــــ ــــ ــي ذمـــــ ـــــ ــــ  فـــــ
ــةٍ  ــــ ــل رحمـــــ ــــ ــك للا وابـــــ ــــ ــزل عليـــــ ــــ  أنـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 العوالـــــــي األجلـــــــد لفديـــــــت بالمهـــــــج  
ــد  ــ ــدٍل للغـــــ ــ ــــــ ـــ ــراس عـــــ ــ ــه نبـــــ ــ  وجعلتـــــ

ــش الحسيـــــ  ــد  ن بذاك يومنعـــ  المشهـــ
ــــــــدت تنز  ــــ ــــــــردوغـــــ ــــ ــــــــا لتبـــــ ــــ  ل ظلهـــــ

ــد  ــــ ــان أرق مشهـــــ ــــ ــــــف العينـــــ  ويحالـــــ
ـــدأ بحوض الرسول نعم المورد   واهـــــ

ــوار خيــــــ  ــد روجــــ ــه محمــــ  الرسل طــــ
 تغشـــــــى لرمســـــــك كل يـــــــوٍم مجـــــــدد

 

يقول الشاعر محمد سروٍر: لو أن روحك ترجع بعد الموت لفديت بأرواح الشع  الريتري العالية والتي 
س البأشبهها بالرماح، هذا الشع  الذي يتحمل المكاره وهو ذو صالبٍة وصبٍر على تحملها، وقوي شديد  

 : (2) في مدح سيف الدولة (1) والمراس؛ ولكن هيهات لن يعود ما مضى، ويقول الشاعر العباسي المتنبي
العوالي المهج  ــه  لــ ــت  ــــــمنــ ــــ ــد ضــــ  فقــ

 

ــا ** ــاقــــ العتــــ ــل  الخيــــ ــه  همــــ ــل   (3)وحمــــ
 

اللون  إريترية األصلي، وهو مكون من  الطاهر لف بعلم  الجثمان  الشاعر محمد سرور هذا  ويقول 
لألجيال األخضر في وسطه غصن الزيتون رمز السالم، وهذا العلم هو الذي رسمه الفقيد وجعله نبراسا 

الشديد ح  التحرير، وهو ال يمبع  رف وبدل بشعاٍر آخرالقادمة؛ ولكن لألسف  إلى جهاد ونضال د  ت 
- وشبه نعشه لكثرة وتدافع المشيعين بجنازة سيدنا الحسين بن علي بن أبي طال ٍ ،  بصلةٍ   الشع  الريتري 

الغمامة شاركت المشيعين  هي  حتى  وك  هذا التشييع الموعالقة القرينة بينهما الظلم، وفي م  ،-
 د. ــل الصنديــا البطـا أيهــك يــا لفقدانــهي  تبكي تحسرا وألمم وفي هذا المشهد الموأظلتهم، والقلوب اليو 

وأن يكون له من حوض   ،م في الرضوان والجنانقيا للفقيد؛ بأن ينعبالدعاء والس  ستاذ قصيدتهوختم الشاعر األ
وأن ينزل ،  - - وأن يكون جارا للحبي  المصطفى  ،موردا عذبا فراتا، وأن يكون في حفظ للا وجنابه  - - الرسول

 
ولد المتنبي  الكوفة سنة ثالث وثالثمائة،    ،رحمد  ن الحسين  ن الحسن  ن عبد الصمد، ر و الطيب الجعفي الشاعر المعروف:  المتنبي  (1

 ونشأ  الشام فأكثر الماام  البادية، وطلب األدب، وعلم العر ية، وفاأ رهل عصره في الشعر، واتصل  األمير ر ي الحسن  ن حمدان المعروف

ادر عطا، مصطفى عبد الاادر عطا، دار رنظر كتاب: )المنتظم في تاريخ األمم والملوك، ال ن الجوزي، تحايق: محمد عبد الا    سيف الدولة.

 (. 162م، ص1992 -ه  1412، 1لبنان، ط -الكتب العلمية،  يروت
ر و الحسن علي  ن عبد هللا  ن حمدان, صاحب حلب, ماصد الوفود، وكعبة الجود, وفارس اإلسالم، وحامل لواء الجهاد. كان رديبا مليح  (2

 (. 247نبالء، للذهبي، ص رنظر كتاب: )سير رعالم ال النظم, فيه تشيع. 
 . 290م، ص 1983 -ه  1403 لبنان، – يروت  ديوان المتنبي، دار  يروت للطباعة والنشر، (3
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 عاء والسقيا للميتبالد  القصيدة  وختامــران،  و والغفـه بالعفره وتبللــــى قب ـــالتي شبهها باألمطار الغزيرة تغش  للا رحماته
أناس كرماء كانوا مصدر    ذين دعا لهم الشعراءهو تقليد قديم في القصيدة العربية منذ العصر الجاهلي، وأن كل ال

 : (1) به ــــى قلــ ا إلـــان حبيب ـــذي كــــال  ابنه األوسطخيٍر وعطاٍء؛ يقول ابن الرومي في موت 
ــة  ـتحـيـــــ مــني  للا  ــــــالم  ــــ ســــ ــك     عــليـــــ

 

ــــــادق البرق  **  والرعد ومن كل غيٍث صــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)

 . 402ص  رحمد حسن  سج،:  ديوان ا ن الرومي، تحايق 
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 القصيدة الثانية 
 

 
 
  وداع

م
 ى وأس

 

 :(1)إ راهيم ن األستاذ الشيخ عبد الاادر 

  حر الكامل:

ــا ــهـــ  يـــــا مفتـــــي الــــــــــدار   ؟مـــــن للديـــــار لـــ
 ا ومــــن ــــ ا  يزينــــنفأنــــت كنــــت لــــنا ثوبــــ 

ــنـــــ فأنـــــت كنـــــت لن ــا حصـــ ــه   اـــ ــــ ــوذ بــــ  نلـــ
ــت دومـــــ  ــنكنـــ ــاـــــ ا لـــ ــئ لنـــ ــــ ــورا يضيــــ  ا نـــ

 س يملــــــؤه ــــــ ا فراغــــــــــــا ليــــــ تــــــركــــــت فيــــــــــــن
 كم من نفـــــوٍس بكـــــت في يوم رحليكـــــم 
ــمـــدت   وكم عيـــون ترى في العين قد جـ

ــه ــت  تحملــ ــي كنــ ــانــ ــون  يك معــ  اــــ يبكــ
ــرثٍ  ــــ ــر مكتــــ ــا غيـــ ــون  يك شجاعـــ  يبكـــ

ــوز ــه  ؟أين الكنـــ ــــ ــي كنـــــت ترسلــــ ــــ  ا ـــــ التــــ
 في األحكــــام ترشدنــــــــا ؟أين الــــمقــــاالت

ــــــوق منبرهـــــا  ؟من للمنابـــــر ــــــدوا فــــ  يشــــ
ـــــثٍ  ـــــاب للا من عبـــ ـــــون كتـــ  ومن يصـــ

ــة ــ ــى دين الحنيفيــ ــار علـ ــن  ؟ومن يغـ ــ  مــ
ــه ـــ ــن عقيدتـــ ــي عــ ــد يحامــ ــى الفقيــ  مضــ

ــا فــــــي ــــــ وال تكــــــون  إرادتكــــــــــــموا ضعافــــــــــ
ــأل ــــــ ــه   للا نســــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــرم وفادتــــــ ــــــ  أن يكــــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــأة مــــــن غيــــــر إنــــــــــــذار  ــنا فجــــــــــ  ودعتــــــــــ
ــنتـــــرى اليـــــوم يكـــــسي جسم  ا العـــــاري ـــــ ـــ

ــار  ــــ ـــــ ــي بأخطــــ ــٍة تأتـــ ــــ ــل ضائقــــ ــي كـــ  فـــ
 في ظلمــة الليــل أو في زحمــة الســاري 
ــــــار  فـــــرد مـــــن النـــــاس يا لهفـــــي لمختــــ

 ا حرقــــــــــــة النــــــارــــــ وكــــــم ضلــــــوع كوتــــــه
 رارا بمــــــــــــــــــــــــدــــــا ذرفــــــت دمــــــعــــــ وليتــــــــــــه

 الص للبــــــــــــــــــاري والخــــــ   وعــــــزة النفــــــس
ــار  ـــ ــي إال بإظهـــ ــرتضــ ــق ال يــ ــحــ  في الــ
ــاري  ــدي القـــ ــى يهتـــ ــد حتـــ ــــ ــى الجرائــــ  إلـــ
 بل أيــــــــــــن صوتــــــك يشدينــــــا بإبهــــــــــــــــــار

ــــــن للمساجـــــد ــــــاه  ؟مــــ ــــــار ـــــ يرعــــ  ا بإكبــــ
ــوار ـــــ ــر خـــــ ـــــ ــه غيـــــ ـــــ ــع عنـــــ ـــــ  ومن يدافـــــ

 شهمــــــــا بإصــــرار ؟يذود عــــن حوضــــها
 كونوا حملــــة الهــــدى من بعــــد مختــــار 

ــوار وللا ينص ـــــ ــــــ ــــــ ــل أطـــــ ــي كــــ ــم فــــ  ركــــ
 يدخلــــــــــــه من فضلــــــه جنــــــات أبــــــــــــــــــرار
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 :القصيدة   مناسبة
في عندما توفي    قيلت  ترية إبراهيم المختار؛يار الري لشيخ الفاضل مفتي الد  ا  رثاءي  ف  هي  قصيدةالهذه  

 مدينة أسمرا العاصمة الريترية. 
 تحليل القصيدة:

العربية باالستفهام لبيان    تي الشاعر في القصيدةقصيدته باالستفهام والنداء معا، ويأ بدأ األستاذ عبد القادر إبراهيم  
ويقصد من الديار دار الفتاء   ؟شدة تفجعه بفراق المرثى ومبالغته في ذكر مناقبه،  يقول متسائال من لهذه الديار

 المفتي.  منص  و أول من شغلوه يعد من مؤسسي الدار، ن الشيخ إبراهيم المختارأل  ؛الريترية
ا ومازالت ليشعر بأن الميت ما زال حي    ؛استعمل الشاعر في قصيدته النداء بقوله: " يـا مفتـي الــدار"

ائرة التي تغل  عليه؛  ه الغتوض  عاطفت  الطيف، مناداة الشاعر المرثيكلماته وهمساته في آذاننا تمر ك
القارئ بآهات الشاعر وعاطفته الحزينة عندما ينادي فخضع الراثي لها خضوعا ال بد منه، وكذلك يشعر  

 هذه األبيات للشاعر الجاهلي المهلهل: المرثي الغائ  الحاضر في قلبه كما نرى في
 كليــ  ال خير في الــدنيــا ومن فيهــا 

 

ــا ** ــا في من يخليهـ  (1)إن أنـــت خليتهـ
 

نا بالرحيل، وبدأ الشاعر يذكر غير أن تخبر امتا من  ودعتنا وذهبت ص يا مفتي الديار الريترية    الشيخ  ويقول
  يكون لنا ذاك الثوب،    يقول كنت لنا بمثابة الثوب الجميل الذي يزين الرجال ويستر العورات، ومن من بعدك  ؛مناقبه

مثل  د للا ملج نا ومالذنا، وكنت لنا ـت بع ـفأن  ؛كـإلي  نفزع ا نا ضائقة فكن بدون ثوبك أصب  جسمنا عاريا، وإذا ألمت ب 
أو تضئ للساري إذا ضل وتحير أين يمشي   راج المنير بعلمك وبأخالقك، وكنت كالذي يضئ الظلمة في الليل، الس

 ف: ـراء الضي ــرم وإق ـي الكـــف (2) بالليل، قال الشاعر أبو شبٍل الحارثي
ثقوبـــــــ  نـــــــارا  لـــــــه  زنـــــــادهـــــــا رفعـــــــت   ا 

 

ــاري هلم إلى قدري  **  (3) تلي  إلى الســــ
 

 
 . 89 وتاديم: طالل حرب، ص ديوان مهلهل  ن ر يعة، شرح   (1
  في  الزمان   مرآة: ) كتاب  رنظر  . مئة  ورر ع   وثمانين   ست  سنة  ولد  دمشق،  جامع   خطيب  الشافعي،  الدمشاي  البركات  ر و  الواحد،  عبد   ن   الحسين   ا ن   شبل    ن   الخضر  (2

 (. 136ص  م،2013  -   ه  1434  ،1ط  سوريا،  -   دمشق  العالمية،  الرسالة  دار  اين،االمح  من   مجموعة:  وتعليق  تحايق  الجوزي،  ا ن  لسبط  األعيان،  تواريخ 
 . 38م، ص  1997  - ه   1418،  1السعودية، ط  - قرى الضيف، ال ن ر ي الدنيا، حااه ورخرج رحاديثه: عبد هللا  ن حمد المنصور، رضواء السلف، الرياض   (3
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لهذا العالم  غله، ويا شـغفيتطيع أحد أن يقوم بشـ تحسـرا تركت فينا الفراغ الكبير ال يسـ ويقول الشـاعر م  
ــاعر النيل حافظ إبراهيم الغناء، ونجد  النحرير والدوحة ــ ــري شــــ ــ ــاعر المصــــ ــ في  (1)مثل ذلك ما قام به الشــــ

 :(2)ه للزعيم الوطني مصطفى كاملرثائ
ــين ــيـــــ ا فـــــراغـــــ تـــــركت فـــ  هـــــ س يشغلـــــ ا لـــ

 

 (3) رمـــ   مـــضطـــ أبــــــي ذكــــــي الـــقـــلإال  **
 

هذه القصـــيدة اســـتوقفتني أبياتها كثيرا، وكأني باألســـتاذ الراحل عبد القادر بن إبراهيم الذي رحل عن  
ابا، بعد أن شــــــارك في الحركة الوطنية عضــــــوا في حركة تحرير إريتريا، وعضــــــوا في التحاد بدنيانا شــــــ 

 :(4)وكأني به يخاطبنا اليوم في واقعنا البائسالعام لطلبة إريتريا بالقاهرة،  
ـــــوق منبرهــــا ـــــدوا فـــ  ؟من للمنابــــر يشـــ

 

ــار؟  ** ــــ ــاها بإكبــــ ــــ ــد يرعــــ ــن للمساجـــ ــــ  مــــ
 

في   [أماتري ]ا التي امتدت إليها األيدي اآلثمة تهديما في مدينة ]مندفرا[ في القليم الجنوبي، وـمساجدن
مدينة مصوع الساحلية، وتأميما ألراضيها في مدينة كرن، يا تري من يسمع صيحاتها وهي تصرخ: وا 

 إسالماه لعلها تالمس نخوة المعتصم.
ــــه   مضـــى الفقيـــد يحامـــي عـــن عقيدتــ
ــا فــــــي إرادتكــــــــــــم   وال تكــــــونوا ضعافــــــــــ

 

** 

** 

ــار  ــد مختـ ــدى من بعـ ــة الهـ  كونوا حملـ
ــــــوار وللا ينصركـــــم فـــــي كـــــل   ـــــ ـــــ  أطــــ

 

اعرلنا هذا ال  ه  وجه    نداء   قبل أكثر من ثالثين عاما وكأنه يعيش معنا عذابات اليوم وبؤس الحال تحت حكم   ش 
 . (5)الطاغية؛ فلنتخذ من خطى تلك الرموز ومواقفها األبية نبراسا يضئ لنا طريق مسيرتنا القاصدة إلى التحرر واالنعتاق

الش   البالغية، كقوله: "من  أكثر  للمنابر...؟"، اعر في قصيدته من االستفهامات  للديار...؟"، و"من 
و"أين الكنوز...؟"؛ واالستفهـام البالغي ال يتطل  جوابا وإنما يحمل من المشاعر أغراضا بالغية عديدة 
منها: التشويق، واألسى، والحسرة، وغيرها من الدالالت التى تفهم من خالل السياق، وتعرف من خالل 

 دث.  ـ ر على الح ـالمسيط ـــوري و الشعـــوالج  نفسيةالموقف الذى يقال  يه، وحالة األدي  ال

 
 النيل كانت راسية رمام ديروط. وتوفي ر وه  عد عامين من والدته. ثم ماتت رمه  شاعر مصر الاومي، ومدون رحداثها نيفا ور ع قرن. ولد في ذهبية    (1

 ( 76، ص 6األعالم، للزركلي، مرنظر كتاب: )  عد قليل، وقد جاءت  ه إلى الااهرة، فنشأ يتيما. ونظم الشعر في رثناء الدراسة.
 (238، ص  7رنظر كتاب: )األعالم، للزركلي، م  مولده ووفاته في الااهرة.،  هضتها الوطنيةمصطفى كامل ) اشا( ا ن علي محمد: نا غة مصر في عصره، ورحد مؤسسي ن (2
 . 38قرى الضيف، ال ن ر ي الدنيا، حااه ورخرج رحاديثه: عبد هللا  ن حمد المنصور، ص  (3
  نت   فرجت  موقع  في  نشر   ماال  كيكيا،  صالح  األستاذ:   الم  ،[عمر   رحمد  المختار   إ راهيم  الشيخ  االرترية  الديار   مفتي  سماحة]  الشامخة  رموزنا  من  (4

 https://www.farajat.net/ar. م2006/07/03: النشر  تاريخ اإللكتروني،
 المصدر السا ق نفسه. (5
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أن  يه إثارة   أنه يعطى الكالم حيوية ويزيد من االقناع والتأثير، كما   يوسر جمال االستفهام البالغ
ليصل بنفسه إلى الجواب دون أن يملى عليه، وهنا نجد    ؛للسامع وجذبا النتباهه وإشراكا له في التفكير

بكاء الشاعر الفحل أبا تماٍم الذي أنشد أجمل قصيدة رثاٍء في تاريخ الشعر السالمي في رثاء المجاهد 
، ٍد الطوسي، الذي سقط في أرض المعركة بعد أن تكسرت في يده تسعة أسيافٍ مغوار محمٍد بن حميال

ثبات في مكانه  اثنتي وثالثين عاماالجب  وثبت  قد جاوز عمره  يكن  ولم  الراسيات،  حيثال  استخدم    ، 
ــعل فيها االستفهام والذي يدلالشاعر  ــدى الفقيــر علـــى والتحســى األسـ  : ـــ

 أمـــــن بـــــعـــــد طـــــي الـــــحادثـــــات محمدا
 مـــضى طـــاهر األثواب لم تبق روضة 

 

** 

** 

ــنـــدى أبـــدا نشر؟  (1) يـــكون ألثـــواب الـ
ــا قبر ــهــ ــتهــــت أنــ ــوى إال اشــ ــداة ثــ  غــ

 

ه جنات األبرار من فضله متمثال يكرم وفادته ويدخل  وسأل للا له بأن  قصيدته بالدعاء للمرثى   ر ـوهكذا ختم الشاع
عادة الشعراء المسلمين في شعر الرثاء، كما    علىالقصيدة    ، وختام(2) َّمن زن رن مم ام يلُّقوله تعالى:  

 في رثاء زوجه قصيدة وهي تعد من أعذب وأرق ما قيل في شعر الرثاء: قال جرير
ـــــوات ربك كلما  ــــ ـــــ ــــ ــلـــــ ــ  وعليك من صــــ

 

ــ  الحجيج ملب ** ـــــ ــــ  (3) ين وغــاروانصــــ
 

 :ولهـــبق عز الدولة لما قتل وصل ، وزير (4)ا طاهٍر بن بقيةٍ أب ورثى أبو الحسن األنباري 
ــات الــمــمـــــ وفــي  ــاة  الــحــيـــــ ي  فــٍ ــو   عــل

 

الـــمـــعـــجـــزات ** ــدى  إحـــــ أنـــــــت   لـــحـــق 
 

ــمع بم ــلوٍب، حتى إوهي من أعظم المراثي ولم يســ ــلبه تمنى لو ثلها في مصــ ــد الدولة الذي صــ ن عضــ
وقبر فأســــقيه،   أنه ليس لك تربة قصــــيدته بقوله أبو الحســــن األنباري   كان هو المصــــلوب، وختم الشــــاعر

 ؛ ثم دعا له بالرحمة بقوله:تقابل المطر الهاطل ألنك مصلوب مع السحاب فأنت
ـــــــى   لك تربة  وما ـــــ ــــ ـــــــول تســـــــقـــــ ـــــ ــــ  فأقـــــ

تترى  ــن  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ الرحمـــــ تحيـــــــة   عليـــــــك 
 

** 

** 

ـــــــ  هطـل الهـاطالت ــــ  (5)ألنـك نصــــ
ــات  ــ ــحــــ ــ رائــــ ــواٍد  ــ غــــ ــاٍت  ــ ــمــــ ــ ــرحــــ ــ  بــــ

 

 
 . 220ص  ديوان ر ي تمام، شرح الخطيب التبريزي، (1
 . 85سورة مريم آلية:  (2
 . 864ص ،  نعمان محمد رمين طه: تحايقديوان جرير، شرح محمد  ن حبيب،  (3
 اه كان فالحا,  الوزير الكبير, نصير الدولة, ر و الطاهر, محمد  ن محمد  ن  اية  ن علي العراقي األواني, رحد األجواد, تالب  ه الدهر رلوانا, فإن ر  (4

رنظر كتاب: )سير  معز الدولة,  عد الستين وثالث مائة, وقد استوزره المطيع ريضا, فلابه الناصح. وآل رمر ر ي الطاهر إلى وزارة عز الدولة  ختيار  ن 
 (270، ص 12ج  رعالم النبالء، للذهبي، 

 . 220ص  ديوان ر ي تمام، شرح الخطيب التبريزي، (5
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ّ  القصيدة    الثة  الث
 

 
 
  دمعة

 
  على فقيد   الم  الس

 
 ِ  المالس

 :(1)وٍش عمر  امشم  ن األستاذ محمد
 

ــا ـــــ ــدار يعليهـــــ ــن للــــ ــار فمــــ ـــــ ــي الديـــــ  ؟ مفتــــ
 يا لهـــــــف نفســـــــي علـــــــى قـــــــوٍم تركتهمـــــــوا

 إذا نـــــــادى الحيـــــــارى لهـــــــا  ؟من للفتـــــــاوى 
 بعــــــــــــــدك يـــــــا أخـــــــا همـــــــٍم  ؟من للتواريـــــــخ

 مـــــــةٍ مصابـــــــون فـــــــي عـــــــٍز ومكر نحـــــــن ال
ــي  ــادى النعـــــ ــأ نـــــ ــــــ ــه  نبــــــ ــا لـــــ ــك يـــــ  بموتـــــ

ــت ح ق ــنٍ د كنــــ ــي زمــــ ــدين للا فــــ ــا لــــ  صنــــ
ـــــــــا  ــ ـــــــــوٍب كــــــــان يفرقهـــــ ــ  وفقــــــــت بيــــــــن قلـــــ
 فهنيــــــــ ا فأنــــــــت علــــــــى التاريــــــــخ مفخــــــــرة

ـــــــــة ولترحــــــــل الــــــــروح بال ــ ــــــ ــ  جــــــــالل ذاهبـــــ
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 (2)بعــــــــــد الرحيــــــــــل إذ قـــــد مـــــات بانيهـــــا
ــا ولحيرى القلـــوب وه  الخط  يشجيهـ

 إذا نــــــــــــادى مناديهــــــا   ؟مــــــــــــن للعلــــــــــــوم
ــا ـــــــــرة للا يبقيهــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــــت مأثـــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ  خلفـــــ
 نحــــن المصابــــون في مصــــباح ناديهــــا 
ــا ــار مفتيهــ ــى المختــ ــى القلــــوب علــ  أبكــ

ــا ــــ ــٍة إحيــــ ــــ ــى أمــــ ــز علـــ ــــ ــاعــــ  ء ماضيهـــ
ـــــــــل ـــــــ ـــــــــل أضـــــ ـــــــــم ال يرقيهـــــــا  جهـــــ  وعلـــــ

 مذكــــــورة فــــــي سجــــــــــــل العــــــــــــز بانيهــــــا 
ــة ا ــــــ ـــــــ ــا جنــــــ ــد للا باريهـــــ ــــــ ــد عنــــــ ــــــ  لخلــــــ

 

 : القصيدة  ناسبة  م  
اليمني   الريتري  واألدي   األستاذ  كتبها  الحزينة  المرثية  فيها محمد بن عمٍر بامشموٍش هذه  يرثي   ،

فـي مسـاء يـوم الذي توفي في    تارالمخ   زهري إبراهيماأل  كبراأل  دولة إريتريا الشيخل  ولسماحة المفتي األ
 . م1969يونيـو لعـام  25هـ الموافـق 1389ربيـع اآلخـر لعام مـن  10األربعـاء 
 :القصيدة   تحليل 

بدأ الشاعر في مطلع قصيدته الرثائية باالستفهام وهو ال يتطل  الجابة من السامعين والقارئين، إنما هو توجع 
في علمه؛ فال ري  أن موت العلماء خط  جلل ورزية عظيمة وبالء كبير؛ إذ    ألم لفقد هذا العالم النحرير الحاذقوت 

 
رئيس  ل  ا لغرفة التجارية الصناعية  عدن، ونائب ل ا رئيس هو من الجالية اليمنية التي هاجرت إلى إريتريا منذ الادم، و عد استاالل إريترية عاد إلى ررض الوطن، وعمل   (1

 [:جتماعيا ا العالمة البيحاني رائدا وتر ويا ومصلحا  الشيخ ، وياول في ماال له  عنوان ]  السعوديةم، 2016وتوفي عام  تحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية،اإل

م ير و على 1958ريتريا في زيارة ليلتاي الجالي  ة اليمنية، وكان عددها في ذلك الوقت عام  إ حينما رتى إلى رسمرا، في    يلاد عرفت الشيخ اإلمام محمد  ن سالم البيحان "

 .https://www.alayyam.info/news..   م  2009/   1/    01 تاريخ الخميس,  ية،  ...ماال منشور في جريدة األيام اليمن"رلفا   84
  ، [المفتريات  ودحض   الهويات  صمود : ] عنوان  مطبوع   غير   لكتا ه  مااالت   سلسلة  جيالني،   و كر ر  األستاذ   ،ا إريتري  الفصيح  العر ي  الشعر   تطور   تاريخ  (2

 http://www.munkhafadat.com/arabic: اإلريترية  المنخفضات   ر ناء  را طة  موقع في
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قبل قرابة ألٍف وأربعمائٍة  ومن الطريف  ،  لمصيبة بفقدهم أشدهم كبيرا كانت اان دورهم عظيما وأثر األشخاص كلما ك
طها، وكت  عبدة بن  فتحركت لموته قلوب القبائل، وأجهشت لفراقه أطراف العرب وأوسا   (1) سنٍة مات قيس بن عاصمٍ 

 مرثيته التي أعدها األدباء أروع مرثيٍة في القصيدة العربية، فقال فيها:    (2) الطبي  
ــٍم ــــ ــــــالم للا قيس بن عاصــــ  عليك ســــ
ــدٍ  ــك واحــ ــه هلــ ــان قيس هلكــ كــ ــا   ومــ

 

** 

** 

ــا ــاء أن يترحمـ ــــــ ــــ ــا شــــ ــه مـ  (3)ورحمتـ
ــا  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ تهــــــدمـــــ قوٍم  بنيــــــان   ولكنــــــه 

 

لكنها سنة للا الجارية والماضية في عباده، الموت ال محيد عنه وال مفر؛ لكن فرق كبير بين موت إنساٍن من  
عامة الناس ال يشعر بفقده إال أهله وأقاربه فيترحمون عليه ويدعون له بالمغفرة، وبين موت علٍم من أعالم األمة  

 دون للا على بصيرٍة، ويتعاملون بينهم على ما شرع للا. وحبٍر من أحبارها، يستفيد الناس من علمه وفتاويه ويعب 
ــالٍ  مـــــ ــد  فـــقـــــ ــة  الـــرزيـــــ ــا  مـــــ  لـــعـــمـــرك 
ــذٍ  ـــ فــــ ــد  ـــ ــقــــ ـــ فــــ ــة  ـــ ــرزيــــ ـــ الــــ ــن  ـــ ــكــــ ـــ  ولــــ

 

** 

** 

بــعــيــر وال   تــمــوت  ـــاة  ــــ ـــــ ــــ شــــ  (4)وال 
كــــثــــيــــر  خــــلــــق   ــه  لــــمــــوتـــــ  يــــمــــوت 

 

فأخرجني حتى بالكوفة بيدي،   -- أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طال ٍ   قال: "  (5) خعي عن كميل بن زياٍد الن 
انتهينا إلى ناحية الجبانة، فلما أصحرنا جلس، ثم تنفس الصعداء، ثم قال: "يا كميل بن زياٍد، إن هذه القلوب أوعية،  
فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك: الناس ثالثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاٍة، وهمج رعاع أتباع كل  

 ستضي وا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركٍن وثيٍق. ناعٍق، مع كل ريٍ  يميلون، لم ي 
ـــــــك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو على النفاق، والمال  يا كميل، العلم خير من المال؛ العلم يحرســــ

 تنقصه النفقة، ومنفعة المال تزول بزواله.
وجميل األحدوثة بعد   حياته،يا كميل، محبة العالم دين يدان بها، العلم يكسـ  العالم الطاعة لربه في 

 ال:، وق(6)همحكوم علي وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، والعلم حاكم والمال

 
  ."قال: »هذا سيد رهل الو ر   --في وفد  ني تميم، ورسلم سنة تسع. ولما رآه النبي  --قيس  ن عاصم  ن سنان التميمي المناري، وفد على النبي  (1

 (. 132، ص 4كتاب: )رسد الغا ة، ال ن األثير، ج  رنظر 
وكان في جيش النعمان  ن مارن   ، الشاعر المشهور، ذكر سيف في »الفتوح« رنه شهد مع المثنى  ن حارثة قتال هرمز، وله في ذلك آثار مشهورة  (2

 (87، ص 5رنظر كتاب: )اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ج  الذين حار وا الفرس  المدائن. 
 . 88م، ص 1971 -ه  1391، 1ط  العراأ،  – غداد   شعر عبدة  ن الطبيب، جمع: د. يحيى الجبوري، دار التر ية، (3
 . 42م، ص 1913، 3لبنان، ج   -مطبعة اآل اء اليسوعيين،  يروت  ،مجاني األدب في حدائق العرب، لويس شيخو (4
كتاب: )معرفة الثاات من رجال رهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم ورخبارهم، للعجلي، تحايق:    رنظر  تا عي ثاة.  يكميل  ن زياد كوف  (5

 (. 228م، ص 1985 -ه  1405، 1، ط2السعودية، ج  - عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة 
 . 262م، ص 1981 -ه  1401،  5، ط 10ج  لبنان،  – يروت  صفوة الساا، مؤسسة الرسالة،  -حايق:  كري حياني كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، للمتاي الهندي، ت  (6
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ــل العلم إنهم ـــل إال ألهـ ـــــ ــــ ــا الفضــــ  مـ
ــــــنــه  ــــ  وقــدر كــل امرٍئ مــا كــان يحســــ
ــدا ـــ ــــ ــه أبـــــ ـــ ــــ ــٍم تعش حيا بـــــ ـــ ــــ  ففز بعلـــــ

 

** 

** 

** 

 (1) على الهدى لمن استهـــــــدى أدالء
ــون ألهل العلم   ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  أعداء والجاهلـــــ

ــى وأهل العلم أحياء ـــــ ـــــ ــــ  الناس موتـــــ
 

 وحزينأنا متحسر    ؛بامشموٍش باكيا الشيخ العالم إبراهيم المختار  ستاذ محمد بن عمرويقول الشاعر األ
يا أيها المام المفتي على قومك حينما فارقتهم فهم في حيرٍة، وهول المصيبة والمكروه يقهرهم ويغلبهم، 

ألخيها صخٍر، فكان شعرها محببا قريبا إلى القلوب لما    (2) نساءل في التلهف رثاء الخ ومن أشهر ما قي
  يه من عاطفٍة صادقٍة ملتهبة اللوعة، ولما  يه من وفاٍء أخوي صادٍق، حيث تقول:

 يا لهف نفسي على صخـــــــٍر وقد فزعت
 

ألقــــران ** وأقــــران  ــٍل  لــــخــــيـــــ ــل   (3)خــــيـــــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .7م، ص 1988 -ه  1409، 1ط لبنان، –دار الالم،  يروت  ديوان علي  ن ر ي طالب، تحايق: عبد العزيز الكرم، (1
رنظر كتاب: )االس  تيعاب في   مع قومها من  ني س  ليم فأس  لمت معهم.  --رس  ول هللا خنس  اء  نت عمرو  ن الش  ريد الش  اعرة الس  لمية، قدمت على   (2

 (.1827، ص 4ال ن عبد البر النمري، تحايق: علي محمد البجاوي، ج  معرفة األصحاب،
 .42م، ص 1913، 3لبنان، ج  -مطبعة اآل اء اليسوعيين،  يروت  ،مجاني األدب في حدائق العرب، لويس شيخو (3
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ّ   المطلب    ح عر املد  ش    : انيّ  الث

 

 الأولى القصيدة  
 

 اـ سلطان الرباي
 

 :(1)الشيخ عبد العزيز  ن الشيخ عبد الرحمن

ــــا عليك  ـــــ ــــ ــــان البرايا صـــلينـــــ ـــــ ــــ  ســـلطـــــ
ــر ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ فـــــــاطـــــ بـــــــا    البرايـــــــا   بـــــــدأت 

ــهٍ  ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ  من لدن إلـــــ
ـــا   الخالئقرازق   ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــيـــــ ــــ  بكرا وعشــــ

ــادي الـــهـــــ الـــنـــبـــي  ــدح  بـــمـــــ  ثـــنـــيـــــــت 
ــا ــ ــيــــ ــ ــهــــ ــ ونــــ ــــرا  أمــــ ــــرآن  ــقــــ ــ الــــ ــــات   آيــــ
ــا  ــايـــــ ــقـــــ ــتــ الــ ــي  ــقــ ــتــ لــ ــد  ــوعـــــ الــ ــات   آيـــــ

ــــــا من تبع   ــــ ـــــ ــــ ــيانـــــ ـــ  الهوى كفرا وعصــــ
ــة ــدايـــــ ــاـلهـــــ بـــــ أـتى  ــل  جــليـــــ ــــــول  ــــ  رســــ
ـــــا  ـــــ ــــ ـــــم الســــجايـــــ ـــــ ــــ  أحمد محمد عظيـــــ
ــه جزيـــل بال انتهـــايـــا  ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــلـــــ ــــ  فضــــ
ــاء ــيـــــ ــبــ األنــ ــن  زيــ ــر  ــيــ ــنــ مــ ــــراج  ـــــ ــــ  ســــ
ــاء ــ ــي األصفيـــــ ــ ــــف منيف صفـــــ  شريـــــ
ــــالم من رب البرايا  ــــ ــــالة والســــ ــــ  الصــــ
ــا ــــ ــــ ــع الخالئق طرا في الندايـــــ ــــ ــــ  شـفيـــــ

 
 
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــــا عليك ــــ ــــان البرايا صلينـــــ ــــ  (2)سلطـــــ
ــة  ــدايـ ــر والهـ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــالخيـــــ ــا بـ ــانـ أتـ  نبي 
ـــــــى والعاليا ـــــ ــــ ــفلـــــ  مالك الملوك الســــ
ــا  ــاد يوم وقوف البرايــ العبــ ــث  ــاعــ  بــ
ــــــا ــــ ـــــ ــــ ــــــور ينير الدجايـــــ ــــ ـــــ ــــ  أتانا بالنـــــ
ــــــوس العاليا ــــــٍم نامـــــ ــــــٍي عظيـــــ  بوحـــــ
ـــــا  ــــ ـــــ ــــ ــقايـــــ ــ ــقي الشــــ ــ  آيات الوعيد لشــــ
ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ــــقايـــــ ــــ  نعوذ با  من درك الشــــ
ــٍم بكتـٍ  وآيـة  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــٍل عظيـــــ ــــ  بفضــــ

ــانوره م ــــ ــــــس الضحايـــــ ــن كشمـــــ ــــ  بيـــــ
ــــــى العطايا ـــــ ــــ ــخـــــ ــــــم ســـ ـــــ ــــ  جواد كريـــــ
ــل جد األتقياء ـــ ــــ ـــــ ــــ ــيـــــ ـــ ــي أصــــ ـــ  قرشــــ
ــة حكــايــا  ــن حل ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  رحمــة للعــالميـــــ
ـــم األنبياء  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــول خاتـــــ ــ ــــ  لطه الرســــ

ــــــن بحوض اللواياخصـــــ  ـــــ ــــ  ه الرحمـــــ
 

 
 

  الهويات صمود : )كتاب: رنظر   . وكان ريضا داعية إسالمي عاش في النصف األول من الارن العشرين  منطاة الساحل الشمالي ، بيلة عد درقيزعيم ق( 1

 (. ، غير مطبوعجيالني ر و  كر   االستاذ، المفتريات ودحض 
  ، [المفتريات  ودحض   الهويات   صمود : ] عنوان  مطبوع  الغير   لكتا ه  مااالت   سلسلة  جيالني،   و كر ر  ستاذ األ   إرتريا،  الفصيح   العر ي  الشعر   تطور   تاريخ  (2

 http://www.munkhafadat.com/arabic: اإلريترية  المنخفضات   ر ناء  را طة  موقع في
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 :وطئــة  ت  
، وشعر المدي  هو ما ألفه بعض شيوخ المتصوفة الريتريين --هذه القصيدة غرضها هو مدح النبي

المتأخرين؛ الذين تأثروا بمشايخهم متمثال ذلك الشعر في منطقة الساحل الشمالي وإقليم سمهر، وجنوب 
 مصاح ٍ   ، يؤدى بتلحيٍن محلي [بركة والقاش ومدينة كرن ]والية البحر األحمر السودانية، وبعض مناطق  

 . (1)مع بعض الحركات الجسدية ينشد في االحتفال باألفراح واألعياد [يه بالطبولويطلق عل]بالدفوف 
هذا   ويتميز  من األدب الذي جاء به الصوفيون على اختالف اتجاهاتهم،  عاالشعر الصوفي نو   عد  ي  

القل  يتميز الشعر الصوفي بأسلوٍب يدخل الطمأنينة إلى  كما  األدب الفني برقيه وبقصائده المنظمة،  
لسعيه في تطهير الروح والنفس من ح  الدنيا، ومن سمات هذا الشعر التعبير الرمزي والح  اللهي،  

ــي النظـــة ف ــــة والجزالــــام بالفخامــــاالهتم والحديث عن باطن النفس وأسرارها، ومن سماته عدم  م. ــــ
 :القصيدة   تحليل 

بوصفه إياه بأنه سلطان الخالئق، والسلطان بمعنى السيد   --ا على الرسولبدأ الشيخ قصيدته مصلي  
 أي: هو سيد البشر أجمعين؛ ألنه ملك قلوبهم، قال الشاعر: 

رأت إذا  ــاة  ــتـــــ ــفـ الـ ــي  ــنـ ــبـ ــجـ ــعـ ــتـ لـ ــي   إنـ
 

ـــــان  ** ــــ  (2) أن المروءة في الهوى سلطـــــ
 

 ويقول صاح  قصيدة البردة:
ـــــــــد سيــــد الكونيــــن والثقليــــــــن  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  محمـــ

 

 (3) والفريقيــــن من عــــرٍب ومن عجــــم **
 

ســـــــيد الخلق جميعا، ســـــــيد النس والجن، ســـــــيد العرب والعجم، له مكانته التي ال تدانيها    --فمحمد
لدعوة إلى الهدى، وإلى التمسك با مكانة ألحٍد، وهو حبي  للا المرجوة شفاعته ألمته، الشجاع الذي جاء

 سائر الرسل واألنبياء.ى ، عظمه ربه وقدمه عل--بدين للا
من أعظم األســباب في طمأنينة  --ســيد البشــر، والصــالة على النبي  ويقول الشــيخ صــلينا عليك يا 

وزوال الوحشـــــة والذبذبة والحيرة، قال   ، واألنس به ســـــبحانه،--القلوب وراحتها، وفي الســـــكون إلى للا
 .  (4)َّيب ىب نب مب زب   رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّتعالى:  

 
  ، [المفتريات  ودحض   الهويات  صمود : ] عنوان  مطبوع   غير   لكتا ه  مااالت   سلسلة  جيالني،   و كر ر  األستاذ   ،ا إريتري  الفصيح  العر ي  الشعر   تطور   تاريخ  (1

 http://www.munkhafadat.com/arabic: اإلريترية،  المنخفضات   ر ناء  را طة  موقع في
 . 2817م، ص  1993  - ه   1414،  1، ط6لبنان، ج    - إرشاد األريب إلى معرفة األديب، لياقوت الحموي، تحايق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي،  يروت    (2
 . 61ه ، ص 1400، 1قطر، ط  -البردة  ردة الرسول، حسن حسين، دار الكتب الاطرية، الدوحة ثالثية  (3
 .56سورة األحزاب اآلية:  (4
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ه يصلون عليه، والمعنى باره بأنه ومالئكت بالصالة عليه عق  إخأن للا سبحانه أمر    : "(1) قال العالمة ابن القيم  
أنه إذا كان للا ومالئكته يصلون على رسوله فصلوا أنتم عليه فأنتم أحق بأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما؛ لما نالكم  

حمة لم يحسن المعنى بالر ومن المعلوم أنه لو عبر عن هذا  شرف الدنيا واآلخرة،  ببركة رسالته ويمن سفارته من  
ويستغفرون لنبيه    ون رحمت ي فإن التقدير يصير إلى أن للا ومالئكته  ى؛  اللفظ والمعن   ص فينق  ه ولم يحسن النظمموقع

بها فيها هي الطل  من للا ما أخبر به عن    اآلية قطعا بل الصالة المأمور   لموا، وهذا ليس مرادفادعوا أنتم له وس
ل ،  ه فهي تتضمن الخبر والطشرفه، وإرادة تكريمه، وتقريب لفضله، و   وإظهار  ة مالئكته وهي ثناء عليه،صالته وصال

 .(2) منا نحن صالة عليه"   وسمي هذا السؤال والدعاء
جاءنا بالخيـر والهدى من  - - ألن هذا النبيالخلق،  م للا الذي خلق وبرأويقول الشيخ بدأت مدحي للنبي بتعظي 

هو مالك ملك السموات واألرضيين وهو الرازق لعباده بالعشي والبكار، وهو الذي يبعث الناس إلى  للا  أن و عند للا،  
وهو الـمـلـك الذي ال يـرد أمـره، وهو الـمـلـك الذي ينفذ حكمـه، وهو الـمـلـك الذي  ث كل الخالئق وقوفا،  أرض الحشر حي 

لل له، بل تسجد بين يديه لتسأله حاجتك، ومن صفات كماله أنه يجود ويعطي ويمن ، ويعيذ وينصر  يج  أن تتذ
 مت  خت حت جت هب مب خب حبُّ  ويغيث، فكما يح  أن يلوذ به الالئذون يح  أن يعوذ به العائذون، قال تعالى:

  .(3) َّمس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت
الذي دلنا على   - - النبي  هذا   - - بمدح الرسول المصطفىأبدأ    - - يقول الشيخ بعد أن بدأت بتعظيم للا

 :- - الخير وأرشدنا إلى سبيل للا، كما قال سيدنا حسان
ــرةٍ  ــ ــــــ ـــ ــأٍس وفتـــــ ــ ــد يـــــ ــ ــا بعـــــ ــ ــي أتانـــــ ــ  نبـــــ
ــا  ــــ ــــــرا وهاديـــــ ــــــا مستنيـــــ  فأمسى سراجـــــ
ــة  ــ ــــــ ـــ ــر جنـــــ ــ ــــــ ـــ ــارا وبشـــــ ــ ــا نـــــ ــ ــذرنـــــ ــ  وأنـــــ

 

** 

** 

** 

 (4)من الرســــل واألوثان في األرض تعبد
ــــــوح كما الح  ــــ ــــــديلـــــ ــــ ــــــل المهنـــــ ــــ  الصقيـــــ

ـــــــالم فا وعل ـــــــا الســـــ ــــــ ــ ــــ ـــــــد منـــــ ــــــ ــ ــــ  نحمـــــ
 

جنات النعيم، المتقين بدخول  ويقول الشيخ: وجاءنا هذا الرسول بآيات الوعد والوعيد؛ فوعد المؤمنين  
بالشقاء والدرك األسفل من النار، ويقول هو رسول جليل جاء   - -وتوعد من اتبع هواه وخالف النبي

 
الدين ر و عبد هللا  ن قيم    ر محمد  ن ر ي  كر  ن ريوب  ن سعد  ن جري  (1 الدمشاي، الفايه األصولي، المفسر النحوي، العارف، شمس  الزرعي، ثم 

 ن رجب الحنبلي، تحايق: د عبد الرحمن  ن سليمان العثيمين،  رنظر كتاب: )ذيل طباات الحنا لة، ال الجوزية، شيخنا. ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة.

  (.  171م، ص 2005 - ه  1425، 1، ط5ودية، ج عالس  -مكتبة العبيكان، الرياض 
عبد الاادر األرناؤوط، دار العرو ة، الكويت،    -جالء األفهام في فضل الصالة على محمد خير األنام، ال ن قيم الجوزية، تحايق: شعيب األرناؤوط    (2

 . 162م، ص1987 -ه  1407، 2ط
 . 23سورة الحشر اآلية:  (3
 . 60 ص  ، مهنا علي  : عبد ديوان حسان  ن ثا ت، تحايق (4
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ويقول هو عظيم األخالق كما وصفه  ،  بالهداية، وجاء بفضٍل عظيٍم من الكتاب الكريم واآليات العظام
، (1) َّىن نن من زنُّبأخالقه، حيث قال تعالى:  --نبيه محمدا  --ربنا في القرآن الكريم، ومدح للا

في مكة بأنه مجنون؛ فنفى --اآلية في معرض الرد على المشركيـن بعد اتهامهم النبيوقد جاءت هذه 
للا عنه تهمة الجنون، وأنزله منزلته الحقة، وهي أنه ذو خلٍق ر يٍع عظيٍم، وشهادة للا تلك إنما هي دليل 

 ، وعلو شأنه، وعظمة شخصيته. --على كمال سيدنا محمدٍ 
التي ظهرت على أحواله وسلوكياته؛ فجمع في نفسه من كل فضيلٍة    - - أخالق النبيوقد جاءت هذه اآلية تصف  

ر يقا رحيما بالناس، ولين الجان ، وموفور العقل، وشديد الحياء، وكثير العبادة،   - - وخصلٍة جميلٍة؛ فقد كان
 مي:شجاعا، وصبورا، وذا مروءٍة، كريما سخيا، وغيرها من األخالق الكريمة، يقول الشاعر محمد بن بدوٍي الهاش 

ـــــي محمــد ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــمـــــ ــــ  هـذا النبي الهــاشــــ
ومـــــــودة ــة  مـــــــحـــــــبـــــ الـــــــوجـــــــود   مـــــــأل 
ــا أتــــاك محمــــد  ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  يــــا هــــذه الــــدنيـــــ

 

** 

** 

** 

ــــــــه متجدد ــــ  (2)في كل عصــٍر شــرعـــــ
ــرد ــفــ ــتــ تــ ــٍة  ألمـــــ ــيـــــــ   ــبــ ــحــ الــ ــو  ــهــ  فــ
ــاء مؤيد ــــ ـــــ ــــ ــمـــــ  ذاك األمين من الســــ

 

إنه الشفيع وختم الشيخ القصيدة بالصالة والسالم على النبي طه من رب الخالئق، وهو خاتم األنبياء والمرسلين و 
، فأكثر من أن يحاط بها؛ فهو أول من تنشق عنه األرض يوم - - صاح  اللواء والحوض، وأما فضائله  المشفع

  باب الجنة، وله المقام المحمود، والحوض المورود، وهو أكثر األنبياء واردا، وقد شرح للا  وأول من يستفت القيامة، 
        لجنة، له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، وهو وأمته أول من يجوز الصراط، وله الوسيلة وهي درجة في ا

وحسنه   (3) وأما لواء الحمد، فهو اللواء المعقود له يوم القيامة، وقد روى الترمذيمن مقاماته العلية،    إلى غير ذلك
وأنا مبشرهم  ، وأنا خطيبهم إذا وفدوا ،ا إذا بعثواأنا أول الناس خروج: } - - قال: قال رسول للا (4) عن أنس بن مالكٍ 

 . (5) وأنا أكرم ولد آدم على ربي وال فخر{ ،لواء الحمد يوم ٍذ بيدي ،إذا أيسوا 
 

 
 . 4سورة الالم اآلية:  (1
 https://www.alukah.netه ، موقع األلوكة: 1431/ 3/ 16  - م  3/2010/ 2هذا النبي الهاشمي )قصيدة(، الشاعر محمد  دوي الهاشمي، تاريخ النشر:  (  2
ه  اإلمام الحافظ ر و عيسى محمد  ن سورة السلمي الترمذي الضرير مصنف الجامع وكتاب العلل، وقال ر و سعد اإلدريسي: كان ر و عيسى يضرب  ( 3

ى حتى المثل في الحفظ. وقال الحاكم سمعت عمر  ن علك ياول: مات البخاري فلم يخلف  خراسان مثل ر ي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد،  ك

 (. 154م، ص1998 -ه 1419، 1، ط2لبنان، ج -رنظر كتاب: )تذكرة الحفاظ، للذهبي، دار الكتب العلمية،   يروت عمي و اي ضريرا سنين. 
، ورحد المكثرين من الرواية عنه، صح عنه رنه قال: قدم النبي المدينة ورنا ا ن عشر سنين، ورن رمه رم سليم رتت  - - ر و حمزة األنصاري الخزرجي خادم رسول هللا (  4

 (. 276، ص 1ني، ج  رنظر كتاب: )اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ال ن حجر العساال  ه النبي لما قدم. فاالت له: هذا رنس غالم يخدمك، فابله. 
 . 585م، ص  1975  - ه   1395،  2، ط5مصر، ج    - سنن الترمذي، للترمذي، تحايق وتعليق: رحمد محمد شاكر وآخرون، مطبعة مصطفى البا ي الحلبي، الااهرة  (  5
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ّ  صيدة  الق    انيــة  الث
 

 
ح
 ن

 
  بتدئ

 
 الت

ح
 حية

 :(1)الشيخ جعفر  ن حجي سعيد إناتي
  حر الوفر:

ــة ــيـــــ ــتـــــحـــ الـــ ــدئ  ــتـــــ ــبـــ نـــ للا  ــد  ــمـــــ  بـــــحـــ
ــة  ــ ــدايــــ ــ ــهــــ ــ ــالــــ ــ بــــ ــا  ــ ــانــــ ــ أتــــ ــد  ــ ــمــــ ــ ــحــــ ــ  مــــ
ـــــــوف األحمدية  ـــــ ــــ ـــــــم ضـــــــيـــــ ـــــ ــــ  فحياكـــــ

ــا ونطعمكم   ــــ ـــــ ــــ ــم شــــــرابـــــ ــــ ـــــ ــــ  ونســــــقيكـــــ
هــــــذا بعــــــد  ــــــوءا  ــــ ســــ ــــــون  ــــ تخشــــ  فال 
ــادة ـــــ ــــ ــم ســعـــــ ـــــ ــــ ــم من زيارتكـــــ ـــــ ــــ  نالتكـــــ
ــا دوامـــــ ـــــم  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــكــــ قـــــوتـــ للا   وذكـــــر 
ــذا ــا هـ ــانـ ــذي أعطـ ــرا للـ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــكـــــ ــــ  فشــــ
ــــور  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــالة للا على مر الدهـــــ ــــ  صــــ
ـــــا  ربــــ ـــــا   بــــ ــوا  ـــ ــــ ـــــ ــــ رضــــ ـــــد  قــــ  وآل 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــالة  (2)خير البريةعلى ونثني بالصــ
 

ـــة ذوي الراية ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــحابـــــ ــ ــــ  وآله والصــــ
ــة  الـتـحـيـــــ ــآالف  بـــــ ــــــم  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــابـلـكــــــ  نـقـــــ
ــة ــديـــــ األحــــمـــــ بــــحــــور  ــه  ــانــــيـــــ  مــــعـــــ
زادة  الخير  ــن  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــالميـــــ العـــــ  ورب 
ـــــــادة  ــــ ـــــــن لكم ســيـــــ ــــ  وح  الصــالحيـــــ
ــــا وحتى في القيامة ـــــ ــــ ـــــ ــــ  بذي الدنيـــــ
ــه الزـيادة مع الزـيادة ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــألـــــ ــــ ــــ  ونســــ
ــــــول ــــ الرســــ نعم  األنــــــام  خير   على 
ــم وكان لهم محبا  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــاهـــــ ــــ  وأرضــــ

 

 توطئــة:
الطريقة الشــاذلية، التي تشــبع منها وكبر في حضــنها  تعد الطريقة األحمدية الدريســية فرعا من فروع  

،  ره ــــوخ عصــــار شيــد كبــى يــعل  المغربية  الشيخ أحمد بن إدريس الدريسي منذ نشأته األولى بمدينة فاسٍ 
قام في مكة  أدريســـــية مع هذا العالم الكبير حين هاجر إلى المشـــــرق، و وكانت بداية الطريقة األحمدية ال

ه عدد كبير من المريدين، وكلمة األحمدية يم، وتتلمذ على يد1779ه الموافق لعام 1192 المكرمة عام
ولقد انتشـرت الطريقة األحمدية بادئ األمر في مصـر والسـودان  ، مؤسـس الطريقة مشـتقة من اسـمه أحمد

 .وشرق إفريقيا خالل القرن التاسع عشرٍ  ،وفي إريتريا وأثيوبيا والصومال  ،واليمن

 
 .حي رماتري  وكان ماره مصوع،  تريا يشيخ الطرياة األحمدية اإلدريسية في إر( 1
 الهويات  ص  مود: ] عنوان مطبوع الغير لكتا ه مااالت  س  لس  لة  جيالني،  و كرر األس  تاذ  ،ا  إريتري  الفص  يح  العر ي  الش  عر تطور  تاريخ (2

 http://www.munkhafadat.com/arabic:  اإلريترية،  المنخفضات ر ناء را طة موقع في ،[المفتريات ودحض
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شـيخ هذه الطريقة في إريتريا، يرح   إناتي وهذه القصـيدة مناسـبتها هي الترحي  من الشـيخ جعفرٍ 
 ومحبيه. ضيوف الزوار ومريديهٍ البها ب
 :القصيدة   تحليل 

ــخ جعفر إناتي نفتت  هذه التحية، وكذلك بالثناء على هادي البشرية، كما   بقوله: بحمد للا  --بدأ الشيــ
 :(1)--سحمان ي شعر الشيـخ سليمان بنجاء ف

ــال ــقـــــ ــمــ الــ ــي  فــ ــدأ  ــبـــــ نــ للا  ــد  ــمـــــ ــحــ  بــ
حــيٍ  ــل  وكـــــ ــن  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــالــمــيـــــــ الــعـــــ ــه   إلـــــ
نــبــيٍ  عــلــى  ــالة  ـــــ ــــ الصــــ ــد  بــعـــــ  ومــن 

 

** 

** 

** 

ـــــــ  لذي الجالل ــــ ـــــ ــــ  (2) ونثني بالمديـــــ
ــال والــكــمـــــ ـــــــودة  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــالــعــبـ بـــــ  تــفــرد 

ــــــوم أحمــد ذو   ــــ  الجمــالهو المعصــــ
 

ويقول الشيخ جعفر جاءنا الرسول محمد بدعوة الحق وأنار لنا طريق الهدى والرشاد وأنقذنا من النار، وكذلك أثنى 
قص     - - ولقد حاز أصحاب رسول للا  الشيخ على آل الرسول وأصحابـه الكرام الذيـن حملوا الراية السالمية بعده،

فهم قمة في التقوى والورع، وآية في التجرد والخالص، ومشعل في العلم والعمل، ونبراس في  ،السبق في كل شيءٍ 
، تا  لقد  ؟ ، وأي خطة رشٍد لم يستولوا عليها ؟لم يسبقوا إليها   نهم، فأي خصلة خيرٍ الدعوة والحركة، فرضي للا ع

،  (3) م بالقـرآن واليمان، والقرى بالجهاد والسنانوردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صا يا زالل، فتحوا القلوب بعدله 
 من البحر الطويل:  (4) - - قال الشيخ عبد السالم ياسين

ـــــا  أتــــانــــا رســــول للا بــــالحــــق بــــعــــدمـــ
ــلــــى  ــعــــــ ــاه اللــــه إلــــى الــ ــا تــــوفــــــ ــمــ ــلــ  فــــــ
 إمارتــــــهــــــم كــــــانــــــت رشــــــادا ورحــــــمــــــة

 

** 

** 

** 

ــا ــبلـــه رســـل تجل خصالهـ ــلـــت قـ  (5) خـ
ــا ــة آلهـ ــالفـ ــخـ ــل الـ ــمـ ــي حـ ــ  فـ ــاقـ  تعـ
ــا  ـــ ــدهم ولت وبان اختاللهـــ ــن بعــ  ومــ

 

األحمدية ونقابلكم   ويقول الشيخ جعفر أحييكم أيها الضيوف ومرحبا بكم في هذه الديار ديار الطريقة
 ، فال تخافوا ألنكمالمحمودبالتحايا، ونقدم لكم الطعام والشراب من معاني البحور األحمدية وهو مقامه

 
ل ر ها  سليمان  ن سحمان  ن مصلح  ن حمدان النجدي، الدوسري  الوالء: كاتب فايه، له نظم فيه جودة، من علماء نجد، ولد في قرية الساا من رعما( 1

 (. 126، ص 3رنظر كتاب: )األعالم، للزركلي، ج  في عسير،.
 . 161ه ، ص 1409، 1، ط2السعودية، ج  - مجموعة الاصائد الزهديات، عبد العزيز  ن محمد السلمان، مطا ع الخالد لألوفسيت، الرياض  (2
 .5م، ص  2011، 1، ط1لبنان، ج    -المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهاي، اإلمام الذهبي، تحايق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية،  يروت ( 3
م،  مدينة مراكش حيث نشأ وحفظ الارآن  1928ه  الموافق  1347هو اإلمام عبد السالم  ن محمد  ن سالم  ن عبد هللا  ن إ راهيم، كان مولده سنة  (  4

عر وهو في  الكريم في المدرسة التي رسسها العالمة محمد المختار السوسي رحمه هللا، وتلاى فيها عن تالمذة العالمة علوم العر ية، وصار يارض الش
 (. https://yassine.orgم رنظر: )موقع مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين 2012ه  الموافق 1434سن الثانية عشرة، توفي عام 

 . 64م، ص 2000، 1المغرب، ط  –، الشيخ عبد السالم ياسين، دار اآلفاأ، الدار البيضاء  1ديوان قطوف (5
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في هذا المجلس المحمدي، ورب العالمين يعطيكم من الخير زيادة؛ ألن ذكر الصالحين ومراجعة سيرهم 
الموحدين، فهم  السكينة في قلوب  المؤمنين، وينزل  وتشنيف األذان بسماع أخبارهم، مما يثلج صدور 

الكريم يقص علينا    وقد كان القرآنسالم،  األسمى في تطبيق أخالق ال  القدوة والمثل األعلى، والنموذج
نا, ويقص علينا أخبار  ممض هتستنهأخبار األنبياء الكرام، فنحس بالقمم النسانية الشامخة ترنو إلينا؛ ف

الصالحين من غير األنبياء، الذين كان لهم الدور الكبير في نشر كلمة ال إله إال للا، وإعالئها، وتحمل 
ال    يقول: "   --، أنه سمع النبي (1) --بن الجموحو  عن عمر   األذى، والصبر عليه، وجاء في األثر

يحق العبد حق صري  اليمان حتى يح  لل، ويبغض لل، فإذا أح  لل، وأبغض لل، فقد استحق الوالء  
 .(2) من للا، وإن أوليائي من عبادي، وأحبائي من خلقي الذين يذكرون بذكري، وأذكر بذكرهم{ 

ـش؟ فقال: ه، فقيل له:"أال تستوح يكثر الجلوس في بيت  (4) اركقال:"كان ابن المب   (3)وعن نعيم بن حمادٍ 
 :(5)ىفي هذا المعن يعراباأل ه"، قال ابنوأصحاب --ع النبي كيف أستوحش وأنا م

ــم ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــاء مـا نمـل حـديثهـــــ ــــ ــــ  لنـا جلســــ
ـــــــا من علمهم علم ما مضى  يفيدوننـــــ
 فـــإن قلـــت: أموات فال أنـــت كـــاذب

 

** 

** 

** 

ـــــداألباء  ـــــ ــــ  (6) مأمونون غيبا ومشــــهـــــ
ــــــددا  ـــــ ــــ مســــ ورأيــــــا  وتــــــأديبــــــا   وعقال 
ــــــــت مفنـــدا  ــــ  وإن قلـــت: أحيـــاء فلســــ

 

ن أولياء للا وتيقنوا  يوم القيامة، لقد فطتكم في ذكر للا في هذه الدنيا، وهو زاد لكم ل الضيوف إن زيادة قو   ويقول الشيخ جعفر: أيها 
للغذاء أحوج من حاجة أجسادهم، بل إن المادة التي تستمد منها أبدانهم قواها هي زاد  أن ذكرهم لل هو قوتهم، وأن حاجة أرواحهم  

: "وحضرته  (7) -- تيمية  ، عن شيخه ابن - - م تلهج بذكـر للا دائما، قال ابن القيم ـ ، وألسنته- - أرواحهم؛ فقلوبهم معلقة با 
الغداء  إلى قريٍ  من  -- مرة، صلى الفجر ثم جلس يذكر للا  النهار، ثم التفت إلي وقال: "هذه غدوتي، ولم لو أتغد  انتصاف 

 .زاد الذكر والتقوى واليمان، ويسأله المزيد  ، يشكر للا في هذا الزادفي ختام القصيدة  و ،  سقطت قوتي"
 

 
رنظر كتاب: )اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ال ن   حد.من سادات األنصار، واستشهد  أ  ،  األنصاري السلمي ا ن زيد  ن حرام  ن كعب ا ن غنم  ن سلمة  ( 1

 (506، ص 4حجر العساالني، ج 
عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد هللا  ن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  يروت    -   مسند اإلمام رحمد  ن حنبل، تحايق: شعيب األرنؤوط ( 2
 . 317م، ص2001 - ه  1421، 1، ط24لبنان، ج  –
: )خالصة كتاب نعيم  ن حماد  ن معاوية  ن الحرث الخزاعي ر و عبد هللا المروزي الحافظ صاحب التصانيف، مات في السجن سنة ثمان وعشرين ومائتين. رنظر (  3

 (. 403ه، ص  1416،  5لبنان، ط - تهذيب الكمال في رسماء الرجال، للخزرجي صفي الدين، تحايق: عبد الفتاح ر و غدة، دار البشائر،  يروت  
, ماله مشارك, وفعله مبارك, وقوله عبد هللا  ن المبارك ومنهم السخي الجواد, الممهد للمعاد, المتزود من الوداد, رليف الارآن والحج والجهاد, جاد فساد, وروجع فزاد( 4

 ( 162م، ص  1974  - ه   1394مصر،    - رنظر كتاب: )حلية األولياء وطباات األصفياء، ر و نعيم األصبهاني، دار السعادة، الااهرة   مبارك شاها نشاه. 
 (. 75، للذهبي، ص 9رنظر كتاب: )سير رعالم النبالء، ج  إمام اللغة، ر و عبد هللا محمد  ن زياد  ن األعرا ي الهاشمي موالهم, األحول، النسا ة، ولد  الكوفة سنة خمسين ومائة.( 5

 . 197، ص 2مصر، ط -معارف، الااهرة طباات النحويين واللغويين، للز يدي األندلسي اإلشبيلي، تحايق: محمد ر و الفضل إ راهيم، دار ال (6
لزمان وترجمان  إمام األئمة ومفتي األمة و حر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني واأللفاظ فريد العصر وقريع الدهر شيخ اإلسالم  ركة األنام وعالمة ا هو الشيخ اإلمام الر ا ي (7

 (. 18لبنان، ص  -لكاتب العر ي،  يروت رنظر كتاب: )العاود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم رحمد  ن تيمية، ال ن عبد الهادي، تحايق: محمد حامد الفاي، دار ا الارآن.
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ّ   المطلب    ش    : الث  الث
 
   عر

ح
 زل  الغ

 

 الأولى صيدة  الق  
 

 
ح
 ــع

 
 ـذ

 
 راء

 :(1)الشاعر صالح طه الجبرتي

 (2)بحر الكــامل
ــاء ـــــ ــــ ــة األشــيـــــ ـــــ ــــ ــل بدايـــــ ـــــ ــــ  عذراء مثـــــ

 خاطـــــــري   بـــــــا بخطوتها القصيـــــــرةطر 
ــا  هي جرعــــة للحــــ  ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  آذن دلهـــــ

ــي  ـــ ــــ ــل مهجتـــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــا تبلـــــ ـــ ــــ  لل بسمتهـــــ
ــا  ــــ ــات تحت لسانهـــــ ــــ ــة الكلمـــــ ــــ  خمريـــــ
ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ حبهـــــ من  كزهرة  يفوح   قلبي 
ــه الهوى  ــي يالزمــــ ــي كــــ  سيجــــــت قلبــــ

 عاشقــــا  جت من دمعــــي القصائدونس
ــا حلـــــــ  ــن يهز وة يـــــ ــر حيـــــ  نــــــــي كالشعـــــ

 هــــــــذا سحابــــــــك فــــــــي غياهبــــــــي التي
ــرد ــ ــد مشـــــ ــ ــودي فلوالك القصيـــــ ــ ــــــ ـــ  عـــــ
ظـــلــــمــــتــــي يـــغــــطــــي  نـــور  ال   لـــوالك 
ــا  ـــ ـــــوى أتلوهمـــــ ـــــة الهـــــ ـــــاك فاتحـــــ  عينـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــــــاء ـــــــة تمشي على استحيـــــ ــــــ ــ ــــ  مائيـــــ
 فــــــي البيداء    يعــــــــــــدو بخيــــــل الحــــــ 

ـــــــــرا ــ ـــــــــل الصبــــــــوات والغـــــ ــ  ءبتناســـــ
ــة الرواء  ــ ــــــ ـــ ــر وآيـــــ ــ ــي الغديـــــ ــ ــــــ ـــ  فهـــــ
ــوة األجواء ــــــ ـــــــ ــوح بنشــــــ ــــــــ  يفـــــ  عنــــــ
ــــــذاء  ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــا من األشـــــ ــــ  ويؤرج الدنيـــــ
ــذراء  ــ ــــ ــــف من العـــــ ــــ ــه طيـــــ ــ ــــ  ويضمـــــ

ــاء  حتى يهـذب ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  لي الرؤى ببكـــــ
ــــــراء  ــــ ــــــد ودمعة الشـعـــــ ــــ  أنت القصـيـــــ
ــواء  ــن األضـــــ ــاٍن مـــــ ــت لهتـــــ ــــــ  ظم ــــــ
 بالحــــــــزن باألوصاف في الظلمــــــــاء 
ــون مسائي ــن عيـــــ ــوالك أخرج مـــــ  لـــــ

ــا   ـــ ــيبهمـــــ ـــ ـــــي راحتي وهنائـــــ ــــــ ــــ  أالقـــــ
 

 
 

 
م،  الرياض في المملكة العر ية السعودية وتلاى تعليمه 1983الموافق لعام   ه 1403صالح طه محمد ياسين الجبرتي، إرتري الجنسية، ولد في عام ( 1

، ويعرف في الوسط األد ي  ة في الخدمات اللوجستية، عمل في عدة  نوك  السعودي[دورة في األعمال المكتبية] المعهد المهني  الرياض  في خرجت ها، 
 . [تراتيل الغدير ] ظمآن غدير، له ديوان مطبوع  عنوان 

 . 35ص   ،2016، 1األردن، ط–صالح طه، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان   ديوان تراتيل الغدير، (2
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 :صيدة  الق   تحليل 
هذه القصيدة من الشعر العربي الفصي  الحديث التي كتبها الشاعر صال  طه في الغزل العفيف، 

عن محبوبته واصفا    فيها  يتحدث الشاعر، و وهي من البحر الكامل تتحدث عن فتـاة جميلٍة في مقبل العمر
المسي   مريم بنت عمراٍن أم  التي لم توطأ، ويقصد الطهر، ولقبت السيدة  ء، وهي المرأة البكرإياها بالعذرا

 الشاعر غابة عذراء لم تعرف بعد، لم تمتد إليها يد النسان بالقطع وغيره، وهذا :بالبتول، ويقال--
 المشترون حسنها حتى اشتراها العبادي:  أي: التي لم يجتل الخطاب الخمريصف  (1)األخطل

ــا  الخطــــاب بهجتهــ  عــــذراء لم يجتــــل 
 

ـــــــار ** ـــــ ــــ  (2)حتى اجتالها عبادي بدينـــــ
 

، عن عبد للا (3) في خدرها، كما جاء في كت  السنة المطهرة، عن قتادة  أشد حياء من عذراء  - - وكان الرسول
  ، ، العذراء هي البكر"أشد حياء من العذراء في خدرها  - - كان النبي"  قال سمعت أبا سعيٍد، يقول:   (4) بن أبي عتبة

: "الحياء المكتس  هو الذي جعله الشارع  (5) وقال أبو العباس القرطبي الموضع الذي تحبس  يه وتستتر،  هو والخدر
منه فإنها تعينه على المكتس  وقد ينطبع   أن من كان  يه غريزةمن اليمان وهو المكلف به دون الغريزي، غير  

قد جمع له النوعان فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في    - - غريزا، قال: وكان النبي  ى يصير بالمكتس  حت 
 لك  اك  يق ىق   يف  ىف ُّ  في قوله تعالى:  - - ، وقد وصف القرآن الكريم بنت شعي ٍ (6)خدرها"

 .(7) َّمم ام  يل  ىل   مل  يك  ىك مك 
وصف الشاعر صال  طه محبوبته بأنها تظهر استحياء واحتشاما وخجال، وهي تمشي على عجٍل كانسياب   

، الفتاة الحيية ال  بحبها   ميهي ها  يرا   حينالحساس    لو كان متبلدالماء، ويفرح  قل  النسان عندما يرى خطواتها، و 
يسقط قناعها لشدة حيائها، وال تكثر التلفت؛ فإنه فعل أهل الريبة، وكأنها من شدة حيائها إذا مشت تطل  شي ا ضاع  

 :اعر الجاهلي الشنفري قطع في كالمها ال تطيله، كما يقول الشمنها، وال ترفع رأسها وال تلتفت وتتبلت أي: تن 
 

مالك: ش اعر، مص اول األلفاظ، حس ن الديباجة، في ش عره إ داع. اش تهر في عهد غياث  ن غوث  ن الص لت  ن طارقة ا ن عمرو، من  ني تغلب، ر و   (1

 (.123، ص 5رنظر كتاب: )األعالم، للزركلي، ج   ني رمية  الشام، وركثر من مدح ملوكهم.
 .143ص  م،1994-ه  1414، 2لبنان، ط -ديوان األخطل، تحايق: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية،  يروت  (2
ا ن دعامة ا ن قتادة الس  دوس  ي ر و الخطاب البص  ري ثاة ثبت ياال ولد ركمه وهو ررس الطباة الرا عة مات س  نة  ض  ع عش  رة .رنظر كتاب:   قتادة ( 3

 (.453م، ص 1986 -ه  1406، 1سوريا، ط -)تاريب التهذيب، ال ن حجر العساالني، تحايق: محمد عوامة، دار الرشيد، دمشق 
رنظر كتاب: )رجال   لى رنس األنص    اري يعد في البص    ريين روى عن ر ي س    عيد الخدري في المناقب، وروى عنه قتادة.عبد هللا  ن ر ي عتبة مو (4

 (.381ه ، ص 1407، 1، ط1لبنان، ج  -صحيح مسلم، ال ن منجويه، تحايق: عبد هللا الليثي، دار المعرفة،  يروت 
إ راهيم    (5 رحمد  ن عمر  ن  وهو  في شرح مسلم،  المفهم  الشاهد  اإلسكندريةصاحب  المدرس،  المحدث،  الفايه،  المالكي،  األنصاري،  سنة ،   ن عمر  ولد  ارطبة 

 (. 615م، ص  1900،  1، ط2لبنان، ج   - ه .رنظر كتاب: )نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، للماري التلمساني، تحايق: إحسان عباس، دار صادر،  يروت  578
 .523 -522، ص 10ج  : محمد فؤاد عبد الباقي،ترتيبفتح الباري شرح صحيح البخاري، ال ن حجر العساالني،  (6
 .25: سورة الاصب اآلية (7
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ــي وأنــت غير مليمــةٍ  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا جــارتـــــ   ي
ـــــــا قناعها  ـــــ ــــ ــقوطـــــ  لقد أعجبتني ال ســــ
ــا  بـيـتهـــــ الـلوم،  من  ــاٍة  بمــنجـــــ ــل،   تحـــــ
ـــــــا تقصــه  ــــ  كأن لها في األرض نســيـــــ

 

** 

** 

** 

** 

ــلـــــــت ــقــ تــ ــذات  بـــــ وال  ذكــــرت   (1) إذا 
تـلـفـــــــت  ــذات  بـــــ وال  ـــت  ــــ ـــــ ــــ مشــــ  إذا 

بــــــ  بيوت  ــا  مــــ حلــــــتإذا  ــة  ــذمــــ  المــــ
أمـ  تـبـلـــــــتعـلـى  ــك  تـكـلـمـــــ وإن  ــا   هـــــ

 

تتهادى   يصــــــفونها بالبطء في الحركة والكســــــل، وهيو   الشــــــعراء األقدمون الذين يتغزلون في المحبوبة
 :(3)يقولالذي ، (2)الشاعر األعشىمنهم و   ،السحابة كمر

 غــــــراء فرعــــــاء مصقول عوارضها 
 كـــــأن مشيتهـــــا من بيـــــت جارتهــــــا 

 

** 

** 
 الهوينا كما يمشـي الوجي الوحل تمشـي 

ــر ـــ ــل   مـــــ ـــ ــث وال عجـــــ ـــ ــة ال ريـــــ ـــ  السحابـــــ
 

 :(4)المرقش األكبر وقول
ـــــي بدا ــــ ــن معا بطاء المشــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  يرحـــــ

 

ــد والبرود ** ـــ ــــ ــن المجاســــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  (5) عليهـــــ
 

 :الجبرتي هـط ر صال ــــول الشاعــويق 
ــا  هي جرعــــة للحــــ  ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  آذن دلهـــــ

ــي  ـــ ــــ ــل مهجتـــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــا تبلـــــ ـــ ــــ  لل بسمتهـــــ
ــات تحت  ــــ ــة الكلمـــــ ــــ ــا خمريـــــ ــــ  لسانهـــــ

يفوح   ــــــــا   كزهرةٍ قلبي  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ حبهـــــ  من 
 

** 

** 

** 

** 

ـــــــــراء ــ ـــــــــل الصبــــــــوات والغـــــ ــ  بتناســـــ
ــة الرواء  ــ ــــــ ـــ ــر وآيـــــ ــ ــي الغديـــــ ــ ــــــ ـــ  فهـــــ
ــوة األجواء ــــــ ـــــــ ــوح بنشــــــ ــــــــ  يفـــــ  عنــــــ
ــــــذاء  ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــــا من األشـــــ ــــ  ويؤرج الدنيـــــ

 

ويقول الشاعر طه: في ح  هذه المحبوبة ذه  عقله، وازدادت عنده األشواق والميول لها وعندما 
، وكالهما  الظمآن يريد أن يرتوي منها حتى يشبع  كماءٍ   -بالنسبة إليه  -تنزل دموعه، وهذه الدموعسم  تبت

ويقول لم  عذب جميل له رائحة في الفضاء، وقلبه له رائحة من حبها، وهنا كناية عن وجودها في قلبه،  
ديما يربطون بين  والعرب قماء الذي يرتوي منه، قلبه فحس ، بل الكون كذلك تعطر بها؛ فهي ال يتعطر

،  ي لوصل المحبوبةأخرى، ويستعيرون الر   رمان من جهةٍ هٍة، وبين الظمأ والح الوصال والرواء من ج 
 

 . 33م، ص 1996 - ه 1417، 2لبنان، ط  -إميل  ديع يعاوب، دار الكتاب العر ي،  يروت   ، تحايق: د.يديوان الشنفر  (1
  فحول  طباات):  كتاب  ظر رن.  عشى وه و ميمون  ن قيس  ن جندل  ن شراحيل  ن عوف  ن سعد  ن ضبيعة  ن قيس  ن ثعلبة ويكنى ر ا  صير ألا  (2

 (. 52، ص 1ج ،السعودية  -جدة ، المدنيدار   شرح محمود محمد شاكر، لجمحي،ل الشعراء، 
 . 55، ص دابآل امحمد حسين، مكتبة  .عشى الكبير، شرح وتعليق د ألان اديو (3
  عبد  العرب، لسان  لباب ولب األدب رنظر: )خزانة  .عمرو الشيباني عمرو ر و ذكر  فيما واسمه  ه، فلاب شعرا، قال من رحد  وهو جاهلي، شاعر  فهو (4

 (. 313-312م، ص 1997 - ه  1418 ، 4، ط8مصر، ج – الخانجي، الااهرة   مكتبة هارون، محمد  السالم  عبد : البغدادي، تحايق  عمر   ن الاادر 
 . 52م، ص 1998، 1لبنان، ط  – ديوان المرقشين، تحايق: كارين صادر، دار صادر،  يروت  (5
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يقول لمحبوبته، ألم   (1) رمان وقطع حبل الود، وها هو الشاعر العذري جميل بن معمرٍ والظمأ والعطش للح 
 تعلمي يا حلوة الريق أنني سأظل هائما ومشتاقا إذا لم أنعم بلقاك ووصالك؟: 

 ألم تعلـــــــمي يا عذبـــــــة الريـــــــق أننـــــــي 
 

 (2)ـــك صاديـــاألــــــق وجه أظـــل إذا لـــم **
 

شــبه الشــاعر صــال  حســن حديثها وعذوبته بالخمر المســكر في حالوتها، وشــبه الشــفاه بالعن ، وهذه 
ــــن، ومثل العن ، والل  رمزية للمرأة السمراء صاحبة الشفاه اللعس التي تحاكي عس هو سواد باطن الشفتيـــــ

 في وصف المرأة: (3)الرمة موي ذيذلك قول الشاعر األ
ــا حوة لعس ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــفتيهـــــ ـــ ــــ  لمياء في شــــ

 

ـــــــن  ** ــــ  (4) وفي اللـثات وفي أنـيابهـا شــــ
 

 ويقول أخر:
ـــــس  ـــــ ــــ ـــــ ــــ أيــــه القلــــ  اللجوج النفـــــ ــا   يــ

 

ــــــان اللعس أفق عن  ** ــــ  البيض الحســــ
 

 :الجبرتي ويقول الشاعر صال  طه
ــوة ــ ــي  يا حلـــــ ــ ــن يهزنـــــ ــ ــر حيـــــ ــ  كالشعـــــ

 هــــــــذا سحابــــــــك فــــــــي غياهبــــــــي التي
ــرد ــ ــد مشـــــ ــ ــودي فلوالك القصيـــــ ــ ــــــ ـــ  عـــــ
ظـــلــــمــــتــــي يـــغــــطــــي  نـــور  ال   لـــوالك 
ــا  ـــ ـــــوى أتلوهمـــــ ـــــة الهـــــ ـــــاك فاتحـــــ  عينـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــــــراء  ــــ ــــــد ودمعة الشـعـــــ ــــ  أنت القصـيـــــ
ــن   ــاٍن مـــــ ــت لهتـــــ ــــــ ــواء ظم ــــــ  األضـــــ

 بالحــــــــزن باألوصاف في الظلمــــــــاء 
ــون مسائي ــن عيـــــ ــوالك أخرج مـــــ  لـــــ
ــي ـــ ـــــي راحتي وهنائـــــ ــــــ ــــ ــا أالقـــــ ـــ  بهمـــــ

 

غيابها يحل علي ســـحاب مظلم   يصـــف الشـــاعر صـــاحبته بأنها جميلة كالشـــعر الجميل الذي يهز ســـامعيه، وفي
ــتاق إلى النور، وهو أن تعودي إلي، وفي ــيد   حتى أشــ ــرد بالحزن، وأهيم في ظالٍم دامٍس لوال  غيابها حتى القصــ متشــ

يعشـــــــقها الشـــــــاعر وفيها يلقى راحته  كوعين ،  ا أســـــــب  فيهك، وحياتك كالســـــــماء  لي ســـــــوى نور  وجودك معي ال نور
ومعنى هذا إن هذه المحبوبة هي التي ألهمته الشعر، وهي النــــور الذي يهتدي به في الظالم، وهي النور  ، وسعادته

   ا.ــالتي ينشدها ويريد الوصول إليه ن بالده هي المحبوبةتي إليه، فتكو الذي يطرد الظالم ويأ 
 

مائة، رنظر: )سير   سنة  حدود  إلى   اي  و الغة،  ورقة  لطافة الذروة  في  شعر   له  ثينة،  صاحب  الشهير،  الشاعر   العذري،  عمرو  ر و  معمر،  جميل  ن  (1

 (. 100، ص 5رعالم النبالء، للذهبي، ج 
 . 140م، ص 1966 - ه  1386 لبنان،   –ديوان جميل  ثينة، دار صادر،  يروت ( 2
 العرب  عشاأ رحد   وهو اإل ل،  سوأ في شعره ينشد كان إنه وياال  الشعراء، فحولة رحد  الرمة،   ذي المعروف المشهور   عابة،  ن غيالن  الحارث ر و (3

 (11م، ص 1972 ،4لبنان، ج - يروت  صادر، عباس، دار  إحسان : تحايق خلكان،  ال ن الزمان،   ر ناء  ورنباء   األعيان  رنظر: )وفيات  المشهورين.
 . 12ص  م، 1995 - ه 1415 ،1ط لبنان،  - العلمية،  يروت   الكتب دار   سج،  حسن رحمد:  الرمة، تحايق  ذي ديوان  (4
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ّ  ور الصّ  بعض    :صيدة  في الق   ية  الفن
وفي قوله: "عذراء مثل بداية األشــياء" شــبه الفتاة باألشــياء الجديدة، والنســان بطبعه يعشــق الجديد ال 

ــي على  ، يالقديم البال ــ ــــ ــتحياء" كناية عن العفة والطهر والنقاء وتوجد الكناية في قوله: "مائية تمشــــ ــ ــــ   ،اســــ
والتشــبيه نجده في قوله: "الغدير، وآية ، وأيضــا قوله: "تناســل الصــبوات والغراء"؛ كناية عن شــدة الشــوق 

الرواء" شـبه المحبوبة بالغدير الذي يرتوي منه الشـاعر، وكذلك التشـبيه في قوله: "خمرية الكلمات تحت 
 ه.ـــه ولذتــماله وج ــر في حسنــلسانها" شبه كالمها بالخم
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ّ  صيدة  الق    انية الث
 

 
ح
 نــيا م

 
 ـار

 الشاعر صالح طه الجبرتي:

 (1)بحر الخفيف
 يا منــــــــار الهــــــــوى أطربــــــــي األوتــــــــارا 
 فـــــــي دمـــــــي صوتـــــــك المعطر يجري 
ــدا  ــ ــــول قصيـــــ ــــت أن أقـــــ ــا إن ش ـــــ ــ  أنـــــ
 لســـــــت أنســـــــى لمـــــــا سقيـــــــت فـــــــؤادي 

ــت   ــ ــــ ــي لســـــ ــ ــــ ــى لما أنار حياتـــــ ــ ــــ  أنســـــ
ـــــــــي  ــ ـــــــــت إال أن تبــــــــوح لقلبـــــ ــ  قــــــــد أبـــــ
ــي  ــــ ـــــ ــــ ــؤاد جاء يلبـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا الفـــــ ــــ ـــــ ــــ  فأتاهـــــ
 ضاع عمـــــــري يا ليتنـــــــي قبـــــــل هـــــــذا
ــــي  ــــي فضمـــــ ــــود منـــــ ـــــــــ ــــن الـــــ  تستحقيـــــ
ــؤاد عندك حتى  ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ  الفـــــ ــــ ــــ  يسـتريـــــ
ــؤوسٍ  ــا في كــــــ ــي ودادهــــــ ــت لــــــ  سكبــــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــه ال يجارى  ــذب لحنـــــ ــك العـــــ  صوتـــــ
 روحـــــي قد أصبحت معطـــــارا منـــــك

ــارا  ــ ــرف األشعـــــ ــ ــاٍر سأغـــــ ــ ــن منـــــ ــ  مـــــ
 بسمــــــاٍت مــــــن نبعهــــــا النهــــــر غــــــارا
ــارا  ــي أشــــ ــذي لــــ ــق الــــ ــك العاشــــ  قلبــــ
ــارا  ــ ــــ ــي جهـــــ ــ ــــ ــا لـــــ ــ ــــ ــا وودهـــــ ــ ــــ  بهواهـــــ
ــارا ــــــ ــا طــــــ ــوى، إليهـــــ ــــــ ــداء الهــــــ ــــــ  لنــــــ
ــارا ــ  منـــــ ــي أحـــــ ــا كـــــ ــت ألقاهـــــ  كنـــــ
ـــــارا ــــ ـــــي األزهـــــ ــــ ـــــي، ولتقبلـــــ ــــ  أغنياتـــــ

ـــــــــ  ــ  اراال يطيــــــــق الفــــــــراق منــــــــك نهـــــ
 ويـــــــل قلبـــــــي إن لـــــــم يكـــــــن شكـــــــارا

 

 تحليل القصيدة:
ــائدهذه ال ــيدة هي من القصــــ ــعر العمودي، الغزلية  قصــــ ــاعر   من الشــــ ومن البحر الخفيف، ويقول الشــــ

 .[منار]صال  طه: "هي قصة حٍ  قديمة مع فتاة اسمها  
ب بصـوتها العذب  يطر ن تغني له؛ حتى  يطل  الشـاعر في األبيات األولى من القصـيدة من حبيبته بأ

وصــوتها ناعم معطر يجري في دمه، وبســب  ذلك روحه أصــبحت معطرة،    ؛ فلحنها ال مثيل لهكاألوتار
ويقول: إن أردت أن أنثر قصيدة في مناٍر سوف تأتي العبارات، والكلمات التي أعبر بها من كل إتجــاٍه، 

 لما في مناٍر من صفاٍت حميدٍة وجماٍل فريٍد. 

 
 . 178الغدير، صالح طه، ص ديوان تراتيل   (1
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 :الجبرتـــي هـــ  طـــر صالـــــقال الشاع
ــا سقيــــــــت فؤادي ــى لمــــــ  لســــــــت أنســــــ
ــي  ــ ــــ ــى لما أنار حياتـــــ ــ ــــ ــت أنســـــ ــ ــــ  لســـــ
ـــــــــي  ــ ـــــــــت إال أن تبــــــــوح لقلبـــــ ــ  قــــــــد أبـــــ

 

** 

** 

** 

 بسمــــــاٍت مــــــن نبعهــــــا النهــــــر غــــــارا
ــارا  ــي أشــــ ــذي لــــ ــق الــــ ــك العاشــــ  قلبــــ
ــارا  ــ ــــ ــي جهـــــ ــ ــــ ــا لـــــ ــ ــــ ــا وودهـــــ ــ ــــ  بهواهـــــ

 

ن النهر قلبها، حتى إ  ع منتنب  كانت تسقي فؤاده بابتسامتها العريضة التييقول إنه ال ينسى أيام وصلها، عندما 
ونجد أن الشاعر قد  ه،  ا ل ـا وودهـه بهواهــــت لـأباح  ا ــــألنه؛  شقها ا كانت تثير حياته بعقد غار منها، وال ينسى عندم

مضى، وفي جملة "سقيت فؤادي بسماٍت"،  كرر عبارة "لسـت أنسى"؛ ليؤكد لها أنه لن ولم ينساها، ومازال يتذكر ما 
استعار السقيا للفؤاد وهي استعارة مكنية، وكذلك "النهر غار" استعارة مكنية، وكلمتا "لست، وأنسى" هي من الحروف 
الصغيرة مما نجده أضفى على البيت جماال وموسيقى، تتناس  مع موضوع قصيدته، كما نجده حذف جواب لمـا في 

اتـي"، وذلك للتركيز على فعل الشرط في قوله: "أنـار حياتي قلبك" استعارة مكنية، وأيضا في "لي  قوله: "لما أنار حي 
 أشارا"، وفي قوله: "قـد أبت" أكـد الخبر باألداة قـد. 

ــي  ــــ ـــــ ــــ ــؤاد جاء يلبـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا الفـــــ ــــ ـــــ ــــ  فأتاهـــــ
ــــل هذا ــــي قبـــــ ــــاع عمري يا ليتنـــــ  ضـــــ
ــــي  ــــي فضمـــــ ــــود منـــــ ـــــــــ ــــن الـــــ  تستحقيـــــ

 

** 

** 

** 

 نبعهــــــا النهــــــر غــــــارابسمــــــاٍت مــــــن 
ــارا  ــي أشــــ ــذي لــــ ــق الــــ ــك العاشــــ  قلبــــ
ــارا  ــ ــــ ــي جهـــــ ــ ــــ ــا لـــــ ــ ــــ ــا وودهـــــ ــ ــــ  بهواهـــــ

 

ويقول الشاعر طه: عندما أباحت لي بحبها أتاها قلبي يلبي هذا النداء فكأنما طار إليها، وتمنى لو 
ـن العشـق،  ر مـيل الكثــي تحمـالت  أنه التقى بها من قبـل هذا اليوم، فهي تستحق الح  والود؛ فهذه أغنياتي

و" "  جـاء يلبي" و" نداء الهوى له: "فأتا الفـؤاد" و"ويقول خذي هذه األزهــار وقبليها فهي رمز لحبنا، وقو 
 جده قـدم الخبر شبهإليها طارا" كلها استعارات مكنية، حيث أنه استعار النداء للهوى وطار للفـؤاد، كما ن

المقدم، ونجده يتحسر على عمره الذي ضاع وهو بعيد عنها  الجملة "إليها"، والغرض التركيز على أهمية  
 بذلك.  تني" جملة لها الكثير من كلمات العشق والهـوى والبوحفي قوله: "ضاع عمري" ويا لي

ــؤاد عندك حتى  ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــ  الفـــــ ــــ ــــ  يسـتريـــــ
ــؤوسٍ  ــا في كــــــ ــي ودادهــــــ ــت لــــــ  سكبــــــ

 

** 

** 

ـــــــــارا ــ  ال يطيــــــــق الفــــــــراق منــــــــك نهـــــ
 شكـــــــاراويـــــــل قلبــــــــــــــي إن لم يكـــــــن  
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يقول: إن فؤاده يستري  عند الحبيبة مناٍر، وال يتحمل فراقها حتى عند النهار، وهذا يعني أنها تكون عنده في 
الليل؛ لذلك ال يتحمل فراقها في النهار، فقد مألت قلبي حبا وودا، ويقول ويل لقلبي إذا لم يشكرها، والشكر يكـون  

له، وفي عبارٍة "سكبت لي ودادها" استعارة مكنية، حيث استعار لفظ   في هذا الجميل بأن يبادلها أكثر من حبها 
 :(1) السك  للوداد، المراد بالكؤوس كؤوس الهـوى، يقول الشاعر غازي الجمل 

ـــــــــ  للعشــــــــاق  ــ ـــــــــؤوس الحـــــ ــ  دارت كـــــ
 كــــــــل علــــــــى ليــــــــاله أضنــــــــاه الهــــــــوى 
ــٍد في خاطري  ــف محمــــ ــر طيــــ  إن مــــ

 
 

** 

** 

** 

ــار  ــ  نــــ ــي فالقلــــ ـــــ ــون سواقـــــ ـــــ  والعيـــــ
ـــــــــي  ــٍد ترياقــــــ ــــــ ــوى بمحمــــــ ــا الهـــــ  وأنـــــ
 هاجــــت بحــــار الحــــ  في أعماقــــــــي 

 

 :ر ـــــــول الشاع ـــــيق ـــراح،م للــشربه الشعراء يتساقون للهوى  يما بينهم، ويجعلون له كؤوسا يشربون بها الح ، مثل
ــوى  ــ ــــ ـــــ ــــ ــاب دارت كؤوس الهـــــ ــ ــــ ـــــ ــــ  كتـــــ
ـــــــم  ــــ ــا فهـــــ ـــــ ــــ ـــــــم إذ حســوهـــــ ــــ  فصــرعتهـــــ

ــوى تصنيف من   ــي الهـــــ ــم فـــــ  شاركهـــــ
 

 

** 

** 

** 

ـــــــزاج ــــ ــا مـــــ ـــــ ــــ ـــــــس فيهـــــ ــــ  (2) صــرفا ليـــــ
ــالج  ــن عـــ ــادون: أال مـــ ــى ينـــ  مرضـــ
ــاج نـــ اليوم  ــوا  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ لقـــــ ــا  ممـــ ــه   فليتـــ

 

ــــاٍل، فيزجر في قلبه إذا لم يكن كثير الشكر لها،   ــــار؛ فهي صيغة مبالغة على وزن فعـــــ أما كلمة شكـــــ
 ولسمو مكانتها ورفعة شأنها عنده.كما استخدم ياء النـداء للبعيد، وهي قريبة من قلبه 

 

 بعض الصور الفنية في القصيدة:
في هذه القصيدة صور جمالية بالغية، جاءت في قوله: "أطربي األوتـار" طل  من مناٍر أن تطرب 
األوتـار،  حيث أنه استعار الطرب لألوتار، وشبه األوتار بالنسان وحذف المشبه به ورمز له بأحد من  

وفي قوله: "صوتك  لوازمه؛ وهو الطرب على سبيل االستعارة المكنية، والقرينة إثبات الطرب لألوتار،  
يجري في دمي"، وهنا توجد استعارة لفظية ومكنية حيث جعل للصوت أرجال تجري، وهنالك صورة جمالية  

 رائعة في إحساسه بأن صوتها معطر.  

الجملة في قوله: "في دمي"، و"منــك"؛ لبيان أهمية المقدم، كما نجده قد أكد   شبهونجده قدم الخبر  
الثاني البيت  "قد أصبحت معطار"، ونجده أيضا استخدم    الخبر في عجز  قـد في قوله:  التحقيق  بأداة 

 
توفي الشاعر   ، كان والده شاعرا ورديبا وخطيبا، كتب المسرحيات ورخرجها   ،  عد هجرة رهله إليها من قرية جمزو في قضاء اللد  م1950شاعر رردني ولد في غزة عام    (1

 http://alqudslana.com/index.php?action=individual_details&idم. رنظر: موقع مؤسسة الادس للثاافة والتراث. 2010/ 10/ 12غازي الجمل في  
 . 317م، ص1998  -   ه  1419  ،2، ج1لبنان، ط  –اأ، لجعفر السراج، تحايق: محمد حسن محمد حس إسماعيل، دار الكتب العلمية،  يروت ش  ع الع  رمصا   (2
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صيغة المبالغة مفعـال في قوله: "معطار؛ للداللة على كثرة العطر نفسه ونشوته بوصلها، وقوله: "إن 
أنه متى ما أراد أن يقول  يه سوف يجد ما يقوله، وفي قوله: "سأغرف  ش ـت" جملة اعتراضية تبين 

"سأغـرف" :  ستعارة مكنية، وأما الكلمة في قولهابيانية حيث إستعار الغرف لألشعار وهي    ورةصاألشعـارا"  
، مع يسر وسهولة هذا الشعر الذي يقوله ارٍ منـــة  لحبيبــــن اعا  به ر  للتعبي  توجدفتوحي بكثرة الكلمات التي  

ان العيي وهو ح  "منار"؛ غزال فيها لوجود الداعي الحثيث الذي ينطق األعجم ويفص  األبكم، ويطلق لس
الغرف منه،   والتتابع عند  والسهولة  اليسر  في  بالماء  حبها  في  الشعر  الشاعر نسجه ونظمه  فقد شبه 

 واستعمل "غرف" بمعنى نظم الشعر على سبيل االستعارة المكنية.  
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ّ  صيدة  الق    الثـة الث
 

 
 
   هيفاء

ح
 ت

 
  حسد

 
 ح

ح
 هسن

 
 ا الارات

 الجبرتي:الشاعر صالح طه 

 (1)بحر الكامــل
ـــــــق ثغرها  ـــــــات تعشـــــ  إني أرى البسمـــــ
ـــــــا  ـــــــراح من بسماتهـــــ ـــــــق األفـــــ ــــــــ ــــ  تتألـــــ
ـــــــه  ـــــ ــــ ـــــــان يحفها بنعيمـــــ ـــــ ــــ  وأرى المكـــــ
ــا ـــ ــــــ ــــ ــات بريقهـــــ ـــ ـــــرت كل اللغـــــ  وتعطـــــ
ـــــي ـــــت كما هي تشتهـــــ ــا خلقـــــ ـــ  فكأنهـــــ
ـــــــت  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــدقـــــ ـــــ ــــ  وكــأنهــا للفــاتنــات تصــــ
ــا ـــ ــك الظمـــــ ـــ ــن تنسيـــــ ـــ ــة العينيـــــ ـــ  نهريـــــ

ــــــةلم أنس حين سقت فؤ   ادي ضحكـــــ
ــــيويفر  ــــ ــــي الحزن حين تزورنـــــ ــــ  منـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــات  ـــا الهمســـــ ــــــ ــ ـــه بلطفهـــــ  إن داعبتـــــ
ــــــاة ــــ ـــــي فال مأســــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  فتموت أحزانـــــ
الطرقــــات  ـــــت تتمــــايــــل  ـــــ ــــ  وإذا مشــــ

ـــــــا الن ــــ ـــــــت بفتونهـــــ ــــ ـــــــرات وتزينـــــ ــــ  ظـــــ
ــــد ح  ــــاء تحســـــ ــــا الجاراتهيفـــــ  سنهـــــ

 فلـــــذا تضاعـــــف حسنهـــــا الصدقات 
ــات وفداء ــا تتألــــــــف األشتــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ  هـــــ

ــا  ــ ــرت لهـــــ ــ  األغصان والزهراتشكـــــ
ـــات  ـــي البسمـــــ ـــزور تزورنـــــ ـــإذا تـــــ  فـــــ

 

 :صيدة  الق   تحليل 
الشاعر المحبوب  ألقاها  الغزل  الشاعر بأجمل حروف  أبيات شعٍر غزليٍة كتبها  على محبوبته   هذه 

الح  والهيام التي وصل إليها    هيفاء في أبياٍت جميلٍة من الشعر، والغزل هو طريقة التعبير عن شدة
، والشعراء في القديم كانوا يتغزلون به كثيرا، وهيفاء ذري، والغزل الصري العاشق، وهو نوعان؛ غزل ع

الشاعر صال ، التي أحبها  الفتاة  تـوالقصي  هي تلك  القصائد   هي منو ــاة،  ذه الفتــ ة هول قصدور ح دة 
الرائعة لشاعرنا صال  طه هذه القصيدة الموسومة بهيفاء تحسد حسنهـا الجارات، نص وجداني عذب  يه 

 روعة التصوير الممتزجة ببساطة األلفاظ. 
همسا، وعندما   االبسمات تعشق فمها حتى إذا تكلمت، وكان كالمه إن    :يتغزل الشاعـر بمحبوبته ويقول

أح  وينسى  أفراحه  تزداد  بهيجة، ومزدانة يراها  تكون  بها  التي تحل  الساحة  أن كل  أي:  زانه وهمومه، 
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بوجودها، والشاعـر ال يعشق فتاته فحس ، وإنما يعشق كل شيٍء حولها، فهو مرتبط بالمكان والزمان  
 موي جرير: المرتبطان بالمحبوبة، يقول الشاعر األ

 يـــــــا حبـــــــذا جبـــــــل الريـــــــان من جبـــــــلٍ 
ــةٍ  ــانـــيـــــ يـــمـــــ مـــن  ــات  نـــفـــحـــــ ــذا   وحـــبـــــ

ــمه ــاال فذكـــــــرى ما ذكرتكـــــ  بـــــــت شمـــــ
 

** 

** 

** 

ــــــن الريان من كانا ــــــذا ساكـــــ    (1)وحبـــــ
أحيـــــانـــــا  الريـــــان  قبـــــل  من   تـــــأتيـــــك 
ــي حورانا ــي شرقــــ ــاة التــــ  عند الصفــــ

 

،  يمدح جبل الريان وهو جبل قري  من اليمن سكنت ها بأسلوب مدحٍ الشاعر جرير يحدد مكان حبيبتـه وموضع
اليمـن التي تأتي من جهة الريان   يشيد بنفحات ونسائم  ويمدح ساكن تلك المنطقة أيا كان، ثم يه قبيلة المحبوبة،  

 يقول الشاعر طه: ، و ل ــــــ  وال عقـالذين ال يحتملها قل مكان إقامة المحبوبة مظهرا شوقه وحبه
ــا ـــ ــــــ ــــ ــات بريقهـــــ ـــ ـــــرت كل اللغـــــ  وتعطـــــ
ـــــي ـــــت كما هي تشتهـــــ ــا خلقـــــ ـــ  فكأنهـــــ

ـــــــت وكــأنهــا للفــاتنــات   ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــدقـــــ ـــــ ــــ  تصــــ
 

** 

** 

** 

ـــــــرات  ــــ ـــــــا النظـــــ ــــ ـــــــت بفتونهـــــ ــــ  وتزينـــــ
ــــا الجارات ــــد حسنهـــــ ــــاء تحســـــ  هيفـــــ
 فلـــــذا تضاعـــــف حسنهـــــا الصدقات 

 

، وكل شخٍص  المحبوبة  ثم يقول الشاعر صال : أخذت جميع اللغات رونقها وجمالها وعذوبتها حين تكلمت بها 
ح واصفا  ويقول:  بها،  ويتعلق  بجمالها  يغرم  إليها  الفتانسها  ينظر  ومفاخرها؛   وجمالها  أوصافها  اختارت  وكأنها 

 ولجمالها هذه تحسدها جاراتها، وهذا لعمري مبالغة في وصف الجمال أقرب لقول شوقي:  ،ولمفاتنها 
ــده  حوت تزيــــ ــت  ذهبــــ فلو  ــال   الجمــــ

 

 (2)مزيدا  ســـتطعتالوهم حســـنا ما افي  **
 

تصدقت للفتيات من جمالها؛ لهذا السب  جمالها ويشبه صال  محبويته بفتاٍة فائقة الجمال، وهي التي  
 صال :صدق منه للحسناوات، يقول إن جمالها فائق لدرجٍة أنها تت:متضاعف أي

ــا ـــ ــك الظمـــــ ـــ ــن تنسيـــــ ـــ ــة العينيـــــ ـــ  نهريـــــ
 لم أنس حين سقــــــت فؤادي ضحكــــــة
ــــي ــــ ــــن تزورنـــــ ــــ  ويفر مني الحزن حيـــــ

 

** 

** 

** 

ــات وفداء ــا تتألــــــــف األشتــــــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ  هـــــ
ــرت لها   ــ ــرات شكـــــ ــ  األغصان والزهـــــ

ـــات  ـــي البسمـــــ ـــزور تزورنـــــ ـــإذا تـــــ  فـــــ
 

: إن عينيها واسعتان كالنهر إذا نظرت إليها أنستك الهموم واألحزان، ومن نظرات عيونها  الشاعر  يقول
ة عن  "تنسيـك الظمأ" كناي  في عبارةو ،  احتى األشياء المختلفة تترابط وتتشابك، وتنتظم عقد الحياة بوجوده

 
 .165تحايق: د. نعمان محمد رمين طه، ص  ،شرح محمد  ن حبيب ديوان جرير، (1
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منهالراحة   بالقرب  يكون  حيثما  الشاعر  يجدها  التي  والسعادة  وتفرحه اوالطمأنينة  فؤاده  تسقي  فهي  ؛ 
ه األفراح، أي: وقت الزيارة  لغموم، وتنزل بساحتك تذه  الهموم وانها بهذا الضح بضحكتها وابتسامتها؛ أل

 .البهجة  والوصال يفر الحزن من قلبه، وتحل محله
 

ّ الف  ور  الصّ  بعض    :صيدة  في الق   ية  ن
استخدم الشاعر استعارة مكنية   ،في البيت األول  منها:  والفنية  وهذه القصيدة تحتوي على كثيٍر من الصور البالغية

وكذلك في هذا البيت كناية عن حسنها وجمالها؛ ألن    ،تعشق ثغرهـا؛ فالبسمات ال تعشق  البسمات في قوله: "أرى  
وأيضا استخدم التشبيه البليغ في   على حسنها وجمالها، ليها حسنا وجمااللة الصادقة تضفي ع ي بسمة المحبوبة الجم

طه أخذ المعنى من    ريدهـا، ولعل الشاعر صال بالصورة التي ت      قوله: "كأنها خلقت كما تشتهي" شبهها بأنها خلقت 
 دته:ــ ي قصي ـــف - - ــيف النب ــــيص  - - تٍ ــثاب  قول حسان بن

ــ ٍ  ــيـــــ عـ ــل  كـــــ مـــن  ــبـــرءا  مـ ــقـــــــت  ــلـ  خـ
 

ـــــاء  ** ـــــ ــــ ــــــ ـــــك قد خلقت كما تشـــ ـــــ ــــ  كأنـــــ
 

ـــــــة وبهاءوهذا تضــمين رائع من الشــاعر صــالٍ  أضــفى على ا ــــ ا نجد التشــبيه في ، وأيضــ لقصــيدة روعـــــ
 :، قالخيراأل ات تصدقت"، وأيضا نجد رد الصدر إلى العجز في البيتكأنها للفاتنه: "قول

ــــي ــــ ــــن تزورنـــــ ــــ  ويفر مني الحزن حيـــــ
 

ـــي   ** ـــزور تزورنـــــ ـــإذا تـــــ ـــات فـــــ  البسمـــــ
 

وهذا من أنواع البديع التي ال ترد في الشعر إال نادرا، ونجد كذلك االستعارة في قوله: "وإذا مشت 
الطريق ينبهر بجمالها   الطرقات"؛ فالطرقات ال تتمايل وإنما أراد كل من يراها وهي تسير في  تتمايل 

ل االستعارة في تشخيص اللغات وأيضا في قوله: "تعطرت كل اللغات بريقها"، سر جمايتمايل طربا،  و 
وتشبيهها بالفتاة التي تتعطر، والتشبيه في قوله: "نهرية العينين"، وجمال االستعارة في تشبيه   هـاوتجسيد

 الفؤاد بإنساٍن وحذف المشبه ورمز له بشيٍء من لوازمه والقرينة إثبات السقيا للفؤاد. 
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 :)1(عثمان كجراي  ن الشاعر محمد

 مل: حر الر

ــدة  ـــــ ــــــ ــات الخالـــــ ـــــ ــاق األمنيـــــ ـــــ ــا رفـــــ  يــــ
 لــــــم تمشــــــــــــون علــــــــــــى درب الهــــــوى 
ــا  ــــ ـــــ ــى نرفضهــــ ــــ ــات الدجــــ ــــ ـــــ  عنصريــــ
 لـــــن يخـــــف الباطـــــل الزائـــــف شعبــــــــــا

ـــــــــافدعـــــــوا الفرقـــــــ  ـــــــ ـــــــــل لنـــــ ـــــــــة فالويـــــ  ـــــ
ــاوح  ــ ــــــ ـــ ــوا بنـــــ ــ ــــــ ـــ ــورة ال تلقـــــ ــ ــــــ ـــ  دوا الثـــــ

 وجهــــــــــــــوا أسلحــــــــــــــة الحـــــــرب إلــــــــــــــى 
ـــــوى  ــــ  وحــــدوا الساحــــة فــــي درب الهـــ
ــا ـــــ ــــــ ــرة فوقهـــــ ــى مقبــــ ــوا للدجــــ ـــــ  وأقيمـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 (2) قــــــد رضعنــــــــــــا ثــــــدي أٍم واحــــــــــــدة
ـــــــــاه   ــ ـــــــــدة فــــــــي ميـــــ ــ  النعــــــــرات الراكـــــ

ـــــــــدة  فـــــــي نضـــــــاالت الكفـــــــاح الرائـــــ
ــو درب ــاردة  سارقــــ ـــــ ــوب المـــــ  الشعــــ

ــاردة ــــــ ـــــــ ــالال شــــــ ــــــ ــا ظــــــ ــــــ  إن تفرقنــــــ
 فـــــــي جحيـــــــم الرغبـــــــات الفاســــــــــــــدة 
 مـــــــن يخالــــــــــــــون شعوبــــــــــــــا بائــــــــــــــدة 
ــدة  ــوع القائــــــ ــات الجمــــــ  تحــــــــت رايــــــ
ــدة  ــــــ ـــــــ ـــــــ ــا هامــــــ ــــــ ـــــــ ــي بقايــــــ ــــــ ـــــــ  البغــــــ

 

 : القّصيدة  ناسبة  م  
إريتريا   كجراي  عثمان  بن  محمد  القطرين  لشاعر  القصيدة  الشع    والسودان،هذه  شارك  والشاعر 

التي قالها في الثورة الريترية ما يعادل ديوانا لكثرتها، وبعد   الته، وله من القصائدالريتري ثورته ونضا
لمدرسة  التعليم، حيث عين مديرا  في مجال  الحديثة  الدولة  بناء  في  إلى أسمرا وشارك  التحرير ذه  

   ريترية.الجالية العربية العريقة في العاصمة ال
قضية الوحدة الوطنية بين التنظيمات الثورة الريترية؛ التي شهدت ساحاتها قتاال  هذه القصيدة في الشاعر تناول

الحرب األهلية الريترية األولى هي حرب أهلية وصراع مسل  في إريتريا  ، و مريرا بين أبناء الوطن الواحد رفاق السالح
 

  معهد  التحق   ثم  كسال،   مدينة  في   النظامية   التعليم   مدارس   والثانوي  واألوسط  األولي  تعليمه  تلاى ية،  السودان  الاضارف   منطاة   في  ولد   ، كجراي  صالح   محمد   عثمان   حمد   (1

 رنظر   . كسال  رد اء  را طة   وعضو  األد اء،   اتحاد   عضو  كان ،  والتعليم  التر ية   وزارة  فنيا   موجها  ثم   والثانوية،  الوسطى   المدارس   ا معلم    عمل   ، فيه  وتخرج   الرضا«،   خت»
 . ( 80م، ص  1988  ،1ط  ، السودان  -   الخرطوم  ، الثاافة  يت  ، شاموأ  محمد رحمد،  المعاصرة  السودانية   الشخصيات  معجم: ) كتاب 

 . 17 ص  ،1984 الميدان،  اإلريتريين،  المعلمين جمعية إريتريا،  من ثورية ترانيم ديوان ( 2
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ندة الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الثبوبية  بين جبهة التحرير الريترية والجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بمساعدة ومسا 
 .م1974- 1972ه الموافق لعام  1393- 1391من عام 

 

 :صيدة  الق   تحليل 
بدأ الشاعر في مستهل قصيدته بأسلوب النداء التحسري والعتابي الحار ينادي الثوار الريتريين، بقوله: 

 كاملم المتجددة في نفوسكم وهي تحرير  يا أصحاب الهموم والمحن الواحدة، ويا عشاق األمنيات واألحال
 إريتريا بوسيلة النضال المسل  الثوري. الهدف وهو تحرير   ألن الثورة قامت لتحقيق هذا التراب الريتري؛

استخدم الشاعر مفردة الرفاق؛ والرفيق هي كلمة تشير إلى صديٍق قريٍ ، وهي مشتقة من رفق التي تعني عطف، 
هي أكثر استخداماتها شيوعا؛ فالرفيق هو   ستعمالها بمعنى صاح ؛ ولكن ا(1) اعتدل و أفاد،  و أعان،  و أحكم،  و أحن،  و 

ة، وأصبحت أسلوب تخاطٍ  بين أفراٍد  ـمنذ الثورة الفرنسي ا ـالصاح  بشكٍل عاٍم، غير أن الكلمة اكتسبت بعدا سياسي 
الروسيةـيشترك الثورة  منذ  والقوميين  الوطنيين  بين  غالبا  السياسية  والتوجهات  األهداف  في  التسمية  ا،  ون  قترنت 

خص  اليسارية  الشيوعيةوص بالحركات  والنقابيةـ شتراكي اال  ا  شعراء ،  ة  من  بعض  استخدمها  األصل  عربية  والكلمة 
: صار صديقا لغيره مصاحبا له؛ فهو مرافق ومصاح ، ورافقه صار ر يقه، قال  أي  عربية، فقولنا رفق الشخص ال

 في ليلى العامريه:  (2) قيس بن الملوح  الشاعر
 ذكرتك حيث اسـتأمن الوحش والتقت 

 

ــــعوبها  ** ــــتى شــــ  رفاق من األرفاق شــــ
 

 ة:ــمر ذو الر  ــــــول الشاعــــــويق  
ــا   ــامـــــ ــيـــــ بــــــاللٍ قــــ إلــــــى  ــنــــــظــــــرون   يــــ

 

الهالال ** ــــــرت  ــــ أبصــــ الحج   (3)رفــــــاق 
 

وأصحاب الدرب الواحد؛ ألننا قد رضعنا من أم واحدٍة وهي إريتريا التي خرجنا    قول كجراي نحن رفقاءي
با لم تمشون وانتم على درب اإلى الميدان ألجلها نناضل ونرك  الصعاب، ويستفهم الشاعر وال يريد جو 

غير الح  والوئام في هذه النزعات الضيقة المقيتة المميتة، التي وصفها بالماء اآلسن في البحيرة قد ت 
 طعمه ولونه وريحه واضحى كريها ال يستساغ شربه.

 
 . 181، ص 01  ، ج 1 ن منظور، طاللسان العرب،  (1
الجعد، والصحيح األول، كان مديد الاامة جعد  قد اختلف في اسمه هل هو عامر رو مهدي رو األقرع رو معاذا وقيس ا نه رو ا ن الملوح رو البحتري  ن  (2

األسواأ في رخبار العشاأ، داود  ن    رنظر كتاب: )تزيين  الشعر ر يض اللون ولم ينله الهزال والجنون وتغير اللون إال من العشق، وصاحبته هي ليلى. 
 (. 44 صم،  1993 -ه 1413، 1لبنان، ط - يروت  ،عالم الكتب  ،محمد التونجي .تحايق: د  عمر األنطاكي،

 . 330م، ص 1998-ه 1419، 1لبنان، ط – د. عمر فاروأ الطباع، دار األرقم  ن ر ي األرقم،  يروت   :الرمة، تحايق  ذي ديوان  (3
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وإثارة النعرات القبلية ال تلد لألمة إال الخراب والدمار وهذا مشاهد عبر كل العصور؛ فينبغي للعاقل 
وكل دعوى للعصبية أو ، لى كل تالحٍم ووحدةأن يعي ذلك وأن يدرك أن األعداء يغذون ذلك للقضاء ع

األمة وتشرذ  سب ٍ  أبنائهالتفرقة  بين  والبغضاء  العداوة  إرث   ؛مها، ونشر  أمر مذموم، وإرث من  فهي 
 الجاهلية، ونزغة من نزغات الشيطان. 

على فتيين أحدهما أنصاري واآلخر مهاجري، كما جاء في الحديث عن جابر بن   - -وقد أنكر النبي
فكسع رجل من المهاجرين، رجال   - قال سفيان: مرة في جيٍش  - ، قال: }كنا في غزاٍة (1)   --عبد للا

  - -من األنصار، فقال األنصاري: يا لألنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول للا
رجل من المهاجرين رجال من األنصار، فقال:   فقال: ما بال دعوى الجاهلية قالوا: يا رسول للا، كسع

 لكبير محمد بن سعيٍد العباسي:السوداني ا يقول الشاعر، (2) دعوها فإنها منتنة{ 
ـــم  ــ ــ ــ  فلــو درى القــوم بــالســودان أيــن هـ
ـــــــيث به ـــــــزاب تعـــــ ـــــــر وأحـــــ  جهل وفقـــــ
 إن الـــــــتحـــــــزب سم فـــــــاجعـــــــلـــــــوا أبـــــــدا

 

** 

** 

** 

ــا  ــ ـــ ــ ــ  مــن الشعــوب قضوا حــزنا وإشفــاقـ
ـــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هدت قــوى الصبر إرعــادا وإبراقـ

ــذا السم   ــم لهــ ــنكــ ــوم مــ ــا يا قــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــاقـــ  تريــ
 

ي ــ وم، والقبلية بصفٍة عامٍة ال تذم فهـذور مذم ـ ر محـري مطلوب، والتعص  أم ــة والعائلة أمر فطــاء للقبيلــإن االنتم
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ  :- - ال للاــق  ا ــل، كمـوقبائ   ا وبـاده شعــق عب ــذا خلــهك   - - در كوني؛ فا ـق
إن القبيلة تصنع في كثيٍر من األحيان نوعا من  ،  (3) َّىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب

يج  إدخالها في وحدٍة أسمى    يةالقبل  ةالوحدة بين أبنائها؛ فإذا ارتقى هذا الفهم الوحدوي القبلي إلى أن هذه الوحد
 منها هدفا ونوعا، وهي وحدة األمة السالمية كان ذلك تمهيدا لوحدة المسلمين وهي غاية منشودة. 

ول لن يخيف بشتى ألوانها في كفاحنا المسل  الرائد، ويق  الظالمية  ويقول الشاعر كجراي: نحن نرفض العنصريات 
ويقدم ،  في تنظيم جبهة التحرير الريترية  على كيانه المتمثل  غير أصيٍل هذا الشع  إن تمسك بوحدته وحافظالباطل  

صرنا تائهين مشردين، ولنا الويل والثبور    إذا تفرقنا يقول  والتشتت، و رقة  ثوار بأن يتركوا الفالشاعر النص  للشع  وال

 
،  --المكثرين عن النبيرحد  ، يكنى ر ا عبد هللا، ور ا عبد الرحمن، ور ا محمد  - ن عمرو  ن حرام  ن كعب  ن غنم  ن كعب  ن سلمة األنصاري السلميا (1

 (. 546، ص 1رنظر كتاب: )اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ال ن حجر العساالني، ج   وروى عنه جماعة من الصحا ة، وله وأل يه صحبة.
 .649، ص 8 ج فتح الباري شرح صحيح البخاري، ال ن حجر العساالني،  (2
 . 13 :سورة الحجرات اآلية (3
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رقة من  هديد والتحذير، والفعلى من وقع في هلكٍة يستحقها بقصد الت  إن تفرقنا؛ والويل كلمة للدعاء بالهالك والعذاب 
 ه: ـم  ا أل ـ  ـ ي أخـــيرث  (1) يــ ــة الجعف ــــالهلكة، يقول الشاعر سلم

في   ــــــي  ــــ لنفســــ ألومهــــــا أقول   الخالء 
 ألم تعلمي أن لســــت ما عشــــت القيا 

 

** 

** 

 (2) رــــــــــ لك الويل ما هذا التجلد والصب
 ر ــــ أخي إذ أتى من دون أوصاله القب

 

تقرير بما هو واج ،   ؟؛ استفهام على طريق التقريع والتوبيخ، ألم تعلمي؟يقول سلمة ما هذا التجلد 
أناجي النفس في الخلوة على سبيل اللوم والزجر؛ فأقول األوصال المفاصل، ومعنى البيتين أني  معنى  و 

لها هلكت ما هذا الذي تظهرينه من القوة والصبر ألم تعلمي أن لقاء أخي بعد ما ضم أعضاءه القبر  
 محال، وكذلك يقول شاعرنا كجراي: الويل لنا للتقريع والتوبيخ. 

الشع  والثورة في  بأن ال يلقوا  وجهودهم، وينهاهميطل  كجراي من قيادات الثورة الريترية بأن يوحدوا صفوفهم 
  م؛ ألن العدو كوا االقتتال  يما بينهجحيم األنانيات والرغبات الفردية الفاسدة، وأن يوجهوا أسلحتهم إلى األعداء وأن يتر 

الثيوبي سياسة األرض  لذلك اتخذ العدو  ،  التي ينبغي أن تباد  وب ـــن الشعـــا مـــنا بانن ي لإ  عدو للجميع وهو  ينظر
ر قادة الثورة  بهذه السياسة العدوانية؛ فمنذ أوائل ستينات القرن الماضي  ن البشر، والشاعر يذكالمحروقة الخالية م

بدأ العدو األثيوبي بالمشانق والمذاب  والحرائق مستخدما سياسة األرض المحروقة؛ فبدأ نزوح ولجوء الشع  الرتري 
 م. 1967الموافق لعام  ه  1386بكثافٍة في عام  

شاد هو من األدنى إلى األعلى وهو للنص  والر الذي  فعل األمر و استخدام  ومازال الشاعر يطل  ب
على طريق الح  والوئام تحت رايات الجموع القائدة، ويطل  من    ريتريةدوا الساحة الللقيادة بأن يوح 

شب التي  واالختالفات  والنعرات  للعصبيات  يقيموا  بأن  الكاالقيادة  الليل  بسواد  الشاعر  وبظلمته  هها  ل  
 دة.ـما الهاـدوان كالبقايـوا الظلم والعـر أجعلـ أجعلوها من المقبورات، وفوق القب الشديدة

 
 
 
 
 

 
وحدث عنه. رنظر   --نزل الكوفة، وكان قد وفد على النبي، مالك  ن كعب  ن سعد  ن عوف  ن حريم  ن جعفي الجعفي ن مشجعة  ن المجمع  ن ا (1

 (.131، ص 3كتاب: )اإلصا ة في تمييز الصحا ة، ال ن حجر العساالني، ج 
 . 162- 161م، ص  2013،  1، ط2لبنان، ج   - الكتب العلمية،  يروت  عبد الصمد  لخياط، دار    ا ن زاكور الفاسي، تحايق: د,   عنوان النفاسة في شرح الحماسة،  (2
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 ش    : س  الخام    المطلب  
 
   عر

ح
 إىل   ني  احل

ح
 طن   الو

 

 القصيدة الأولى
 

 ر  
 
  سالة

ح
  من

ح
  طن  الو

ح
 و

 
  أغنية

 
  (1)الريح   ميل  الز

 

 اإلريتري رحمد سعد:اعر الش  

 حكى الزميل قصته 
 تشرد األقارب 

 ان في السودان  الج  ايبو أ
 أعيش حائرا بال أملٍ 

 متى نعود للميدان  قال صاحبي: 
   يمللت جلسة المقاه

 خشى رحلة النسيانأو  ي كرهت غربت
*** 

 خبارا عن الوطنأ قصيرةٍ  رسالةٍ  يقرأت ف
 دريس قد قتل  إ

 خرون قد مضوا  آو 
 المعارك الكثيرة ييستبسلون ف

 ل وجارنا الذى رح 
 يقال مات في المذاب  األخيرة 

 : صيدة  الق   تحليل 
نها ظل القضية وشعائها وتظهر وتقدم نفسها عبر ، إحاضرة غائبة لشاعر أحمد سعدٍ اعند  اتري ير إ ن  إ

السودانية على   يفي اآلراض  اللجوءالذين لم تستوعبهم مناطق    طفال الجياع والعراة األ   ين، الالج  مخيمات

 
اإلريتري،  تاريخ  إريتريا  ي ف  يالعر   األدب   تطوير   ي ف  ودوره  سعد   محمد   حمدر  لشاعر ا  (1 سماديت  موقع  في  منشور  ماال   م. 28/5/2010، 

www.samadit.com/index...poetry 
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فيهطل حبه من خالل   ؛حبها الشاعر والذ بحبهاأ  تتراءى لنا صورة رائعة  يبداعهذا الدفق ال  يف،  دودـــالح 
فلم    ، مرأةٍ ح  إ  ليس   أحمد سعدٍ   الشاعر  ألن الح  عند  ،كبرذلك الح  األ  يف  ملٍ أ  بحثا عن  يالمعان

 هو الوطن  ول واألخيرألن حبه األ  ،هذا النوع من الح  بذخ وهراءى  ير نه  إ  حزانه بلأ  تشاركه  يحلم بفتاةٍ 
، تشارك في وهج القتال كما  صديقة مناضلةوتبرز الصورة المثلى للمرأة عند الشاعر أحمد سعٍد  ،ترياير إ

 : (1) يقول في قصيدٍة أخرى في خندق النضال، 
 عبث بالهوى أ  ماعدت

 والعيون  وكفى العبادة للمفاتن
 ـين ش ت كل رسائلـي إفلتحرق
 صنم الصبابة والجنون  ي ولتكسر 

 إنـي هنا أروي المالحم من دمـي
 

إال    ؛و عمله فى ليبيا أ  نه كان بعيدا جدا عن وطنه بسب  دراسته فى مصرأ  م منـ بالرغ  أحمد سعدٍ   الشاعر  إن
بقضايا الوطن الذى تغرب عنه    يلى الوطن فهو يغن إ  وحنينه الدافق  ،أنه رغم ذلك ظل حاضرا بعاطفته الجياشة

 : "، من بحر )مجزوء الرمل(ــي الرواب  اربما دكو "بعنوان  قصيدٍة أخرى  يقول في بدانألغربة ا 
ــا  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــوا لهيبـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــا صبـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ  ربمـــــ

ــــــــم ــــ الصــــ تــبــقــى  ــا  ـــــــ إريــتــريـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ود ـــــ
ـــــي  ـــــروقــــ عــــ ـــــي  فــــ ـــــٍض  ــبــــ ـــ نــــ ـــــل   كــــ

ــــل   ــنٍ كــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــ ــــيــــ وأنــــ ـــــوٍق  ــــ ـــــ ــــ  شــــ
ــــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــجـيـجــــــ ــــ ضــــ ــا  ــدنـيـــــ الـــــ  يـمـأل 

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــوٍت أو حقول ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  (2) في بيـــــ
ــداء  ــ ــفــــ ــ الــــ ــى  ــ ــقــــ ــ ــبــــ ــ تــــ ــا  ــ ــريــــ ــ ــتــــ ــ  إريــــ
ــن  ـــ ـــــ ــــ ــال الكادحيـــــ  كل عزٍم في نضـــ

ـــن ـــــ ــــ ــــــــ يصــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــنـــــ ــبـ ــمـ الـ ــر  ــجـ ــفـ الـ  ع 
ــــــب ــــــــــ وانبعاثا رغم كيد الغاصــــ ـــــ ــــ  ينـــــ

 

طفال صور األ  يوالمتمثلة ف  ،ذهن الشاعر  يحاضرة ف  االحتالل  ظل حكم  يوتظل صور المعاناة ف
 : ، )مجزء الكامل(سبيل الوطن يون الموت فيحب وصور الشهداء وهم ،العراء يف

 
 م.28/5/2010، ما ال منش    ور في موقع س    م ادي ت اإلريتري،  ت اريخ  تري اير إ يف يالعر   األدب تطوير  يف  ودوره س    ع د  محم د  احم د لش    اعر ا (1

www.samadit.com/index...poetry 
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ــا ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــنـــــ ــــ  من أجـــل من ذاق الضــــ
ــا  ــــ ــنــــ ــــ لــــ ــاٍل  ــــ ــفــــ ــــ أطــــ ــل  ــــ أجــــ ــن  ــــ  مــــ

ــوا الطريقفمن أج  ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــقـــــ ـــ ــــ  ل من شــــ
ـــــي  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــل أرفع رايتـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــأظـــــ ــ ـــــ ــــ  ســــ
ـــــوتكم ــــ ـــــمع صــــ ــــ  يا رفاق ما زلت أســــ
ــــكـــم ـــــ ــــ نـــبضــــ ــــمـــع  ـــــ ــــ أســــ زلـــــــت  ــا   مـــــ
ــــــم ــــ ــــــن لقربكـــــ ــــ  ما زال يجرفني الحنيـــــ
ــي ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ إخــــوتـــ ــا  يـــــ أجــــلــــكــــم   مــــن 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــا ـــــ ـــــ ــــ ــنـــــ  (1) من أجل من عشـــــــق الســـــ
ــراء ــعــــ الــــ ــلــــــف  خــــ ـــــــردوا  ـــــ ــــ شــــ ــد   قـــــ
ــدوا فجر البطولة والفداء  ــ ــــ ـــــ ــــ ــيـــــ ــ  وشــــ
 إنى أريد هويتى، حريتى، جنسيتـــي
ــي ــ ــلــــ ــ داخــــ ــي  ــ فــــ ــا  ــ ــمــــ ــ ــاغــــ ــ ــنــــ ــ ــتــــ ــ  مــــ

ـــــــــ لحنا يعانق خافق ـــــ ــــ ــنابليـــــ ـــ  ي وســــ
ـــــــي  ـــــ ــــ ـــــــن مشـــــــاعلـــــ ـــــ ــــ  صـــــــار الحنيـــــ
ـــــي  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــل أرفع رايتـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــأظـــــ ــــ  ســــ

 

، من (2) [علمينا يا بالدي ]قائال في قصيدته بعنواٍن    لى وطنهإ  خطابه الموجه ومازال الشاعر أحمد سعٍد يصدح ب 
 : )بحر الرمل(

 علمينا يا بالد الصامدين
 علمينا كيف نحيا فـي هواك  

 ونغنـي للحزانى البائسين  
 علمينا كيف نجتاز الصعاب 

 ونداوى كل جرٍح في نفوس الالج ين
 منار الثائرين   يا ييا بالد

 هواك خمرة المجد التليد يقد شربنا ف
 يطاق دونك العيش ثقيل ال

   ي ضمير  ينت نبض فأ
 رافض كل القيود 

 افـي  غير المن يليس ل
 غير ذكرى تؤنس القل  الوحيد
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 : (1)لندائي إلى الوطن بنهجه التقليديويختتم خطابه ا
 و الفجر الحبي ـه ها يبالد اي

 يقد دنا رغم األعاد
 دا ـــ ق نشيـــ فصدح األ

 ـيفوق هاتيك الرواب
 وغدا حتما نعود 

 ي يا بالد ...القلوبي نور ف ـيه لديارٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 . 30 ص  إريتريا،  من ثورية ترانيم  ديوان (1
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ّ  صيدة  الق    انية  الث
 

 (1) يعيدوني ألحـالمـأ
 

 :(2)الشاع رة الجيبوتية شريفة العلوي

 من  حر الهزج، "مجزوء الهزج"

 أعيدونـي ألحالمـي     

 ليـوٍم صـاغ أفكـاري     

 وأبعـاد المسافـات    

 أعيدونـي     

 لشمـٍس نسقـت فـي القلـ      

 بعضـا مـن مسراتـي     

 أعيدونـي     

 لنبـٍع أنهـل الصحـراء    

 والصحـراء باتـت رهـن ألوانـي    

 أعيدونـي     

 فليـت البعـد طيـف مـن لقاءاتـي     

 غريـ  النـاي أعـزف لحـن     

 آهاتـي     

 أبـث الوجـد مـن أعلـى سماواتـي     

 وفـوق مساحـٍة رعنـاء     

 تلهمنـي جراحاتـي     
 غريـ  النـاي أعـزف لحـن     

 
 http://www.rabitatalwaha.net/moltaqa/showthread.php الموقع اإللكتروني لملتاى را طة الواحة الثاافية  (1
  المملكة  إلى  انتالت  ثم  ومن   جيبوتي  العراقية  المدرسة  في  المتوسطة  المرحلة   و داية  اال تدائية  دراستها    درت   العلوي،   عثمان   الرحمن  عبد  محمد  شريفة  (2

  حافظ  مما  الفترة  تلك  خالل  الاراءة  عن  تناطع   لم  ولكنها  العائلية  لظروفها  نظرا  متفاوتة  فترات   على  الدراسية  المراحل   اية  ورتممت   السعودية  العر ية
   كالوريوس العلمي المؤهل  األد ية،  اهتماماتها  إلى  اإلضافة المحبط  في األحداث ومواكبة االطالع  خالل من اإلدراكي والتوسع المعرفي  توازنها على

 ( http://www.alqarn.dj/article.php.  م2009  يناير   22   تاريح  الجيبوتية  الارن  صحيفة  في  ماا لة).   لندن   في  األمريكية  الجامعة  من  سياسية  علوم
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 آهاتـي     
 إريتريـا ..        

 إريتريـا .. يـا زمـردة الهويـات    

 ث الوجـد مـن أعلـى أبـ    

 سماواتـي        

 لمـاذا فـي فـم األيـام بتنـا الخبـز والمـاء    

 وننسـج مـن لحـاء البعـد أوشحـة    

 تعجـل بالشتـاءات     

 عزيـز ..     

 حيـن أسكـن جفـن والدتـي    

 أسامـر ليـل أنجمهـا     

 أمـارس فيـه     

 بعضـا مـن     

 براءاتـي     

 وأجهـل كـل مـا يفضـي إلـى نهـج    

 الغوايـات    

 وينبـوع النضـال علـى مـدى أحقـاب ردحٍ     

 يجتبيـه الزهـو    

 مـن أقصـى إنتماءاتـي    

 أعيدونـي     

 فـذاك الكـون نبـراس النبـوءات     

 أعيدونـي     

 إلـى نجـٍم تألـق فـي    

 ليالينـا     
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 مـنوهمـس الطيـر يومـض     

 مآقينـا     

 ويحفـر رغـم غربتنـا     

 تدانينـا     

 أعيدونـي     

 ألن الشـوق لحـن مـن غناءاتـي    

 أعيدونـي     

 إلـى وطـٍن يمثـل كـل أفكـاري     

 العتيقـات    

 أعيدونـي ..     

 أعيدونـي إلـى بلـدي    

 ومنطلـق الهويـات    

 مكـان فيـه أشرقـت     

 وأشـرق قلـ  والدتـي     

 وفيـه أسـرج األنـواء     

 مـن زمـن الوالءاتـي    

 أعيدونـي إلـى وطـنٍ     

 ه بالزهـد واليمـان والصبـريقاتـل فقـر     

 أعيدونـي إلـى شعـ ٍ     

 يوثـق يومـه بالبحـر والفلـك    

 ويرسـو إليـه فجـرا    

 بـات مـن أحـالم أحـرارٍ     

 المـدارات      

 أعيدونـي     
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 لكـي ارتـاح مـن عـ ء المالمـات    

 ألبقـى بيـن أيديكـم كتابـا     

 يمنـ  القـراء    

 أسـرار الحكايـات ..    
 

 :صيدة  الق   تحليل 
اكــرة التــي حــال بينهمـــا فـي الذ  بــا الخالــدةألحالمــي؛ لتتذكــر أيــام الصتقـــول الشاعــرة شريفــة: أعيدونــي  

ـــات والزمـــن ــي تحــن للبــــالد، ونجد استعارة في الشمـس؛ ألن لها شيء يؤثر في قلبها،  وه  ،أبعـــاد المساف
، وتقــول: "أعيدونــي"،  أيضا  ــا والصحـــراءوالشمــس لهـا مكانــة عندهـ  ،االدهى بوتتحسر تكرارا ومرارا للعودة إل

حتى تعزف له أحزانها    با منها، ريون قن يكــون البعـد طيفا مـن لقائها ببالدها، وأن يكرة مــن أـى الشاعوتتمن
مثل الطيف الذي يخـرج د  ـولة، وشبهـت البعـالطفن  " ألنها موطاوآالمها وهمومها، وهي تهتف: "إريتري 

 ا.  ن داخل قلبهـٍف، وهي تقصد مـأعلى طي نوجدانها، ولو مويدخل 
فــع في السمــاء، وصـوت الطيور يهمــس ن الشبيـــه بالنجـم المرتتقول الشاعرة: أعيدوني إلى هذا الوطــ

، فالوطن بٍعيد عنها مكانا؛ ولكنه قري  منها خاطرا، اـن وطنهفي أسماعهـا، وتتذكر كل هـذا رغــم بعدها عـ
 .ليهإ ريات كالنجم يتوهم قربه وهو بعيد جدا إذا أردت الوصول وذك

بالحشعر   ونجد ملي ا  الوطني  لوطنها   ، نوالحني    ها  العـودة  وتتمنى  فارقتها،  التي  العميق على بالدها  والحزن 
نان وهو حبي  إليهم، وبدؤوا يكتبون عن ذكرياتهم الجميلة  وا لب الجري ؛ فشعرها أشبه بشعر شعراء المهجر الذين فارق
 ي: الشاعر اللبناٍن إيليا أبـو ماض  ولالتي عايشوها في ربا لبنان، وخاصة أيام طفولتهم، يق

 هــــــا رض عندي كلوطني ستبقــــــى األ
 سألــــــوا الجمــــــال فقــــــال: هذا هيكلــــــي

 ي الخضـــــــم مياهـــــــه رض تستجـــــــداأل
 

** 

** 

** 

ــه أرضح  ــود إليـــــ ــى أعـــــ ــه  تـــــ  (1)التيـــــ
ــهوالش ــي فيـــ ــت عرشـــ ــر قال: بنيـــ  عـــ

ــه ـــ ــر يستجديـــــ ـــ ــــــ ــــ ــوزه والبحـــــ ـــ ــــــ ــــ  وكنـــــ
 

ــــة:      وتقـــول الشاعـــرة شريفــ
 حيـن أسكـن جفـن والدتـي 

 أسامـر ليـل أنجمهـا     

 
 . 793 : ديوان إيليا ر و م اضي، ص( 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





180الصفحة   
 

 أمـارس فيـه     

 بعضـا مـن     

 براءاتـي     

 وأجهـل كـل مـا يفضـي إلـى نهـج    

 الغوايـات    

 ررعلى مر السنين، وتك  الإلــى أم أتذكــر أيام البراءة والطفولة، والنض  نظــرتقول الشاعرة: حيـن أ  
إلى وطني، يؤكي"أعيدون  قولها: إلى ح   لنا  د"  الدائم له، والحنين  الشاعرة لوطنها وحنينها    وإخالص 

 :(1)يومن الر يقول الشاعر العباسي اب ذ القــدم،الوطن مغروس في النفــس البشرية من
وطن   ـــــــه ولي  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ أبيعـــــ أال   آليــــــت 

 عهـــــــدت به شـــــــرخ الشبـــــــاب ونعمـــــــة 

ــم ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وحبـــ  أوطـــان الرجـــال إليهـــــ

ــــمإذا ذكروا أوطان ــــ ـــــ ــــ ــــم ذكرتهـــــ ــــ ـــــ ــــ  هـــــ

ـــــس حتى كـــأنــــه  ـــــ ــــ ـــــ ــــ  لقـــد ألفتـــه النفـــــ
 

** 

** 

** 

** 

** 

ــا ــر مالكـــ  (2)وأال أرى غيري له الدهـــ

ــــوا في ظاللكا ــــة قوٍم أصبحـــــ  كنعمـــــ

ــــــباب هنالكا  ــــ ــــــاها الشــــ ــــ  مآرب قضــــ

ــــــا عهود الصــــــبا فيها فحنوا   ـــــ ــــ  لذلكـــــ

ــد إن بان غودرت هالكا  ــــ ــــ  لها جســــــ
 

 :(3)مــوي العباســـي ابــن ميــــادةويقــول الشاعـــر األ
ــت شع ــةــــــ أال ليــــ ــن ليلــــ ــل أبيتــــ  ري هــــ

ــا نيطـــــــت علـــــــي تمائمـــــــي   بـــــــالد بهـــــ
 فإن كنــت عن تلك المواطن حابســي 

 

** 

** 

** 

ــي أهلـــــــي ــى حيـــــــث ربتنـــــ  (4)بحرة ليلـــــ

 أدركني عقلـــــي وقطعـــــن عني حيـــــث 
 فأيسر علي الرزق واجمع إذا شملــي

 

 :(5)ـازل قــــول الشاعــــرة الجاهلية جمل السلميةوجــاء فــي حــ  الديـــار والمنــ

 
رشعر رهل    علي  ن العباس  ن جورجس الرومي مولى عبيد هللا  ن عيسى  ن جعفر  ن المنصور يكنى ر ا الحسن ورمه حسنة  نت عبد هللا السجري(  1

رنظر: )معجم الشعراء، للمرز اني ، تصحيح وتعليق: األستاذ الدكتور ف. كرنكو   زمانه  عد البحتري وركثرهم شعرا ورحسنهم روصافا ور لغهم هجاء. 

 (. 289م، ص 1982 -ه  1402، 2، ط1لبنان، ج  -الناشر: مكتبة الادسي، دار الكتب العلمية،  يروت 
 14م، ص2002، 2لبنان، ط – ، دار الكتب العلمية،  يروت 3رحمد حسن  سج، جديوان ا ن الرومي، شرح  ( 2
وهو شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية،  ،  الرماح  ن ر رد، ر و شرحبيل المري المعروف  ا ن ميادة: وهي رمه، وكانت صالبية، وكان يزعم رنها فارسية(  3

 (.1309، ص 3رنظر كتاب: )إرشاد األريب إلى معرفة األديب، لياقوت الحموي، تحايق: إحسان عباس، ج  ن ومائة.مات في خالفة المنصور سنة تسع ورر عي
 . 199م، ص 1982 - ه 1402 شعر ا ن ميادة، جمع وتحايق: الدكتور حنا جميل حداد، مجمع اللغة العر ية  دمشق،( 4
  لبنان، -   يروت  األهلية،  المكتبة  يموت،   شير :  تحايق  واإلسالم،  الجاهلية  في  العرب   شاعرات : )كتاب  رنظر   . مضر   من  عيالن  قيس  من  سليم   ني  إلى  تنتمي  (5

 . (58 ص  م، 1934 - ه 1352 ،1ط
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ــــــــــ أح  بالد للا ما بي ــــ ــجٍ ـــــ ـــ ـــــ ــــ  ن منعـــــ

ــي  ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــباب تمائمـــــ  بالد بها عق الشــــ
 

** 

** 

ــــا  (1)إلي وسلمى أن يصوب سحابهــ

ــا  وأول ـتراـبهـــــ ــدي  جـلـــــ مـس   أرٍض 
 

 ى:وقال أمير الشعراء في العصر الحديـث أحمد شوقـي، في ذات المعن
ــر وإن أغضــــــت على مقةٍ   لكن مصــــ

ـــا  ــائــمــنــــ تــمـــــ رفـــــــت  ــا  جــوانــبــهـــــ  عــلــى 
 

** 

** 

 (2)عيــــن من الخلد بالكافــــور تسقينــــا

رواقينـــــا قـــــامـــــت  حـــــافـــــاتهـــــا   وحول 
 

الكواكــ  أو النجـــوم، وهـــو نبـراس   وطنهــا بمكاٍن عاٍل مثــلي  شبهــت الشاعــرة الجيبوتية شريفـــة العلو 
نبــؤات، وتكرر أعيدوني إلى وطني، وتقول: أريد أن أعود، والشوق إلى الوطن أصبـ  كالغناء، الوهداية  

وهنا شبهت الشوق بالغناء، وأيضا هذا الوطن الذي عاشت  يه طفولتها يمثل لها أفكارها القديمة في زمن  
أت وترعرعت فيها، وهـو المكان الذي أقمـت ي نش" إلى بالدي التـدوني"أعي  قولها:  رةوتكرر الشاع،  طفولةال

 اء.ام القدمـن الحكفيـه أنا ووالدتي، هذا الوطـن  الـذي كـان  يه الحكم العدل من زم

، --م للايمان بما قسد والتكرار العودة للوطن، ألن هذا الوطن الفقير الـذي يقاوم أهله الفقر بالزه
ر، الفرج، أعيدوني ألهل الوطـن الذين يعملون بالبحر والسفن منــذ طلوع الفج اح  الصبر الذي هو مفتبو 

 قتحقسالم  ح ل األعودتها إلى الوطن مثرة: إن  وتقول الشاع،  ـراراتالم  رمم أرجوعهـا إلى الوطن بحل  تشبـه
ـٍل والمالمات الكثيرة، وهذا كله وهي تحكي قصتها لكي  ، وهي عائدة لكي ترتاح من ع ٍء ثقيإذن للاب

 . اتمثـل الكتاب يمن  القارئ أسرار وجمال الحكاي رى ذكـ ىتبق

 
 . 129ص   ، ه 1403 ،3، ط2لبنان، ج  - الحماسة البصرية، ر و الحسن البصري، تحايق: مختار الدين رحمد، عالم الكتب،  يروت  (1
 . 105، ص 2ج  ،رحمد شوقيديوان  (2
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 ش    : ادس  السّ   المطلب  
 
   عر

 
   ناسبات  امل

ح
 و

 
 تماعيات االج

 

 القصيدة الأولى
 

 
 
 اف

 
  تتاح

ح
 ح   درسة  م

 
 و قيقر

 

 :(1)ضارح  السيد حامد الم  الشاعر 

 الكامل: حر 

 ما  هــذه هــي الباقيــــات الصالحات فقــل
ــيــــــ ــــــ مناهــــــــــــل الــــــــــــدي  ا مسبلــــــــــــة ن والدنــــ

ــــــي ــــــها حــــ ــــــا يفيـــــ بــــ ــــــم دفاقــــ  ض ـــــ ا العلــــ
 بــــــــــــــها مــــــــــــــدارس آيــــــــــــــات الكتاب بها 

ــا ــن وهـــ ــع األـــــ هـــ ـــــــ قما مطلـــ ــة ـــ ــــ  ار المعــــ
ــذي ــــ ــل ف هــــ ــمدارس الفضائـــ ــذه الـــ  ي هـــ
 ــــــذه الــــــمفاخــــــــــــر الــــــمآثــــــر بل ه  هــــــذي
ـــذي ـــي هـــــ ــــــ ــ ـــا كيكـــــ ـــع يـــــ ــــــ ــ ــــــ ــ  ا ــــــــ الصنائـــــ

 اة لـــــهـــــ ا ويســـــرت الـــــحيـــــ أنقـــــذت شعــــــــــب
ــرة  ــــــ ـــــــ ــواه شاكــــــ ــــــ ــق األفــــــ ــــــ ــر تنطــــــ ــــــ  مــــــ

ــــــهـــــا   ـــــ ــــــهـــــا مدائحــــ ــــــوٍل نوافيــــ  بـــــأي قــــ
ــره ــــــ ــاـــــــ للا يشكــــــ ــــــ ــــــــ  يقدرهــــــ  ا والشعــــــ

ـــــيا ـــــا كيكـــ  صنعت يداك  لقد لل درك يـــ
 لعلم نافلــــــةغــــــرســــــت دوحــــــة طــــــوبى ل

ـــــــه  ــــــدر اء ال كـــــ ــــــ عـــــــــــط ـــــا منـــــــــــةسبلتــــ
ــك  ــى إليـــــ ــذي أوحـــــ ــراء الـــــ ــــــ ــس الثــــــ  ليـــــ

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 (2)ش ــــت فــــي وصفــــها أو وصف منشيهــــا
ــها  ــذب تروي من يوافيــــ ـــــ ــر العـــــ ــوثــــ ـــــ  بالكـــــ
ــريها  ـــ ــمجد يغـــــ ـــ  على األرواح ما بحياة الـــــ

ــدي ــــــ ــد الــــــ ــــــ ــهاـــــــ مراشــــــ ــا وتفقيـــــ ــمـــــ ــــــ  ن تعليــــــ
ــها  ــل تمحيـــــ ــــــ ــجهــــــ ــات الـــــ ــمـــــ ــــــ ــي ظلــــــ ــــــ  فــــــ

ــدي ــذه الـــ ــــ ــي هــــ ــم  ارـــــ فـــ ــذا الشهـــ ــها  هـــ  بانيـــ
ــها ــر لألخـــــــرى يعبيـــــ ــــــ ــذه الذخائــــــ ــــــ  بل هــــــ
ــد للا تبغيها  ـــــ ــي للا عنـــــ ـــــ ــها لل فـــــ ـــــ  تقدمـــــ

ــة ــــــ ــها منــــــ ــم بـــــ ــــــ ــم بمعطيها  أعظــــــ ــــــ  أعظــــــ
ـــــــــهاورب ــ ـــــــــزت عــــــــن ما يكافيـــــ ــ  ــــــــمــــــــا عجـــــ

ــى من معانيها  ــد معنــــ ــمجــــ ــد والــــ ـــــ ــخلـــــ  والــــ
ـــــــــــت ـــــــــــر يفـــــ ـــــــــــال ــــــــأوالدهـــــ  يرويــــــــها لألجيـــــ

ـــت محاكي ــــــ ــ ـــرمة أعيـــــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــهامكـــــ ــــــ ــ ــــــ ــ  ـــــ
ـــــــــــى بعيــــــــٍن مــــــــن النقديــــــــن ترويــــــــها  تسقـــــ

ــه ــهاــــــ بــــ ــن يلفــــــي عند صافيــــ ــمــــ ــن الــــ  ا مــــ
ــه ــــ ــها لكنــــ ــهمـــــ بـــ ــمـــــ ا الـــ ــهاـــــ ة الشـــ  اء توحيـــ

 
متينة مع الشيخ عالقة ديب والد لوماسي السيد حامد المحضار رحمه هللا وهو من اليمن الجنو ي، حيث كان يايم في اريتريا واثيو يا وكانت تر طه األ( 1

 . البريطاني لليمن الجنو يحتالل صالح كيكيا، وكان يشغل الاائم  شؤون اليمنيين الجنو يين في كل من إرتريا وإثيو يا ر ان فترة اال
  ، [المفتريات  ودحض   الهويات  صمود : ] عنوان  مطبوع   غير   لكتا ه  مااالت   سلسلة  جيالني،   و كر ر  ستاذ األ  تريا،ي إر   الفصيح  العر ي  الشعر   تطور   تاريخ  (2

 http://www.munkhafadat.com/arabic: اإلريترية  المنخفضات   ر ناء  را طة  موقع في
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ــة  ــــــ ــوال مكدســــــ ــــــ ــالك أمــــــ ــل مـــــ ــــــ ـــــــ  فمثــــــ
ـــــــــرفـــــــ ـــــــهتفـــــــد أرباب لكنـــــــها لـــــــم ـــــــ  اـــــــ ا شـــــ

ــمـــــ إنــــــــــم ــيـــــ ا الـــ  بـــــه  ـــــلال فـــــي يـــــد البخـــ
ــــــ  أحمـــــد كيكـــــيا هاك قا ية  يـــــا صالــــ

ــه ــــ ــت معانيــــ ــا عأملـــ ــت ـــ ــــ ــياك فانتسبــــ  لـــ
 إنـــــي أحييك بـــــل أطـــــريـــــك عـــــن لغـــــةٍ 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــــــــوهن يدركــــــــها وال ــ  العد يحصيــــــــها ال الـــــ
ــــها  ــــى جوازيـــــ ــــرجـــــ ــــى وال تـــــ ــــوف تفنـــــ  وســـــ

 س واهيهاكالسيــــــــف فــــــــي يــــــــد رخــــــــو النف
ـــــــــراء يطــــــــر  ــ ـــــــــهغـــــ ــ ـــــــــها ــــــــ ب راويـــــ ــ  ا وواعيـــــ

 ا قوافيــــــــــــــها ـــــــ ـــــــمعانـــــــي ولـــــــي منـــــــهلـــــــك ال
ـــــــــــر تحميــــــــدا وتنــــــــويها  ـــــــــــو الــــــــخيـــــ  ال تألـــــ

 

 : الق صيدة  ناسبة  م  
ه  1363ل لعام  ربيع األو   14في    ن أوائل المدارس التي افتتحت في إريتريا، وقد افتتحت المدرسة " هي م وا مدرسة "حرقيق 

ة  البريطاني  ة ل الدارة الحربي م، في حفٍل حضره جميع أعيان إريتريا من المسلمين وغيرهم، ومن رجا 1944مارس   9 الموافق
فقرات منها:    ألقى سماحة المفتي العام لريتريا الشيخ إبراهيم المختار كلمته، و يما يلي ،  ريتريا ل   عام ال حاكم  ال ى رأسهم  وعل 

في    تلك نفحة تعد درة أو غرة م بفت  أول مدرسٍة ومعهٍد دينٍي في مدينة حرقيقو، و " يا حضرات السادة نحتفل في هذا اليو 
أرصد    ، وقد(1) جبين هذا العصر لدى حكومة إريتريا، وقد قام ببناء صروحها وعروشها الباشا صال  بن الحاج محمٍد كيكيا 

أخرجها في مدٍة وجيزٍة من حيز التفكير إلى حيز  وصرف نفيس أمواله في هذه المنشأة العظيمة، وواصل جهده إلى أن  
 .(2) "المتنافسون   ل هذا فليتنافس ـ ي مثعجاب، وف الوجود والعمل، وهذا  صنع يستحق التقدير وال 

وبهذه المناسبة كت  السيد الشاعر حامد بن أبي بكٍر المحضار هذه القصيدة التي ألقاها في الحفل 
 باطوق. مداسين مح البهيج نيابة عنه األستاذ ي 

 :صيدة  الق   تحليل 
كيكيا،   الشيخ صال   وأسسهايقول الشاعر وهو يشير إلى الصرح الشامخ من مبان المدرسة التي بناها  

 في الدنيا وذخرا لألجر والثواب  بقى لصاحبها ذكرى واثرا طيباالنافعة هي التي تهذه األعمال الصالحة  
   . ( 3) َّجه هن من خن حن جن مم خم  جمحم هل مل خل حلُّاآلخرة، قال تعالى:  في  

 
 عد االحتالل اإليطالي ،  شتغل في العمل التجاري مع والده، ثم رسس عمال تجاريا خاصا  ه ا ه ،  1323لعام  م الموافق  1904  عام ولد األستاذ صالح  اشا كيكيا في  (  1

م في مصوع ودفن في حرقياوا وشارك في  1957  لعام الموافق  ه  1376  عامتوفي في  ،  ألثيو يا اتسعت رعماله التجارية وامتدت إلى رثيو يا حتى صار من كبار تجارها 

  https://mukhtar.ca إريترية  مفتي  لسماحة الرسمي  الموقعالمصدر:    تريا.ي رإ جنازته جمهور كبير من كل نواحي  
 https://mukhtar.ca إريترية مفتي  لسماحة الرسمي الموقع  (2
 .76سورة مريم اآلية: ( 3
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أي: األعمال الباقية، التي ال تنقطع إذا انقطع غيرها، وال تضمحل،    ( 1) َّمم خمُّ"جاء في تفسير السعدي: 
هي الصالحات منها، من صالٍة، وزكاٍة، وصوٍم، وحٍج، وعمرٍة، وقراءٍة، وتسبيٍ ، وتكبيٍر، وتحميٍد، وتهليٍل، وإحساٍن إلى  

 ال الشاعر: كما قو ، (2) "أي: خير عند للا   َّجه هن من خن حن جنُّالمخلوقين، وأعماٍل قلبيٍة وبدنيٍة؛ فهذه األعمال 
ــنٍ  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ حيـــــ ــد  بعــــ يفنى  ــال  المــــ  ثراء 

 

ــات ** ـــــ ـــــ ــــ ــالحـــــ  (3) وتبقى الباقيات الصـــــ
 

يقول الشاعر حامد المحضار: فقل أيها الناظر ما ش ت في وصف هذه الصروح التعليمية الجميلة أو 
للعلم الديني والدنيوي   اردومو   الصروح بمثابة مصادروصف الذي بناها وأنشأها هو الباشا كيكيا، فهذه  

ينهل منها العلم الصافي  لطالب المعرفة، وهذه المناهل شبهها بالكوثر المسبل التي تروي من يأتي إليها ل
والخير الكثير في الدنيا واآلخرة، والكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهٍ ، والماء يجري على اللؤلؤ، 

 وماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل.
بعد ما وصف الشاعر هذا الصرح العلمي، يقول هذه الفضائل والمزايا في هذه المدارس وفي هذه 

ز النفس، وعزيبها مدينة حرقيقو، يرجع هذا الفضل لهذا الشهم الصنديد الذكي الفؤاد المتوقد،    البلدة يقصد
وصاح  هذه األوصاف هو الذي يكون حريصا على مباشرة األمور التي تستتبع الذكر الجميل، يقصد  

 الشيخ صال  كيكيا، كما قال الشاعر في الذكاء الذي معناه تمام الفطنة:
ــم الفؤاد ذكــا ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــهـــــ ــــ ــهشــــ  ؤه مــا مثل

 

ذكــــاء ** األنــــام  في  العزيمــــة   (4) عنــــد 
 

 ا:ـض  أي يــال المتنبــــوق
ــــــد فطن ــــ ـــــ ــــ ــيـــــ ـــ  ال يدرك المجد إال ســــ
وهبــــت مــــا  يمنــــاه   ال وارث جهلــــت 

 

** 

** 

ـــــادات فعال ـــــق على الســــ  (5)لما يشــــ
ــال ــــ ــــــف س ـــــ  وال كسوب بغير السيـــــ

 

لة، ـــم الجبــل كريـــثاق  الفطنة، فاضدرك المجد ويبلغه، ويجوزه ويكسبه، إال سيد  ـي: ال ييقول المتنب
م  ـــثحسان مثله، ل ما يشق على السادات فعله، ويخلد من الكرم ما يتعذر على ذوي الـــن الجميــل مــــيفع

قال: ال وارث لما وه   يكون جاهال بحقيقة قدره، وال كسوب بغير السيف فيهون عليه ما يسم  ببذله؛ 
 

 . 76سورة مريم اآلية:  (1
،  1ط لبنان،  – يروت    عبد الرحمن  ن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة،:  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن السعدي، تحايق(  2

 . 499م، ص  2000-ه  1420
 . 162- 161م، ص  2013،  1، ط2لبنان، ج   - الصمد  لخياط، دار الكتب العلمية،  يروت    عبد. د :  عنوان النفاسة في شرح الحماسة، ا ن زاكور الفاسي، تحايق( 3
 . 366م، ص  1992  - ه   1412،  1، ط2لبنان، ج   - كلمات الناس، ال ن ألنباري، تحايق: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة،  يروت     الزاهر في معاني(  4
 . 486 ديوان المتنبي، ص( 5
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رغبٍة؛ فأعطى المال بعدما عاناه      عليه دون استعمالمن غير مس لٍة، وغل  ولكنه غص  ما أكتسبه
جمع المال بنفسه، على كسبه؛ فأشار إلى أن    من المشقة من جمعه، وجاد به بعدما تكلفه من المغالبة

 .(1)وأدرك الشرف بشجاعته وبأسه، وأعطى بكرم طبعه، ولم يجهل مقدار ما بذله من فضله
واألخالق النبيلة، ذو النفس    ويقول الشاعر حامد المحضار: هذا الشهم هو صاح  المكرمات المتوارثة،

عطرة؛ هذه األخالق الكريمة المتأصلة  وسيرة    السامية واألفضال العظيمة، والذي أبقى لنفسه حديثا حسنا 
قال:   --وجاء في السنة عن أنٍس بن مالكٍ   في شخصية الشيخ صالٍ  هي من شيم وأخالق الكرام،

للشر مغاليق --قال رسول للا الناس مفاتي   للشر، وإن من  للخير مغاليق  الناس مفاتي   : }إن من 
،  (2)يديه، وويل لمن جعل للا مفاتي  الشر على يديه{للخير، فطوبى لمن جعل للا مفاتي  الخير على  

 البسيط: في ويقول الشاعر في معنى صفات أهل المآثر
ـــــــرةٍ  ـــــ ــــ ـــــــوا أهل مأثـــــ ـــــ ــــ  هذي إياد وكانـــــ

 

 (3) فأهلكت إذ بغت ظلمــا على أثـــــــر  **
 

 :[الطويل]ويقول آخر   
ــم ــوا رفد خيرهـــــ ــٍس قدمـــــ  إذا عبد شمـــــ

 

ـــــما فعال بالمجد فخر  **  (4) المفاخرســــ
 

ويقول الشـاعر حامد المحضـار: هذه الصـنائع واألفعال الخيرية التي تقدمها يا كيكيا هي لل وفي للا وإنك تبتغي 
 ري:ــال البحت ــع كما قــرام ودائ ــي الكــمن عند للا، وإن الصنائع ف  جر والثواب بها رضوان للا واأل

ــــــنائ ــــــــــ إن الصــــ ـــــ ــــ  ع في الكرام ودائعـــــ
 

ــــــرهتبقى   ** ــــ الزمــــان بــــأســــ  (5)ولو فني 
 

والفقر  الجهل  من  الريتري  الشع   أنقذت  لقد  التعليمي  الصرح  لهذا  لبنائك  حامد:  الشاعر  ويقول 
العلم والمعرفة، وإنه لشيء عظيم أن يكون   الحياة مما تحصلوا عليه من  لهم سبل  والمرض، ويسرت 

م عند من قدمت لهم هذا الخير في بنائك  إحساٍن وبذٍل للمعروف في وجوه الخير، وهذا عظي نسان ذاال
نك برد هم عاجزون بأن يكاف و ومساعدة الفقراء، فأفواه هؤالء تنطق بالشكر لك و   ،وكفالة األيتام  ،للمدارس

حسان والمعروف، وما  والشع  يكن لك كل الود والتقدير لهذا ال  ،الجميل، ولكن للا يشكر لك فعالك

 
 . 172م، ص  1992  - ه   1412،  1، ط2لبنان، ج - شرح شعر المتنبي، ال ن اإلفليلي، دراسة وتحايق: الدكتور مصطفى عليان، مؤسسة الرسالة،  يروت   (1
 . 86، ص 1سنن ا ن ماجه، ال ن ماجة، تحايق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العر ية، ج  (2
 .112م، ص  1985  -ه   1405،  1لبنان، ط  - حبيب البغدادي، تحايق: خورشيد رحمد فاروأ، عالم الكتب،  يروت  المنمق في رخبار قريش، محمد  ن  (  3
 . 142مصر، ص  -مكتبة الارآن، الااهرة  ، مكارم األخالأ، ال ن ر ي الدنيا، تحايق: مجدي السيد إ راهيم( 4
 . 180 ص ،البحتري ديوان ( 5
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لهم قصة بناء مدارس حرقيقو ولن   الألجيال القادمة، وسيروي  عنك   حكي يذكرك وي يزال الزمان والتاريخ  
 ينسى صاح  هذه المكرمة والهبات. 

ويقول الشاعر: لقد غرست دوحة فينانة هي طوبى لطالب العلم، وهذه الدوحة تسقى بعيٍن من النقدين ترويها، 
ويقول الشاعر: ليس الثراء هو الذي أوحى إليك بهذه  ،  (1) والنقد ضرب من الشجر له نور أصفر ينبت في القيعان

رجال    ثالكالك من أمعمال الخيرية؛ فهن ال واأل فعذه األـي أوحت لك بهالت   هي همتك العالية  إنما و األفعال الخيرية؛  
تفنى وال  وف ـة، وسشرفا وكرام  ها موال ال تفد أصحاب ذه األه ل ن ال تحصى وال تعد، ومث زائ ـأموال مكدسة في الخ مله

 ة: ــف الشمعـي وص ـف  (2) دين األرجانيــ  ال ناص ن إليها، قالن يحسـ ترجى م
ـــــــة  ةوهم ـــــ ــــ ـــــــم ســـــــاميـــــ ـــــ ــــ  بمناط النجـــــ

المعــــالي فقــــالوا: تلــــك غــــايتهــــا   نــــال 
ــه  ــكـــــ ــلـــ ــمـــ تـــ ــه  ــنـــــ مـــ ــروا  ــبـــ أكـــ ــا  ــمـــــ  وإنـــ
ــدرة ــقـــــ مــــ زاد  ــودا  جــــ زاد  إذا  ــرق   خــــ

 

** 

** 

** 

** 

 (3)والعطـايـا من مراقيهـا  علىتبغي ال
ــذي   ــا فقلــــت: ال تغلطوا هــ ــاديهــ  مبــ

تمنيهـــــا  ــــــروا هم عن  ــــ قصــــ  مراتبـــــا 
ــا جـوازـيهـــــ ــا  ـيجـزـيهـــــ اـلخــير  ــة   وـفعـلـــــ

 

 ىشموع األمل في األمة، ويبدو أنه عان   واأضاء  نيبدو أن شاعرنا األرجاني كان أحد هؤالء النفر الذي
ومن سوء الجزاء ومرارته, وقد عبر الشاعر عن ذلك   ،وكابد في هذا الزمن من قسوة المجتمع وجحوده

فاكتوى   ؛ويبدو أن الشاعر قد عاش تجربته بكل أحاسيسه ومشاعره،  ا"ب س الجزاء لعمر للا يجزيه: "بقوله
وال سالح معه إال    ،بشواظ النكران ولف  وهج سوء الجزاء, وماذا عسى أن يفعل شاعر ال حول له وال قوة

 .ويشحنه بلهي  معاناته ووهج تجربته  ،ونبض عروقه ، الحرف يحمله أشواق قلبهوإال ،الكلمة الصائبة
 ؛ ف ة الرواد وأسقط ذلك على الشمعة وهموم معاصريه وآمالهم وبخاصةٍ  ،أسقط الشاعر همومه وآماله

ينبض باليحاءات والتأمالت، ونقف من هذه على رؤية الشاعر لنفسه التي تمأل    فأخذ يصفها بوصفٍ 
وتسكن أعماقه متمثلة في أن الشاعر يحرق نفسه من أجل أن يبقى شموعا تضيء الحياة ونبراسا   ، كيانه

ف فوقها  وترفر   ،ليهدي أمته إلى السعادة وإلى الحياة التي يسودها الخير والكرامة  ؛ينير دياجيرها وغياهيبها
 :وانشد بعصهم، (4) الفضيلة

 
 . 944م، ص 2004، 4مصر، ط -المؤلفين، مكتبة الشروأ الدولية، الااهرة المعجم الوسيط، مجموعة من  (1
  النبالء،  رعالم   سير: )كتاب  رنظر .  الشافعي  األرجاني   الدين   ناصح   الحسين،   ن   محمد   ن   رحمد   كر،   ر و  تستر،   قاضي   زمانه،   شاعر  األوحد،  اإلمام  ( 2

 (.48  ص   ،15ج   للذهبي،
 .365 صم، 1998 -ه 1418، 2، م1لبنان، ط–تحايق: قدري مايو، دار الجيل،  يروت  ،األرجاني ديوان( 3
 / http://eshtar.netم. 2017سبتمبر    24  - ه     1439محرم    4ماال نشر في موقع إشتار  تاريخ  ،  قصيدة الشمعة للااضي األرجاني، للدكتور محمد  ن علي  ن درع (4
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ــه ــإنـــــ فـــــ ــل  الـبـخـيـــــ ــال  الـمـــــ خـزن   إذا 
 

ــورثه غما ويعقبه وزرا ** ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــيـــــ ـــــ  (1) ســــ
 

 : وقال أبو نواسٍ  ،ا ويعقبه وزرامفإنه سيورثه غ ؛قال الشاعر: إذا خزن المال البخيل
ــــــه ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــكتـــــ ــــ أمســــ إذا  ــال  للمـــ ــت   أنـــ

 

لـــــــك ** ــال  ــمـــــ ــالـ فـــــ ــه  ــتـــــ ــقـ ــفـ أنـ ــإذا   (2) فـــــ
 

يشتري المماليك بماله؛ فكيف ال يشتري األحرار بفعاله، وقالت الحكماء: وقال المهل : عجبت لمن  
ذه  ـذ هـخ بقوله  وينادي الشاعر المحضار بحرف النداء  ،  (3) الكريم إذا س ل ارتاح والل يم إذا س ل ارتاع

ي  ــالمعان لـي تــ أملي ــي التــك هــك ورفعتــالوالذي يعيها، ع نفسـه رــ رب الشاعـي تطـلة التــدة الجميــالقصي
إلــوانتسب مـــي شرفــت  المعاني  الصف ــك، لك  المحمــن  ولـــات  ــودة  منهــ ش ـــي  القوافي ــا  القوافي، وهذه  رف 

ــتشرفت بذكركم قال الشاع  :(4)يٍ ــد للا الخفاج ــر عبـ
 قا ية الراء شرفت بنظم مديحك الفكر
ــةٍ  ــ ــيــــ ــ ــا ــــ ــ خــــ ــــر  ــيــــ ــ غــــ ــــودك  جــــ ــار  ــ  آثــــ

 

** 

** 

ــر وتجملت  ـــ ـــــ ــــ ــيـــــ ــك الســـ ـــ ـــــ ــــ  بحديثـــــ
الــمــطــر  وال  ــا  يــنــكــرهـــــ الــبــحــر   ال 

 

 وقال ابن الرومي:
ــي  ـــ ـــــ ــــ ــم نظمت مديحـــــ ـــ ـــــ ــــ  من معانيكـــــ

 

ــــــــي النعوت ثم النعوت ** ــــ ـــــ ــــ  (5)ومعانـــــ
 

وفي ختام القصيدة دعا الشاعر للممدوح بالحياة والسالم بقوله أحييك بل أطريك نيابة عن لغة العرب 
 :آخر في هذا المعنى شاعر قالو ، يها المعاني تحميدا وتنو التي لم تقصر في بذل الجهد للخير وإعطاء 

ذكري  أن  اليمــــــامــــــة  ـــــرت  ـــــ ــــ ـــــ ــــ  تــــــذكـــــ
ــى المليك أجش جونا  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــقـــــ ــــ  أال فســــ
ــ ٍ  ــيـــــ نـــجـ ــا  أبـــــ ــالم  ــــــ ــــ ــالســــ بـــــ ــا  ــيـــــ  وحـ

 

** 

** 

** 

ــة والــكــرامـــــ الــمــروءة  ــل  أهـــــ ــا   (6) بــهـــــ
ــه تلك اليمامة  ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــوتـــــ ــــ  يجود بصــــ
ــة  ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــالمـــــ ــال للتحية والســــ ـــ ــــ ـــــ ــــ  فأهـــــ

 

 

 

 
 . 183م، ص 1986، 2لبنان، ط– األ شيهي، تحايق: د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية،  يروت المستطرف في كل فن مستظرف، أل ي الفتح  ( 1
 . 120تحايق: رحمد عبد المجيد الغزالي، ص  نواس، ير ديوان ( 2
 . 48-47م، ص 2009، 1لبنان، ج   -دب من خزائن العرب، سليم إ راهيم صادر، دار الكتب العلمية،  يروت جواهر األ (3
  ن محمد  ن سعيد  ن سنان، ر و محمد الشاعر األديب؛ رخذ األدب عن ر ي العالء المعري ور ي نصر المنازي، وتوفي  العة عزاز مسموما،  عبد هللا  (4

 (. 220، ص 1لبنان، ط  -رنظر كتاب: )فوات الوفيات، ال ن شاكر الكتبي، تحايق: إحسان عباس، دار صادر،  يروت   وحمل إلى حلب.
 . 256 ص  رحمد حسن  سج،:  مي، تحايقديوان ا ن الرو( 5
 .86، ص تحايق : د. محمد التونجي األسواأ في رخبار العشاأ، داود  ن عمر األنطاكي،  تزيين( 6
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ّ  صيدة  الق    انية  الث
 

 
ح
 ـ صيق

 
  دة

ح
 امل

 
 د  ـه

 

 :(1)عبد الرحمن سكاب اإلريتريالشاعر 

  حر الرمل:

ــا  إننـــ ــا  ــــــل عنـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــائـــــ ـــــ ــــ الســــ ــا   أيهـــ
ــى  ـــــ ــــ ــر الضــحـــــ ـــــ ــــ  نحن أطلقنا تباشــيـــــ
ــذي  الـــــ لــــــلــــــيــــــوم  أيــــــلــــــول  ــا  يـــــ  غــــــن 
ــــده ــــنــــ جــــ ــــدراري  والــــ ــــا  ــــمــــ ــــجــــ نــــ  الح 
ـــــــه  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــائـــــ ــــــهب ــــ  أترع الجوزاء من صــــ
ــا  ــاليـــــ غـــــ ــا  كريمـــــ ــاله  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ أحيـــــ ــا   مـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــرب ــعــ الــ ــد  ــهـــــ ومــ ــد  ــهـــــ ــمــ الــ ــرب     عــ
ـــر   ـــــ ــــ ـــا الدهـــــ ـــــ ــــ ــبيوأعدنـــــ  إيقاعا صـ

ــوكـــــــ   ــكــ الــ ــاج  تـــــ ــراء  ــبــ ــغــ الــ ــد  ــلـــــ  قــ
ـــــــ   ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــهـــــ ــــ  دونــه كــل دراري الشــــ
والطرب  الهوى  ركـــــ   ــــــى  ــــ ــانتشــــ  فـــ
ـــــى والكرب ــــ ـــــي األســــ ــــ  ماحقا ماضــــ

 

 :صيدة  الق   تحليل 
التي قيلت   لمناسبات، والمناسبةهذه المقطوعة من أبيات الشعر تعد من أغراض شعر االجتماعيات وا

ه الموافق من الفات  من 1380بعيد الثورة الريترية التي انطلقت في شهر رجٍ  لعام  االحتفال أحد في
ريترية،  م التي أطلقت فيها الشرارة األولى معلنة ببداية الكفاح المسل  لجبهة التحرير ال1961سبتمبٍر لعام  

، أي: العج ، األبيات من بحر الرمل، وسكاب شاعر مفلق، والمفلق هو الذي يأتي في شعره بالفلقو 
اتسم كل شعره المتاح بالقوة والجذالة، كما انفرد من بين جيله بقوة الطرح، وسالسة الجرس الموسيقي،  

 . (2)إضافة إلى تفرده باألخذ من عميق اللغة العربية، وذلك لطول رشاه الذي يالمس بعيد اللغة ومكنونها
توة، وربما اســـتمدت هذه القوة من لهي  الثورة اتســـمت أبيات الشـــاعر ســـكاٍب المختارة أعاله بالقوة والف

ة حرها، وكانت ها في نفوس أبنائها آنذاك، إذ كانت هذه الجذوة في ريعان شــبابها، وباكور ريترية، وتألقال
 .(3)ما تكون بأمل الطفولة، وتطلع الصبا، وجرأة الشباب وحماسه أشبه

 
 إلى  سافر  رن   إلى,   نفسه  نفسه  وثاف ,  وعلومها   العر ية  شيوخ  ريدي  على  تعلم  ثم,  الارآن   من    عضا   وحفظ,  الكتاب   في  األولي  تعليمه  تلاى ،  كرن   في  1939  عام  ولد  (1

  منذ  اليمن   في   معلما   عمل م،  1974  عام  العر ية  اللغة  كلية   من   يةمالعال   على    حصوله  الدراسية   مراحله  ورنهى,  الشريف    األزهر  والتحق,  الستينيات  روائل   في  مصر

 (.http://www.almoajam.org/poet  والعشرين   عشر  التاسع   الارنين   في  العر ية لشعراء  البا طين   معجمم.المصدر: ) 1975
: النشر   تاريخ  اإلريتري، سماديت  موقع. المصدر: )فايد   ي عل  يبات   : األستاذ والناقد  الشاعر   الم  المهد،  –   قصيدة  في  سكاب   الرحمن عبد  الشاعر  قال  (2

 (. http://www.samadit.com.  م25/9/2017
 المصدر السا ق. (3
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القصيدة، وأول ما يطالعنا من   البدء، االستهالل وجه  مالمحها؛ فهو االنطباع األول عنها، وإشارة 
والعتبة الثانية بعد عنوان القصيدة، وهو ال يحدد بعدٍد من السطور؛ إال أنه يتناس  مع حجم القصيدة  

إن  وعدد سطورها أو أبياتها، وقديما انتبه ابن رشيٍق القيرواني إلى ما أسماه بحسن االفتتاح؛ إذ يقول: “ 
ويدعى كذلك بحسن االبتداء أو براعة المطلع، والمقصود  ،  (1)عية االنشراح ومطية النجاح”حسن االفتتاح دا 

به هو أن يجعل أول الكالم رقيقا سهال واض  المعاني مناسبا للمقال، بحيث يجتذب السامع إلى الصغاء 
 .(2)بكليته؛ ألنه أول ما يقرع السمع، وبه يعرف ما عنده

بالنداء أيها السائل هو أسلوب إنشائي، غرضه التنبيه وجذب    ٍب مقطوعته الشعرية ا بدأ الشاعر عبد الرحمن سك
، واستعمل النداء للداللة على قربهم من نفسه، يا من تسأل عنا من نحن؟ قف واستمع؛ نحن عرب المهد  هتماماال

 ، أطلقنا هذا المارد الثورة الريتريةومهد الحضارات والهجرات العربية منذ القدم وأرضنا قد حوت التاريخ، نحن من  
 . أعدنا للتاريخ إيقاعه الجميلالضحى وبزوغ الثورة الريترية  نطالقة بتباشيرووصف الشاعر هذه اال

عر من شهر سبتمبر الذي بزغت  يه الثورة الريترية، والتي كانت نبراسا ومشاعل الهدى اويطل  الش
بدماء الشهداء    رض الطاهرةنا بالغناء للذي قلد األأمره بأن يطرباق؛ يللشع  الريتري نحو الحرية والنعت

 ترية. ينطالقة الثورة الر ابتاج الكوك  الذي أراد به 
 - -عواتي    ويقول شاعرنا عبد الرحمن: ظهر نجم هذه الثورة، وهو القائد البطل حامد بن إدريسٍ 

يقصد رفاق عواتي من الرعيل األول، فهم كالشه   وشبه جنوده بالدراري التي حول نجمهم في العاللي، 
هذا القائد المغوار أترع الجوزاء من صهبائه أي: مألها من خمره؛ فسكروا وطرب ،  التي ترجم األعداء

وانتشوا، وما أحلى هذه الدراري مع نجمها في العلياء التي طاردت وأجلت فلول العدو الثيوبي الذي ألحق 
 الكرب.ريتري األسى و بالشع  ال

استخدم الشاعر صيغة النداء الداعية إلى االلتفات والوقوف لسماع هذا النبأ، وكذلك التشديد المؤدي إلى الدغام 
، حيث لم يأت به للتكرار  "في قوله: "عرب المهد ومهد العرب   ول، والتكراروالذي تكرر أربع مراٍت في صدر البيت األ

ثبت لسامعيه ورفاقه األصالة في العروبة نسبا، ثم عطف بتأكيده أنهم أصالة  الفج، بحثا عن القا ية؛ وإنما أراد أن ي 

 
 .419، ص 1978، لبنان - جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، رحمد الهاشمي،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  يروت (1
 .419المصدر نفسه، ص  (2
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الماضي في قوله: "نحن أطلقنا، أعدنا"، والذي يعطي الفخامة في    لعرب، والفعليعيشون في أرٍض هي خاصة ا 
 "نحن" والقوة والثقة والسلطان في ضمير جماعة المتكلمين "نا". 

معنى فض ظلمة الليل بإطالق تباشير الضحى، بروز اليقاع في استخدامه لكلمة "إيقاع" ذاتها بما لها   وجمالية
من دالالٍت حركيٍة وسمعيٍة، ووصفه هذا اليقاع بالصبوة والفتوة والقوة، في توفيٍق رائٍع لهذه المناسبة التي كتبت فيها 

التنوين المفتوح في قوله: "كريما، ، و (1) بهة التحرير الريترية" هذه القصيدة، أال وهي انطالق مارد الثورة، باسم "ج
 الجرس الموسيقي للنون الساكنة ويوقظ النائم وينبه الغافل.  نتيجة غاليا، ماحقا" يترك أثرا فاعال،

أخذت على الشاعر في هذه األبيات وقوفه على "صبي" بالسكون، في آخر البيت الثاني مما يوحي 
ها؛ النتصاب موصوفها "إيقاعا"، ويمكن الخروج من هذا المأخذ ن النص ، وهو حقة عببعد هذه الصف

 .(2)  اإذا اعتبرنا "صبي" مرفوعة بمبتدٍأ محذوٍف تقديره "هو" وإن كان التأويل بعيد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  م25/9/2017:  النشر   تاريخ  اإلريتري،  سماديت  موقعد،  فاي  على  يبات :  األستاذ  والناقد   الشاعر    الم   المهد،   –  قصيدة  في  سكاب  الرحمن  عبد  الشاعر   قال  (1

http://www.samadit.com .) 
 . المصدر السا ق  (2
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ّ  صيدة  الق    ة  الثالث
 

 
ح
 م

 
  لك

ح
  بشة  احل

 
 و اسإي

 

 :(1)الشاعر الشيخ طه  ن حسن الطويل

ـــــــــــأس ـــــــــــاء وزال البـــــــــأس واليـــــــ  وافـــــــــى الهنـــــــ
ــــــــــــوا   بحسن طلعتــــــــــه الحبشــــــــــان قــــــــــد فرحــــــــ
ــــــــــــه  هــــــــــذا هــــــــــو المــــــــــلك الميمــــــــــون طالعــــــــ
 كـــــــــل الملـــــــــوك لـــــــــه بالفضـــــــــل قد شهـــــــــدوا 
ـــــــــــرا  فعـــــــــرض أجـــــــــداده قـــــــــد صـــــــــار مفتخـــــــ
ــا ــلك مزدهيــــــــ ــاج المــــــــ ــاج تــــــــ ــب  التــــــــ  وأصــــــــ
ــرت  ــأرض الحبــــــــــش قد كثــــــــ  إن الرؤوس بــــــــ

 وفـــــــــي حس ٍ   ساللـــــــــة المجـــــــــد في أصـــــــــلٍ 
ــم  ــاس بينهــــــــ ــدل بالقسطــــــــ ــــــــــ ــدوا العــــــــ ــــــــــ  وأيــــــــ
 لهــــــــــم »سليمــــــــــان« جــــــــــد والعــــــــــال حســــــــــ  
ــره  ــــــــــ ــــــــــ ــر نيــــــــ ــم الفكــــــــ ــوه »رأس« عظيــــــــ  أبــــــــ
 لمــــــــــا تولــــــــــى تولــــــــــى الهــــــــــــــــــــم وانقشعــــــــــت 
ــةٍ  ــــــــــ ــــــــــــواله بتوليــــــــ ــــــــــ ــــــــــــه بــــــــــارك مــــــــ ــــــــــ  عليــــــــ
 وباركتـــــــــه بتوفيـــــــــــــــــــــــــــٍق »مطـــــــــارنـــــــــــــــــــــــــــة«
ــه لــــــــ ــات  ــــــــــ ــوا بالصالحــــــــ ــون دعــــــــ  والمسلمــــــــ

 الخــــــــــــــــــــالص سيدهــــــــــموصافحــــــــــوا بيــــــــــد 
 بــــــــــــــــــال مغتبـــــــــــــــــــــــــــطا الزال بالعــــــــــــــــــز والق

 عيــــــــــٍن بتأييــــــــــــــــــــٍد وعافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  قريــــــــــــــــــــر
ــا  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــه يكررهــــــــ ــــــــــــا طــــــــ  مــــــــــازال ناظمهــــــــ
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 ( 2)لمــــــــا ارتقــــــــى فــــــــوق عــــــــرش الملك إياس
 وفـــــــــي ثيـــــــــاب الهنـــــــــا والعـــــــــز قـــــــــد ماســـــــــوا 

ــاشـــــــــــــي وما في القول إلبـــــــــــــاس هذا    النجـــــــــــ
ــواس ــرأي ســــــــ ــــــــــ ــه بالــــــــ ــر لــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــد أقــــــــ  وقــــــــ
 بيمـــــــــن طلعتـــــــــــــــــــــــــــه واستبشــــــــــــــــــر النـــــــــاس 
ــاس  ــوت والمـــــــــ ـــــــــــ ــدر والياقـــــــــ ــه الـــــــــ ـــــــــــ  وزانـــــــــ

ــــــــــــرأس لكــــــــــن هــــــــــذا بــــــــــال شــــــــــكٍ   هــــــــــو الــــــــ
 ساســـــــــــوا   أجـــــــــــداده لرعايـــــــــــا الحبـــــــــــش قـــــــــــد

ــل أحكامه ــــــــــ ــاس فكــــــــ ــدل وقسطــــــــ ــــــــــ ــم عــــــــ  ــــــــ
ــــــــــــاس  ــــــــــــاد وأكيــــــــ ــــــــــــوك وأسيــــــــ ــــــــــ  فهــــــــــم ملــــــــ

ــا  اعتــــــــــراه مــــــــــدى األزمــــــــــان وســــــــــواس   فمــــــــ
 سح  المكــــــــــــاره عنــــــــــــا وانــــــــــــزوى الــــــــــــبأس 
 لــــــــــذاك دقــــــــــــــــــــــــــــــت نواقيــــــــــــــــــــس وأجــــــــــراس
 وبالمعالــــــــــي دعــــــــــا قــــــــــــــــــــس و»شمــــــــــاس« 
ــواس  ــــــــــ ــــــــــ ــل أقــــــــ ــت للكــــــــ ــــــــــ ــا رفعــــــــ  وبالصفــــــــ
ــــــــــــاس«  ــــــــــــوا دام »إيــــــــ ــــــــــــن وقالــــــــ  مستبشريــــــــ
ــراس  ــــــــــ ــال حــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــات والقبــــــــ ــه العنايــــــــ  لــــــــ

 نبــــــــــــــــــراس  لـــــــــه العـــــــــال طالــــــــــــــــــع والسعـــــــــد
ــا فــــــــــي القول إلبــــــــــاس   ا النجاشــــــــــيهذ  ومــــــــ

 

  
 

 
 الحبشة، رثيو يا، درس في الجامع األزهر  الااهرة. المصدر: )معجم البا طين لشعراء العر ية في الارنين التاسع عشر   من رهالي منطاة الرهيمنو(  1

 (. http://www.almoajam.org/poetوالعشرين 
   نفس المصدر رعاله.  ((2
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 :   الق صيدةناسبة  م  
  [منليك الثاني ]في أواخر القرن الثالث عشر الهجري الموافق للقرن التاسع عشر الميالدي قام إمبراطور الحبشة  

على المارات السالمية، التي كانت تقوم على معظم أراضي    كبيرةٍ   بدعم وتحريض من أوروبا التنصيرية بشن حملةٍ 
اليوم، فنج  في احتالل مدينة هرٍر عاصمة إمارة هرٍر المسلمة، وتساقطت بعدها بقية المارات    [ إثيوبيا ] الحبشة  

ة في المسلمة التي كانت متفرقة وضعيفة، زوج إمبراطور الحبشة ابنته إلى محمٍد بن علي أمير إمارة ولو المسلم
 .  [ ياسوإ ليج] مسعى منه الجتذاب المسلمين، ومن هذا الزواج ولد  

الذي أظهر   - - [ ليج أياسو] ده  ــه حفي ــ م، خلف1913ام  ــق لعــه المواف1331م  ا ي عـف  [ ي ـك الثان ـمنلي ]لك  ـ د أن هـبع
ليج  ]س  ـلب ،  (1)علي، وإن تسمى اسما نصرانيا   مير محمد بنالسالم، واعتنقه، بل هو باألصل مسلم إذ أن والده األ 

ي  ـي فــل العثمان ــى القنص ــه إل ـــ، وأرسل[ الهالل بدل الصلي ] ه  ــي قلب ـ ٍم فــ ة بعلــ م الدولــدل عل ــة، واستب ــــالعمام  [ وــأياس
الشيج محمٍد بن عبد للا بن  ، ثم نقل عاصمة حكمه إلى مدينة هرٍر السالمية، واتصل بالقائد المسلم  [ أديس أبابا ] 

 اك. ـــــز هن ــارب النجلي ـــان يحـــذي ك ــال، وال ــي الصومــف - - حسنٍ 
ه 1334-1331عام    عن تاريخ إثيوبيا؛ فوجدت أنهم حذفوا الفترة من  [ ويكيبيديا]في موسوعة    حثت  ب  

العلم الذي تبناه أيضا م، وهي فترة حكم هذا الرجل، بالضافة إلى حذف  1916-1913الموافق لعام  
 . (2) من تاريخ تطور علم الدولة

، يزجيها عالم درس بجامع األزهر الشريف؛ [ليج أياسو]هذه القصيدة في مدح ملك الحبشة المسلم  
العرب: العراقة والسيادة والبأس والعدل والعمل على إسعاد   حه بما يمدح به ملوكفتمكن من العربية، مد

 . (3)الناس، وأضاف إلى هذا إجماع الحبشة على الرضا به ملكا: النصارى والمسلمين أيضا
 

 :صيدة  الق   تحليل 
ـــذلوط والــــ رور وزال القنــــ رح والســــ ى الفــــ : أتلخ طه بن حسن الطويالشي  يقول الشاعر ــ وف ــــــ ، وزال الخ ـ

ـــــــ بعدم ـــــــ ا اعتلــــــــ ـــــــ ى عـــ الحبشان  الجميع إياسو، وفرح رش مملكة الحبشة هذا الملك الطي  المحبوب منــــــــ
ة كانت ــــ ي الحبشــــــ ة فــــ ة النصرانيــــ ن، ألن المملكــــ ه الحســــ   الوج ــــ م صاح ــــ اب المسلــــــ ذا الملك الشــــــ بمجيء ه

 هم وال تتوانى في قتلهم.لذاللهم وقهر  ، وتتخذ كل الوسائلتسيم رعاياها المسلمين خسفا
 

 . 28ص   م،2000 -ه  1421، 8، ط16ج لبنان،   – يروت  المكتب اإلسالمي،   محمود شاكر،شرقي إفرياية،  –التاريخ اإلسالمي   (1
 http://iswy.co/e م.  2015 -2-16إمبراطور الحبشة المسلم ليج رياسو )رياسو الخامس(، إعداد: توفيق شتيوي، موقع طريق االسالم، تاريخ النشر  (2
 .   م4/4/1913مصر،  –  الااهرةالمصرية،   مجلة طوالع الملوك ( 3
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أمســى الحبشــان يرفلون في ثياٍب من الســرور والفرح والعز، ويقول هذا هو  وبمجرد مجيء هذا الملك
ــكاٍل   ــٍك والتباٍس وغموٍض، أي: بال إشـ ــي دون شـ ــعد بحٍق إنه ذاك النجاشـ الملك المبارك ووجهه وجه السـ

 وتدليٍس، يقول الشاعر.
ـــرا عن  ـــــ ــــ ـــرٍ رووا الخالفة كابـــــ ـــــ ــــ  كابـــــ

 

ــاٍد بال إلباس ** ـــــ ــــ ـــــــ  إســنـــــ ــــ  (1)بصــحيـــــ
 

رووا الخالفة، أي: أسندوهـــــا معنعنة من غير انقطاع، كما ينقل الحديث ويحمل عن أصحابه عظيما  
عن عظيٍم بصحيـــــ  إسناٍد غير معلٍل، وال شاٍذ بال إشكـــــاٍل وتدليٍس، و يه التورية بالشارة إلى اصطالح  

ــر   ــن بذكــ ــاد والصحي ، واللباس، والتيان بعن، واألصل في ذلك قول أبي سعيٍد  المحدثيــ الرواية، والسنــ
 ، كما أنشدنيه غير واحٍد:(3)في الصاح  بن عبـاد  (2)الرستمي

ر ــــــٍ ـــــ ــــ ــــــرا عن كابـــــ ـــــ ــــ  ورث الوزارة كابـــــ
 

ــــــاد ** ــــــاد بالسنـــــ ــــــة السنـــــ  (4)موصولـــــ
 

كل ملوك األرض شهدت له بالفضل، وحتى الساسة رضوا واعترفوا   الشيخ طه بن حسن الطويل:ويقول الشاعر  
برأيه وسديد عقله وفطنة ذكاءه، فتاريخ األجداد هو عبق الماضي قد تحول مفخرة بميمون طلعته البهية، والناس 

 فرحوا وسروا بذلك، وعندما لبس الملك إياسو تاج الملك؛ فهذا التاج أصب  يزهو ويمرح. 
من ساللٍة عريقٍة في المجد أي: من جماعٍة حافظت على عراقتها ألن لها صفات ويقول الشاعر: هو  

عريقة موروثة، ويقول إن الرؤوس يقصد بها الحكام في مملكة الحبشة كثيرة، ولكن بال شٍك أنت فوق 
في زمانه كانت بالد الحبشة كما جاء الذي    --ول أصحمةهذه الرؤوس، ألنه من ساللة النجاشي األ

 ر إنها أرض صدٍق ال يظلم عنده أحد.  في األث
والثانية وهروبهم   عند هجرتهم األولى  ضن المسلمين األوائلكانت الحبشة المكان األول الذي ضم واحت

- بدينهم وفرارهم من كفار مكة، وبالرغم من أن الصالت بين األحباش والمسلميـن كانت في عهد الرسول

 االحتكاكات بين األحباش والدول السالمية بعد ذلك.طيبة وودية؛ إال أنه بدأت بعض -

 
 . 110ه ، ص 1414، 1لبنان، ط -مجموعة من المحااين، دار الفكر،  يروت : تاج العروس من جواهر الااموس المؤلف، للز يدي ، تحايق( 1
ورهل  يوتاتها ومن ياول الشعر في الرتبة العليا ومن شعراء العصر   محمد  ن محمد  ن الحسن  ن محمد  ن الحسن  ن علي  ن رستممن ر ناء إصبهان   (2

،  1لبنان، ط -مة الدهر في محاسن رهل العصر، للثعالبي، تحايق: د. مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية،  يروت يرنظر كتاب: )يت  في الطباة الكبرى.

 (. 355م، ص 1983 -ه 1403
ورعجو ة عصره في الفضائل والمكارم، رخذ األدب عن الوزير ر ي الفضل ا ن العميد ور ي   ،اان وكان نادرة دهره وزير مؤيد الدولة رصله من الطال (3

رنظر كتاب: )إنباء األمراء  أنباء الوزراء، ا ن طولون، تحايق: مهنا   الحسين رحمد  ن فارس، وهو رول من سمي  الصاحب ألنه صحب مؤيد الدولة.
 (. 48، ص م1998 -  ه 1418، 1ط  ،لبنان  - اإلسالمية،  يروت  محمد المهنا، دار البشائر 

 .190م، ص 2009 -ه  1430، 1، ط7لبنان، ج  -عمر عبد السالم تدمري، دار الفكر،  يروت : الكامل في التاريخ، ال ن األثير الجزري، تحايق( 4
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يقول الشاعر طه بن حسٍن: إن أبا الملك إياسو وهو محمد بن علي هو من كبار حكام المملكة؛ فهو 
الهموم والمكاره، وانكشف الحكم ولت  إياسو  لما تولى  الفكر، وذو عقٍل نيٍر، ويقول:  ـت وانزوت ـــعظيم 

ه ـة لـــت المطارنــد، ودعــلك الجديــذا المـــبه  اءـــها إحتفــ ها وأجراسـرة نواقيســس واألديــالكنائت  ــ ودقدة،  ــــ الش
ارى، ــد النصــن عنــاون الكاهــو معــهالشمــاس  و   ،اســـوشم  ،ســي قــه بالمعالــا لــداد، ودع ــ ـق والســبالتوفي

في عهد الملك إياسو فوكذلك المسلمون دعوا له بالصالح والرشاد والسداد،  ،  نـــة دون الكاهـــي رتبـــوه
نه من قبل من التهجير والضطهاد. وفي ختام القصيدة يقول و يجد  واالصعداء مما كان  المسلمون   تنفس

 الشاعر طه مازلت أكرر هذا هـو النجاشي دون غموٍض وشٍك. 
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شعر املديـــح

شعر الغزل

الشعر السياسي والوطين

شعر املناسبات واالجتماعيات    
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 ح ي د ـ شعر امل   : الأول   المطلب 
 
 

 على خيـر الـورى   صـل يـا رب
 عثمان  ن الشيخ عمٍر:  الشيخ

  حر الرمل: 

 صــــــــل يــــــــا رب على خيــــــــر الــــــــورى 
ـــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــاٍب كرمـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــحـــــ  ثم أٍل مع صــــ
ــرا ـــ ـــــ ــــ ــاكـــــ ــى شـــ ـــ ـــــ ــــ ــد للا تعالـــــ ـــ ـــــ ــــ  أحمـــــ
ــة  رحمـــ ــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ فينـــــ المبعوث  ــد   أحمـــ

ــدي   ــاء هــــ ــووا من مــــ  المصطفى فارتــــ
ــاث الملتجي من كربٍ  ــ ـــــ ــــ ــم أغـــــ ــ ـــــ ــــ  كـــــ
ــا ــــ ــــ ـــــ ــــ ــا قيمـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــد أتاه للا دينـــــ ــــ ـــــ ــــ  قـــــ

ــا ا ــ ــــ ــــال فدعـــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــن بـــــ ــــ ــــق للديـــــ ــــ  لخلـــــ
ــا ٍباألذى ـــــ ــــــ ــ ــــ ــرا لل دومـــــ ـــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــ  صابـــــ
ــــــــا ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــى أممـــــ ــــ ــــــــدى للا تعالـــــ ــــ  فهـــــ
ــم ــ ــــــ ـــ ــا كلهـــــ ــ ــــــ ـــ ــاد البرايـــــ ــ ــــــ ـــ ــد ســـــ ــ ــــــ ـــ  سيـــــ
ــوده  ــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــواد جـــــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــم وجـــــ ــ ــــ  وكريـــــ
ـــــــــاه يرتجــــــــي منــــــــه العطــــــــا ــ  مــــــــن أتـــــ
ــد  ــــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ ــنـــــ ــي سـ ــــــ ــــ ــنـــــ ــدع سـ ــــــ ــــ ــميـــــ  وسـ

ـــي ج  ـــدرا فـــــ ـــان بـــــ ـــاكـــــ ـــاٍل والضيـــــ  مـــــ
ــا  ــ ــا والسمـــــ ــ ــــور األرض حقـــــ ــــو نـــــ  فهـــــ
ــى  ــــ ـــــ ــــ ــا مجتبـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا ونجيـــــ ــــ ـــــ ــــ ــفيـــــ  وصــــ
ــا  ــــــمــــ ــــ ــاســــ بــــ برا  ـــــــان  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ كـــــ ــا   وبهيــــ
ـــــــرا  ـــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ـــــ ــــ  ومهيبا كان تخشـــــــى األمـــــ
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 (1) المختـــــار طـــــه من عـــــــــــــــال أحمـــــد
ــــــال ــــ ــاٍء فضــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــداٍة أتقيـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وهـــــ
ـــــال  ــــــ ــــ ـــــا دين خير الرســـــ ــــــ ــــ  أن هدانـــــ
ــــال ــــــ ـــ ــــٍث هطـــــ ــــل غيـــــ ــا مثـــــ ــ ــــــ ـــ  للبرايـــــ
ــــال  ــــــ ـــ ــــٍل علـــــ ــــد نهـــــ ــــــ ـــ ــــم بعـــــ  وسقاهـــــ
ــال  ـــــ ــــــ ــال علـــــ ــا عليــــ ــى جسمــــ  أو شفــــ
ــا يـــــــا صـــــــاح كـــــــل الملـــــــال  ــــــ  ناسخــــــ
ـــــــــــــــي والملــــــــــــــال  ــٍز أخــــــ  كســـــــٍل عجـــــ
ــال  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ أثقـــــ لعــــــ ٍء  ــال  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  متحمـــــ

ـــــــــــــــالوأبـــــــى مـــــــن كـــــــان   غـــــــرا جهــــــ
ـــــــال  ـــــــرد السائـــــ ــــــــ ــــ ـــــــى ال يـــــ ــــــــ ــــ  وسخـــــ
ــال ـــــ ــوٍل سائـــــ ـــــ ــوٍد ذا سيـــــ ـــــ ــل جـــــ  مثــــ
ــــــــال  ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ ــــــــى واألمـــــ ــــ  اب فورا بالمنـــــ
ــال  ــوق العـــ ــا فـــ ــٍق قد سمـــ ــل خلـــ  سهـــ
ــل كالشمـــــس في الجـــــال ــاٍع بـــ  وارتفـــ
ــال  ــــ ـــــــن الفضـــــ ـــــــراج المهتديـــــ ــــــــ ــــ  وســـــ
ـــــال ـــــال الكمـــــ ـــــان أعـــــ ـــــد كـــــ ـــــه قـــــ  ربـــــ
ــال  ـــــ ــأٍس باســـــ ــد بــــ ــٍم عنــــ ـــــ ــر علـــــ  بحــــ

رأوه إن  ــال  ومـــــلـــــوك  ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  مـــــقـــــبــــــــــ
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ـــــؤددا  ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــم جاز مجدا ســــ ــــ ـــــ ــــ  وحليـــــ
الـــــــورى  ــل  كـــــ ــتـــــــجـــــــي  ــلـــــ يـــــ ــه  ــيـــــ  وإلـــــ
ــــى  ـــــ ــــ ــــر المصــــطفـــــ ـــــ ــــ ــــي ويخـــــ ـــــ ــــ  فيلبـــــ
ـــــــل ـــــ ــــ ـــــــه العـــــ ـــــ ــــ ـــــــو ويناديـــــ ـــــ ــــ  ثم يدعـــــ
ــــه ـــــــــ ـــــــــ ــــي دعوتـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ  للا ربـــــ   يجيـــــ
ــى  ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــاز مجدا وارتقـــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  فبهذا جـــــ

ـــــــ  ـــــــميا صــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــا منحمنا مثلكـــــ ــــ ـــــ ــــ  فيـــــ
ــم ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــا حمطـايـا حبكـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  يـا حبيبـــــ
ــا  ــا أنـــت يـ ــا كريمـ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــفحـــــ ــــ  يـــا مشــــ
ــا  ـــ ــٍط  في الدنـــــ ـــ ــا بارقليـــــ ـــ ــــــ ــــ ــن لنـــــ ـــ  كـــــ
ـــــــــى  ــي منتهــــــ ــــــ ـــــــ ــي ومليكــــــ ــــــ ــا إلهــــــ  يـــــ
ــل يا  ــل الفضـــــ ــاٍص يا جزيـــــ ــد لعـــــ  جـــــ
ــــدي  ــــ ـــــ ــــ ـــيـــــ ـــوٍء ســــ  واحمني من كل ســــ
 والطفـــــــن بي واعطفـــــــن لـــــــي سيـــــــدي
ـــا ـــن ختمنـــــ ـــدري وأحســـــ  واشرحن صـــــ

ـــــــــــ  ــــ ــــــ ــــــوات للا ربي مع ســــ ـــــ ــــ ــلـــــ  ال صـــ
ــع آ ــ ــــ ــراٍم مـــــ ــ ــــ ــٍ  كـــــ ــ ــــ ــى صحـــــ ــ ــــ  وعلـــــ
وفــــــرو ـــٍل  ــــ ـــــ ــــ أصــــ مــــــع  ــا   وعــــــلــــــيــــــنـــــ
ــان من خير الورى  ــى عثمـــــ  ما ارتجـــــ
ــديـ  بمــــ وغني  ــاٍد  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ حـــــ ــدا  حــــ  أو 
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 لـــــــم يعنــــــــــــــف بـــــــل يعلـــــــم جاهــــــــــــــال 
ــال  ــــ ــٍر من كروٍب والبـــــ ــــ ــوم حشـــــ ــــ  يـــــ
ــال  ــــ ــــــ ـــــ ــل وعـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــدا لل جـــــ ــــ  ساجـــــ

 اشفــــــع تشفــــــع واســــــأال   العظيــــــم يــــــ 
ـــــــــال ـــــــ ـــــــــاه فاعتلـــــــى كـــــــل المـــــ  واجتبـــــ
ــــــــال  ــــ ــــــ ــــــــا الرسـ ــــ ــــــــاٍت لم تنلهـــــ ــــ  درجـــــ
ــال ــون يا بدرا جــــ ـــــ ــن في الكـــــ  لم يكــــ
ـــال  ـــوٍء والبـــــ ـــل ســـــ ـــن كـــــ ـــا مـــــ  حرزنـــــ

ــون  ــــ ــة الكـــــ ــــ ــال بهجـــــ ــــ ــا هطـــــ ــــ  وغيثـــــ
ــال  ـــــ ــــــ ــاٍت عجـــــ ـــــ ــد ممـــــ ــن بعــــ  واشفعــــ
ـــــال  ــــــ ــــ ــي ذا العـــــ ـــ ــي أنت رجائـــــ ـــ  أملـــــ
ــا كــــــن لي وأصلــــــ  عمــــــــــــال   محسنــــ
ــــــي من كل داٍء أعضــــــال  ـــــ ــــ  واشــــــفنـــــ
ــــال  ــــل ع ء أثقـــــ ــــي كـــــ ــــل عنـــــ  واجـــــ
ــال  ــــ ــــــ ـــــ ــغ أمـــــ ــــ ــري وبلـــــ ــــ ــرن أمـــــ ــــ  يســـــ
ــــال  ـــــــــ ــــى المسك الشذي األنبـــــ  م علـــــ
ـــــــال  ـــــــاء الفضــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــفيـــــ  ل له واألصــــ
ــال  ـــ ــا والكمـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــواٍن لنـــــ ـــ ــــــ ــــ  ٍع وإخـــــ

ــالن ــــــ ـــــــ ــأو العــــــ ــه شـــــ ــرة توصلـــــ ــــــ  ظــــــ
 المال الحبيــــ  المصطفــــى خيرــــ  

 

 صيدة:الق   تحليل 
النبي الذي ينص  على مدح  الشعر  ذلك  النبوي هو  والخلقية،   --المدي   الخلقية  بتعداد صفاته 

، مع ذكر معجزاته  --وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره واألماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول
ليه تقديرا وتعظيما،  المادية والمعنوية، ونظم سيرته شعرا والشادة بغزواته، وصفاته المثلى، والصالة ع
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بأنها فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف،   : "(1)تور زكي مباركوتعرف المدائ  النبوية كما يقول الدك
فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من األدب الر يع؛ ألنها ال تصدر إال عن قلوٍب مفعمٍة  

 . (2) بالصدق والخالص"
، ومعدن الرتبة العلية  ، وصحبه أجمعين صاح ل في مدح خير البريةالقصيدة من بحر الرمهذه  

 ، وذكر صفاته الحميدة.--األسرار الربانية، وهي مدح الرســول
، هذا النبي الذي اختاره للا من خيار - - استهل الشيخ القصيدة بالدعاء، وهو طل  من للا الصالة على النبي
قال: قال رسول   (3) عن محمد بن عليٍ ء، و خلقه، وكذلك طل  من للا الصالة على أصحابه الكرام األتقياء الفضال

إن للا اختار العرب، فاختار منهم كنانة، أو قال: النضر بن كنانة شك حماد، ثم اختار منهم قريشا ثم   : "- - للا
قال ابن    - - وفي معنى الصالة على النبي،  (4) اختار منهم بني هاشٍم، ثم اختارني من بني هاشٍم"، هذا مرسل حسن

- هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، ومن المالئكة واآلدميين سؤال ذلك وطلبه لهللا  الصالة منإن   : "(5) الهيتمي  حجرٍ 

 -" (6) ليست صالتنا على النبي  : "(7) ، وقال الشيخ العز بن عبد السالم - -    ،شفاعة منا له، فإن مثلنا ال يشفع لمثله
ولكن للا أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا للا لما علم عجزنا  

 .(8) عن مكافأة نبينا إلى الصالة عليه" 
ــرا ـــ ـــــ ــــ ــاكـــــ ــى شـــ ـــ ـــــ ــــ ــد للا تعالـــــ ـــ ـــــ ــــ  أحمـــــ
ــة  رحمـــ ــــــا  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ فينـــــ المبعوث  ــد   أحمـــ

ــووا من   ــدي المصطفى فارتــــ ــاء هــــ  مــــ
ــاث الملتجي من كربٍ  ــ ـــــ ــــ ــم أغـــــ ــ ـــــ ــــ  كـــــ
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ـــــال  ــــــ ــــ ـــــا دين خير الرســـــ ــــــ ــــ  أن هدانـــــ
ــــال ــــــ ـــ ــــٍث هطـــــ ــــل غيـــــ ــا مثـــــ ــ ــــــ ـــ  للبرايـــــ
ــــال  ــــــ ـــ ــــٍل علـــــ ــــد نهـــــ ــــــ ـــ ــــم بعـــــ  وسقاهـــــ
ــال ـــــ ــــــ ــال علـــــ ــا عليــــ ــى جسمــــ  أو شفــــ
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ولد سنة سبع رو    ، ي، شيخ اإلسالم والمسلمين ورحد األئمة األعالم سلطانعبد العزيز  ن عبد السالم  ن ر ي الااسم  ن حسن  ن محمد ا ن مهذب السلم (7

الفتاح محمد الحلو، هجر   سنة ثمان وسبعين وخمسمائة. الكبرى ، للسبكي، تحايق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد  رنظر كتاب: )طباات الشافعية 
 (.209ه، ص 1413، 2، ط8ج  مصر،  –الجيزة  للطباعة والنشر والتوزيع، 

 . 34م، ص 1988مصر،  - الاول البديع في الصالة على الحبيب الشفيع، للسخاوي، دار الريان للتراث، الااهرة  (8
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ــا ــــ ــــ ـــــ ــــ ــا قيمـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــد أتاه للا دينـــــ ــــ ـــــ ــــ  قـــــ
 

ــا يـــــــا صـــــــاح كـــــــل الملـــــــال  ** ــــــ  ناسخــــــ
 

المبعوث   - - وأشكره على أن هداني لدين السالم، دين خير الرسل سيدنا محمد  - - للايقول الشيخ أنا أحمد  
 - - عن النبي - - ، وعن أبي هريرة(1) َّيك ىك مك لك اكُّرحمة للخالئق أجمعين، قال تعالى:  

  هذا الغيث  الخير، والناس قد شربوا من  مطر الغزير الذي يجلوشبه الرسول بال  ،(2)  {إنما أنا رحمة مهداة }:  أنه قال
إليه، ويحتمى به    عد من التجأ يقوم في حاجة الناس ويسا   - - والرسولــالم،  د الســه، يقصــ ى ارتووا من ــم حت ــالعمي 

على ملة    آتاه هذا الدين القيم - - حتى كان يجير بعض المشركين، ويدعو للمريض بالشفاء  يشفى بإذن للا، وللا
إبراهيم تعالى:  - - سيدنا  قال    مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰىُّ، 

  يب  ىب  نب مب  زبُّقال تعالى:   - - ورسالته نسخت جميع الرساالت السماوية من بعد بعثته،  (3) َّهب

 .(4) َّيت  ىت  نت مت  زت رت
  : عثمان ويقول الشيخ

ــا ا ــ ــــ ــــال فدعـــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــن بـــــ ــــ ــــق للديـــــ ــــ  لخلـــــ
ــا ٍباألذى ـــــ ــــــ ــ ــــ ــرا لل دومـــــ ـــــ ــــــ ــ ــــ ــــــ ــ ــــ  صابـــــ
ــــــــا ــــ ــــــــ ـــــ ــــ ــــــــى أممـــــ ــــ ــــــــدى للا تعالـــــ ــــ  فهـــــ

ــاد   ــ ــــــ ـــ ــد ســـــ ــ ــــــ ـــ ــــمسيـــــ ــــــ ـــ ــا كلهـــــ ــ ــــــ ـــ  البرايـــــ
ــوده  ــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــواد جـــــ ــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــم وجـــــ ــ ــــ  وكريـــــ
ـــــــــاه يرتجــــــــي منــــــــه العطــــــــا ــ  مــــــــن أتـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــــــــــــــي والملــــــــــــــال  ــٍز أخــــــ  كســـــــٍل عجـــــ
ــال  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ أثقـــــ لعــــــ ٍء  ــال  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  متحمـــــ
ـــــــــــــــال  وأبـــــــى مـــــــن كـــــــان غـــــــرا جهــــــ

ـــــــرد ــــــــ ــــ ـــــــى ال يـــــ ــــــــ ــــ ـــــــال   وسخـــــ  السائـــــ
ــال ـــــ ــوٍل سائـــــ ـــــ ــوٍد ذا سيـــــ ـــــ ــل جـــــ  مثــــ

ــــــــى  آ ــــ ــــــــال ب فورا بالمنـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ  واألمـــــ

 

ٍش الذين أو تواٍن، وصبر على أذى كفار قري  كسلٍ دون  والرسول دعا الناس في مكة وغيرها من البقاع  
ه وقاطعوه في بداية الرسالة، حتى ذه  إلى الطائف وعرض نفسه على ابن عبد ياليل بن أذووه وحاصرو 

-ي حديٍث طويل للسيدة عائشةوف هو مهموم على وجهه،  عبد كالٍل فلم يجيبوه إلى ما أراد؛ فانطلق و 

فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن للا قد سمع : "--قالت: }قال رسول للا  -
قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما ش ت، إن ش ت أن أطبق عليهم 

 
 .107سورة األنبياء اآلية:  (1
 . 437م، ص 2010، 1مصر، ط –مسلم، لإلمام مسلم، تحايق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ا ن الجوزي، الااهرة  صحيح  (2
 .161سورة األنعام اآلية:  (3
  .3سورةالمائدة اآلية:  (4
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يخرج للا من أصالبهم من يعبد للا وحده ال يشرك : »بل أرجو أن  --األخشبيـن"، فقال له رسول للا
ن كان مغرورا جاهال، ا كثيرين، وكفر ممم  أفهدى للا به  مال مع كل هذا الع ء الثقيل؛، متح (1) {به شي ا 

في النفاق كالري     السيل المتدفق، وكان  ، وكريما وجوادا مثلسخيا ال يرد سائال  --وكان رسول للا
 .قط   ،ل الـى واألمل، والرسول لم يقنه بل يعود بالم ا للعطاء ال يخي  ظنتاه طالبالمرسلة، وقال من أ

  ويقول الشاعر الشيخ عثمان:
ــد  ــــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ ــنـــــ ــي سـ ــــــ ــــ ــنـــــ ــدع سـ ــــــ ــــ ــميـــــ  وسـ
ـــا ـــاٍل والضيـــــ ـــي جمـــــ ـــدرا فـــــ ـــان بـــــ  كـــــ
ــا  ــ ــا والسمـــــ ــ ــــور األرض حقـــــ ــــو نـــــ  فهـــــ
ــى  ــــ ـــــ ــــ ــا مجتبـــــ ــــ ـــــ ــــ ــا ونجيـــــ ــــ ـــــ ــــ ــفيـــــ  وصــــ
ــا  ــــــمــــ ــــ ــاســــ بــــ برا  ـــــــان  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ كـــــ ــا   وبهيــــ

ـــــــرا ومهيبا كان تخشـــــــى  ـــــ ــــ ــــــ ــ ــــ ـــــ ــــ  األمـــــ
ـــــؤددا  ــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــ ـــــم جاز مجدا ســــ ــــ ـــــ ــــ  وحليـــــ
الـــــــورى  ــل  كـــــ ــتـــــــجـــــــي  ــلـــــ يـــــ ــه  ــيـــــ  وإلـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــال  ــوق العـــ ــا فـــ ــٍق قد سمـــ ــل خلـــ  سهـــ
ــل كالشمـــــس في الجـــــال ــاٍع بـــ  وارتفـــ
ــال  ــــ ـــــــن الفضـــــ ـــــــراج المهتديـــــ ــــــــ ــــ  وســـــ
ـــــال ـــــال الكمـــــ ـــــان أعـــــ ـــــد كـــــ ـــــه قـــــ  ربـــــ
ــال  ـــــ ــأٍس باســـــ ــد بــــ ــٍم عنــــ ـــــ ــر علـــــ  بحــــ
ــال ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ مـــــقـــــبــــــــــ رأوه  إن   ومـــــلـــــوك 

 يعنــــــــــــــف بـــــــل يعلـــــــم جاهــــــــــــــال لـــــــم 
ــال ــــ ــٍر من كروٍب والبـــــ ــــ ــوم حشـــــ ــــ  يـــــ

 

، ويصفه بالسيد الكريم الشريف السخي والجميل الجسيم الموطأ --يواصل الشاعـر في مدح الرسول
األكناف والشجـاع، ويصف أخالقه بأنها سهلـة في التعامل مع اآلخرين، ويصفـه بالجمـال مثل القمر ليلـة 

البهاء والجالء، وهو نور وسـراج    أيضا  وهودر ارتفاعـا ورونقـا،  الب النهار في  الشمس في رابعة  مثـل 
تعالى:    ،للمهتدين  خي  حي جي يه  ىه مهجه ين ىن من خن حن  جنُّقال 

ــي يقــر العربتعملـة قديما في الشعـسميـدع مس، ومفردة (2) َّمي  :(3) --لٍ ــي جهـة بن أبــول عكرمــــ
ــا أردى   ـــــ ــاوقبلهمـــــ ــزيــــــف سميدعــــ  النــــ

 

 (4) له في سنــاء المجــد بيت ومنصــ  **
 

 
 .1420، ص 3صحيح مسلم، لإلمام مسلم، تحايق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج  (1
 . 46-45سورة األحزاب اآلية:  (2
  عام عكرمة  رسلم   ثم   --هللا   رسول  على   الناس   رشد   من   كأ يه  المخزومي، كان   الارشي  مخزوم    ن   عمرو    ن  هللا   عبد    ن   المغيرة   ن   هشام    ن  عمرو (3

  لبنان،   - على محمد معوض، دار الكتب العلمية،  يروت  ، وعادل رحمد عبد الموجود :  اإلصا ة في تمييز الصحا ة، للعساالني، تحايقالفتح. رنظر كتاب: ) 
 (. 443 ، ص1، ط4م،ج1995 -ه  1415

 . 413م، ص 1985-ه 1405، 1لبنان، ط  –المنمق في رخبار قريش، محمد حبيب البغدادي، تحايق: خورشيد رحمد فاروأ، عالم الكتب،  يروت  (4
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مهابا من األمراء والملوك إذا رأوه مقبال، وكان   الرسول  اصطفاه من بين البشر، وكان  - - أن للا  الشيخ:  ويقول
حليما ال ينهر وال يزجر الضعيـف ويعلم الجاهل، ونجد ذلك في قصة األعرابي الذي بال في المسجـد، عن أبي  

دعوه وأهريقوا على بوله   - - : }أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول للا- - هريرة
 . (1) {ذنوبا من ماٍء أو سجال من ماٍء؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

ولقـد كان   ؛الرفـق ما كان في شيٍء إال زانه، وال نزع من شيٍء إال شانـه، كما ص  ذلك عن المعصومو  
النبي جانبا من جوان  كماالت  النبيل  الخلق  أس  --هـذا  حولالتـي  قلوب من  بها  اختالف ر  ه على 

 حي  جي يه ىه مه جه ين منىن خن  حن  جن يم ىمُّ  : طباعهم وتنوع مشاربهم، قال للا تعالى

 . (2) َّرب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي
عندما يشتد البالء بالناس في الموقف العظيم يوم القيامة، ويطول عليهم زمن وقوفهم مع ما يعانونه 

واألهوال والكربات؛ فيبحث العباد عن أصحـاب المنازل العالية ليشفعوا لهم عند ربهم كي ينفس من الحر  
آدم إلى سيدنا  العبـاد،  يأتـون  القضاء بين  البالء، وليأتـي سبحانـه لفصل   --عنهم ما هم  يه من 

- أتـون سيدنـا موسى يعتذر؛  ي-- يعتذر؛  يأتـون سيدنا إبراهيم  -- يعتذر؛  يأتـون إلى سيدنا نوحٍ 

 يقول: أنا لها، أنا لها؛  يشفع في   =- يعتذر،  يأتون نبينا  --نا عيسىيعتذر؛  يأتـون سيد   -
 ىب نبُّفي قوله تعالى:   (3) أهل الموقف لفصل القضاء، وذلك من المقام المحمود الذي وعده للا إياه

 .(4) َّمث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 :عثمان ويقول الشيخ

ــــى  ـــــ ــــ ــــر المصــــطفـــــ ـــــ ــــ ــــي ويخـــــ ـــــ ــــ  فيلبـــــ
ـــــــل ـــــ ــــ ـــــــه العـــــ ـــــ ــــ ـــــــو ويناديـــــ ـــــ ــــ  ثم يدعـــــ
ــــه ـــــــــ ـــــــــ ــــي دعوتـــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــ  للا ربـــــ   يجيـــــ
ــى  ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــاز مجدا وارتقـــــ ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  فبهذا جـــــ
ـــــــم ــــ ـــــ ــــ ـــــــا منحمنا مثلكـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــفيـــــ  يا صــــ

** 

** 

** 

** 

** 

ــال  ــــ ــــــ ـــــ ــل وعـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــدا لل جـــــ ــــ  ساجـــــ
ــأال  ــع واســــ ــع تشفــــ ــم اشفــــ  يي العظيــــ
ـــــــــال ـــــــ ـــــــــاه فاعتلـــــــى كـــــــل المـــــ  واجتبـــــ
ــــــــال ــــ ــــــ ــــــــا الرسـ ــــ ــــــــاٍت لم تنلهـــــ ــــ  درجـــــ
ــال ــون يا بدرا جــــ ـــــ ــن في الكـــــ  لم يكــــ

 
 . 1036م، ص  2013- ه  1434،  2مصر، ط  –صحيح البخاري، لإلمام محمد  ن إسماعيل البخاري، تحايق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفجر، الااهرة  (1
 . 159سورة آل عمران اآلية:  (2
 https://www.alukah.net/shariaموقع األلوكة    ه ،1437/ 7/ 8  - م  2016/ 4/ 16(، الدكتور علي  ن عبد العزيز الشبل، تاريخ النشر:  29شرح العايدة الواسطية ) (  3
 . 79سورة اإلسراء اآلية: ( 4
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ــــــا حم ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــميـا حبيبـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  طـايـا حبكـــــ
ــــــفع ــــ ــا مشــــ ــا يـ ــا أنـــت يـ ــــا كريمـ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  ـــــ

ــا  ـــ ــٍط  في الدنـــــ ـــ ــا بارقليـــــ ـــ ــــــ ــــ ــن لنـــــ ـــ  كـــــ
ـــــــــى  ــي منتهــــــ ــــــ ـــــــ ــي ومليكــــــ ــــــ ــا إلهــــــ  يـــــ
ــل يا  ــل الفضـــــ ــاٍص يا جزيـــــ ــد لعـــــ  جـــــ
ــــدي  ــــ ـــــ ــــ ـــيـــــ ـــوٍء ســــ  واحمني من كل ســــ
 والطفـــــــن بي واعطفـــــــن لـــــــي سيـــــــدي
ـــا ـــن ختمنـــــ ـــدري وأحســـــ  واشرحن صـــــ
ــــــال  ـــــ ــــ ــــــ ــــــوات للا ربي مع ســــ ـــــ ــــ ــلـــــ  صـــ
ــع آ ــ ــــ ــراٍم مـــــ ــ ــــ ــٍ  كـــــ ــ ــــ ــى صحـــــ ــ ــــ  وعلـــــ
وفــــــرو ـــٍل  ــــ ـــــ ــــ أصــــ مــــــع  ــا   وعــــــلــــــيــــــنـــــ
ــان من خير الورى  ــى عثمـــــ  ما ارتجـــــ
ــديـ  بمــــ وغني  ــاٍد  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ حـــــ ــدا  حــــ  أو 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ـــال  ـــوٍء والبـــــ ـــل ســـــ ـــن كـــــ ـــا مـــــ  حرزنـــــ
ــــــال ــا هطـــــ ــــ ــون وغيثـــــ ــــ ــة الكـــــ ــــ  بهجـــــ
ــال  ـــــ ــــــ ــاٍت عجـــــ ـــــ ــد ممـــــ ــن بعــــ  واشفعــــ

ــي ذا   ـــ ــي أنت رجائـــــ ـــ ــال أملـــــ ـــ ــــــ ــــ  العـــــ
 محسنــــــا كــــــن لي وأصلــــــ  عمــــــــــــال 
ــــــي من كل داٍء أعضــــــال  ـــــ ــــ  واشــــــفنـــــ
ــــال  ــــل ع ء أثقـــــ ــــي كـــــ ــــل عنـــــ  واجـــــ
ــال  ــــ ــــــ ـــــ ــغ أمـــــ ــــ ــري وبلـــــ ــــ ــرن أمـــــ ــــ  يســـــ
ــــال  ـــــــــ ــــى المسك الشذي األنبـــــ  م علـــــ
ـــــــال  ـــــــاء الفضــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــفيـــــ  ل له واألصــــ
ـــــال ــا والكمـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــواٍن لنـــــ ـــ ــــــ ــــ  ٍع وإخـــــ
ــال ــــــ ـــــــ ــأو العــــــ ــه شـــــ ــرة توصلـــــ ــــــ  نظــــــ
 ــــ  الحبيــــ  المصطفــــى خير المال

 

ويشفعه في   --، ويقول: يستجي  للا دعـوة الرسول--مازال الشاعر يواصل في مدحه للرسول
وخليله وحبيبه كما وصفه الشاعر بأنه بهجة لهذا الكون،   --، وهو صفي للا--الناس؛  يشفـع لهم

محمد ويا  قد بلغ درجــة عند للا لم يصل إليها الرسل، ويقول الشاعر: يا حبيبي يا    --والمصطفى
 ك. ـو شفاعتــي وأرج ــرة ذنوبــن كثــف مــي خائــألنن حامي للحرم أحفظنا من شر يوم القيامة بشفاعتك،

لــه ذنوبـه ويصل وفي ختام هذه القصيدة يتوجه بالدعــاء إلى للا بأن يغف له عمله إنه ولي ذلك   ر 
ويبعد عنه كل ع ٍء   وأن يلطف للا بهمن كل مرٍض  ن كل سوٍء وأن يشفيه، وأن يحميه معليه والقادر

نا على سيده  يخ  الش    صل ه ا ي  ثقيٍل، وأن يشرح له صدره وأن يحسن خاتمته وييسر أمره ويبلغه مقصده، وأخير  
 .ل  ـاألفاضه  اء  فياألص   هه لى آلع  و   رامهه الك  ابه ح أص  و   --محمدٍ 
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ّ   المبطلب    ش    : انيّ الث
 
   عر

ح
 زل  الغ

 

 

 الأولى صيدة  الق  
 

 
ح
 ال ت
 
 ع
ح
 ـــي ب  ج
 

 بدي: الشاع ر محمود محمد حسن ع  

 ال تعجبـي للصـوت إن رحـــل                  
 ال تحـــزنـي 

 إن غبـت فـي شجنـي
 العينيـن منــك أجمـع األمــل إذ أمـأل

 ال تعجلـي 
 ولتقـرأي فـي مقلتـي 

 الشعـر والغـزل 
 فـي خاطـري بحـر مـن الحسـاس

 يأنـف الكلـــل موجــا 
 منـذ اللقـاء وحتـى حيـن فرقتنـــا 
 عصـف يبــادل مـــره العســل 

 مهمـا أعانـي البــوح فـي عشقـي
 فإنـي موقـن أبـــدا 

 أن الشعـور يفـوق الرسـم والجمـل 
 

 :صيدة  الق   تحليل 
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اتي، وال  غبت في شجني وآهبدأ الشاعر قصيدته مخاطبا محبوبته قائال: ال تعجبي لرحيل صوتي وال تحزني إن  
عيني من النظر إليك، "اجمع األمل" سوف احمل األمل على أن نلتقي مرة أخرى، وشعراء   ئمل تعجبي، سوف أ

 : (1) الغزل دائما يؤملون في لقاء محبوباتهم، وال يقطعون الرجاء، فهم أكثر تفاؤال، يقول ابن زيدون 
 إن كـــان قد عز ٍفي الدنيا اللقاء بكـــم

 

 (2)في موقـــف الحشـــر نلقاكم وتلقونا **
 

وهنا نحس من الشاعر يرمز لوطنه الذي فارقه، ويأمل في العودة إليه، فشبهه بالمحبوبة، ويقول ال 
؛ ألن في قلبي الح  والغزل العفيف  تستعجلي إلى الحزن يا حبيبتي، وانظري إلي عيناي؛ لتقرأي فيها

كالعصف    قاء إلى لحظة الفراقالتع  والعنت، ومنذ الل   وخاطري أجد من األحاسيس كالموج كاره هذا
 يبادل حالوة العسل بمرارة الفراق.

شقـي وولعي؛ فإني موقن ومتأكد أن الشعور الذي في البوح والفصاح عن ع ومهما أعاني وأتع  في 
ينثره،    داخلي يفــوق كتابة الشعر، ورسم الجمل وهو ال يتمثل بالرسم والجمل، أي: ال يستطيع كات  أن

 وال شاعـر أن ينظمه، وال فنان أن يرسمـه، وهذا من باب المبالغة المحمودة.
 

ّ الف   ور  الصّ  ّ الج  و   ية  ن  :ة  مالي
استخدم الشاعر العديد من الصور الفنية مثل قوله: "ال تعجبي، وال تحزني، ال تعجلي، والتقرأي"، هـذه 

أراد الكل  سل عالقته الجزئية"الصوت إن رحـل"، مجاز مر الكلمات من إنشاء طلبي في البالغة، وقوله: 
 وذكر الجزء، وفي قوله: "أمأل، أمل"، جناس غير تاٍم ناقٍص.

وفي قوله: "وأمأل العينين"، مجاز عقلي عالقته المكانية؛ ألنه استحالة أن يمأل العين بها لكنه أراد أن 
من الحساس"، استعارة تصريحية، وقوله:   يقول حتى يكتفي من النظر لها، وقوله: "وفي خاطري بحر

"موجا يـأنف الكلل"، تشبيه بليغ شبه الحساس بالموج، ونجد المقابلة في قوله بين: "اللقاء، والفراق" وفي 
 قوله: "المرارة، والعسل"، وكما أنه جسد األمل وجعله محسوسا في قوله: "أجمع األمل. 

 
 

 
اء الشعر الصاحب الوزير العالمة، ر و الوليد، رحمد  ن عبد هللا  ن رحمد ا ن غالب  ن زيدون المخزومي الارشي األندلسي الارطبي الشاعر حامل لو (1

 (. 402، ص 13كتاب: )سير رعالم النبالء، للذهبي، ج  رنظر   في عصره.
 . 302م، ص 1994 - ه  1415،  2لبنان، ط -ديوان ا ن زيدون، تحايق: يوسف فرحات، دار الكتاب العر ي،  يروت   (2
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ّ  صيدة  الق    انية  الث
 

 
 
 الن

 
  ــاي

 
 األخ

ح
 ــــر

 
 س

 

 :(1)الشاعـر الصومالي زكريا شعي 
 بحر الكامل: 

ــزف أسير لعزف ـــ ــن عـــــ ـــ ــدي ومـــــ ـــ  وحـــــ
ــــر ــــــ ـــ ــــي أنهـــــ ــــي وخلفـــــ ــــت أغنيتـــــ  أظم ـــــ
ــي  ــوت يكبر داخلـــــ ــل المـــــ ــا وطفـــــ  أحيـــــ
 فــــــــي القلــــــــ  أس لــــــــة الجــــــــوى مخبوءة
ــوى  ــر الهــــــ ــا آدم قد تبــــــــت من ثمــــــ  أنــــــ
ــروح حسبي داميا ـــــ ــرح الـــــ ـــــ  وفتحت جـــــ

ــــــة  ــــــا في ساحـــــ ــــــل عاريـــــ  األحزان أرحـــــ
 ماتت دموعـــــــي في العيون من الـــــــذي 
ــةٍ   صوتي يخوض الصمت ذات خرافـــــ
ـــده  ــــــ ــ ـــي يحضن وجـــــ ـــي الصوفـــــ  فكأننـــــ
ــــه  ــــ ــــط لونـــــ ــــ ــــام يخلـــــ ــــ ــــي الرســـــ ــــ  وكأننـــــ
الــرؤى  ــل  ــاديـــــ قــنـــــ قــلــبــي  فــي   عــلــقـــــــت 
ـــــــــــة   للحــــــــزن كاســــــــات بنصــــــــف سالفـــــ
ـــــم خرائطي  ـــــث في قديـــــ ـــــل أبحـــــ  سأظـــــ
 هــــــــل لعنة األجــــــــداد ترهــــــــق مهجتــــــــي

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــي  ــــ ــوح يسكتنـــــي ويشنـــــق حرفــــ  البـــ
ــي ــت وما التفت لخلفـــ ــي مضيـــ  إنـــ
ــــــي  ــــــة حتفـــــ ــــــي أمشي بغابـــــ  فكأننـــــ

ـــــى وأ ــــ ـــــ ــــ ـــــر أجوبة لها بأكفـــــ ــــ ـــــ ــــ  ديـــــ

ــــن ثم مددت أ ــــيعاميـــــ  كمل قطفـــــ
ــي ـــ ــاري العطشى ستشرب نزفـــ  أوتــ
 من بسمتــي والري  تتعــ  وصفــي

ــــي سرا  ــــود لـــــ  بدمعة عطفيسيجـــــ
 ـــــــف سنبلـــــــة الكـــــــالم بجوفـــــــي وتج 

ــة كشف ــم لحظـــ ــي الحلـــ ــه فـــ  تنتابـــ
ـــــف  ــــ ـــــه القمحي ليلة صيـــــ ــــ  بمسائـــــ
 حتـى انمحت سهـوا برعشة خـوف

 يراح بنصفـــــــــــ  العارض المجهول
 حتــــى أرى نفــــس السنيــــن بطرفــــي

ــق كهفي سمأم ر  ــا الحجري عانـــ  هـــ
 

 
 

 
 األخير،   المنفى  -2  ناي،  دمعة  -1  مخطوطة،  شعرية  مجموعات   ثالث   له  البرامج،  هندسة  في  متخصب  عجمان،  الميالد   مكان  م، 1989  عام  مواليد   من  (1

 مجراه  إلى يعود  الفتى  -3
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 :صيدة  الق   تحليل 
 شنـق حروفي، وأغنيات وحدي أسيـر من عزٍف إلى عزٍف، ولكن البوح أسكتنـي و يقول الشاعر الصومالي: أنا  
المصائ    ماضيـا في طريقي، ورغمهذه الحواجز لم ألتفت بل ذهبت    ي، ورغمعطشى، والماء تركته خلف ظهر 

 في غابٍة فيها موتي وهالكي.  بنفسي مازلت حيا، والموت أصب  كالطفل يكبـر بداخلي، وكأننـي أمشي
 القلــــــ  أس لــــــة الجــــــوى مخبوءةفــــــي 

 أنـــــــا آدم قد تبـــــــت من ثمـــــــر الهـــــــوى 
ــروح حسبي داميا  ــ ــرح الـــــ ــ  وفتحت جـــــ

 

** 

** 

** 

ــــــــىوأ ــــ ـــــ ــــ ــــــــر أجوبة لها بأكفـــــ ــــ ـــــ ــــ  ديـــــ

ـــــــن ثم مددت أ ـــــــي عاميـــــ  كمل قطفـــــ
ــي  ـــــ ــاري العطشى ستشرب نزفـــــ  أوتــــ

 

وهذه يقول الشاعر: إن في قلبي أس لة لما  يه من شدة الوجد والحزن واالحتراق من عشٍق للمحبوبة، 
 س لة، وأن هذا الح  والهوى قد أتعبه، وفكر كثيرا ولم يجد لهذه األ المشاعر مدفونة ومخب ة في صدري 

 : (1) ، يقول الشاعر إبراهيم بن هرمةأجوبة
ــي  ــى وهـــــ ــر سلمـــــ ــة أم ال تذكـــــ  نازحـــــ

 

ــٍم وتسهيــــ  ** ــراك جوى سقــ  (2)إال اعتــ
 
 

       
 

 :(3)ويقول الشاعر قتيل العشق عـروة بن حـزاٍم العذري 
 بنا من جوى األحزان في الصـــدر لوعة 

 

 (4) تكـــــاد لهـــــا نفـــــس الشفيـــــق تـــــذوب **
 
 

 

 - - أكل الشجـرة المحرمة، قالالذي أخرج من الجنة بسب  خطي ة  - - والشاعر زكريا يشبه نفسه بسيدنا آدم
 جض  مص  خص  حص  مس  خس  حس  جس   مخ  جخ  مح جح  مج  حج  مث  هت مت ُّفي محكـم التنزيل:  

ني فعاودت ألكمل  سي لم تطاوعويقول الشاعر لقد تبت من أكل ثمرة الح  والجوى لعامين، ولكن نف   (5) َّحض 
قطفي من شجرة الهوى الملعونة، وهذا دليل بأن الشاعر ذو ثقافٍة دينيٍة عاليٍة حيث استعمل معنى من معاني القرآن 

 ويقول فتحت جروح الروح وما زالت أوتاري عطشى ستشرب من دمي. الكريم، 

 
إسحاأ. رنظر    ر ا  ويكنى  المدينة،  سكن  حجازي  الخلج،:  لهم   وياال  فهر،   ن  الحارث   ن  قيس   ني  رحد  الارشي،  هرمة   ن  عامر    ن  سلمة   ن  علي   ن  إ راهيم  هو (1

 (. 20م، ص 1976 ، 3ط مصر،  -الااهرة  –  المعارف دار   فراج،  رحمد الستار  عبد : تحايق المعتز،  ال ن الشعراء،   كتاب:)طباات 
 . 61م، ص 1969 -ه 1389العراأ،  -النجف  الالداب،  مطبعة هرمة، تحايق: محمد جبار المعيبد،   ن إ راهيم ديوان  (2
رنظر  العذريين.  من   رو المخضرمين  من   الهجر مات عاشق رول  رنه قيل . العشق في متمكن  حاذأ لبيب شاعر عدرة  ن  عبد  ن  ضبة  ن  حزام  ن  مالك  ن  حزام  ن  عروة هو ( 3

   (. 58م،  1993  -   ه  1413  ،1، ط1لبنان، ج  -   الكتب،  يروت   عالم  التونجي،  محمد   . د:  الضرير، تحايق األنطاكي  عمر   ن   داود  العشاأ، رخبار في  األسواأ كتاب)تزيين 
 . 25ص  م، 1995 - ه 1416، 1ط لبنان،   -  يروت - الجيل دار  الاوال،  محسن رنطوان : وشرح  وتحايق جمع  حزام،  ن عروة ديوان  (4
 .  35سورة البارة اآلية:  (5
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ــــــا  ــــــل عاريـــــ ــــــة األحزان أرحـــــ  في ساحـــــ
 ماتت دموعـــــــي في العيون من الـــــــذي 

ــةٍ صوتي يخو   ض الصمت ذات خرافـــــ
 

** 

** 

** 

 من بسمتــي والري  تتعــ  وصفــي
ــــي سرا بدمعة عطفي ــــود لـــــ  سيجـــــ
 وتجـــــــف سنبلـــــــة الكـــــــالم بجوفـــــــي 

 

أسير حزينا حتى ضاعت بسمتي؛ فأصب  الحزن مالزما لي، وحتى   يبدو لي كأنني عارٍ   ويقول: أنا
دموعي جفت في عيوني، فأصبحت عيوني خالية من الدمع؛ فليتني أجد من يجود لي، ويعطف علي 
 بدمعٍة، وحتى صوتي أصب  يسوده الصمت وتجف بداخلي الكلمات؛ ألنه ال يستطيع التعبير عما بداخله. 

 فكأننـــــــي الصوفـــــــي يحضن وجــــــــــــــده 
ـــــــه  ـــــــط لونـــــ ـــــــام يخلـــــ ـــــــي الرســـــ  وكأننـــــ
اـلرؤى  ــل  ــاديـــــ ـقنـــــ ـقـلـبي  ـفي   عــلقـــــــت 

 

** 

** 

** 

 تنتابـــــــه فـــــــي الحلـــــــم لحظـــــــة كشف 
ـــــــف  ــــ ـــــــه القمحي ليلة صــيـــــ ــــ  بمســائـــــ
 حتــــى انمحت سهــــوا برعشة خــــوف

 

هنا الشاعر يشبه نفسه بالصوفي تنتابه لحظات الكشف في الحلم، لما ينتابه هو أيضا من بعٍد وحٍ   
باأللوان مثل الرسام الذي يخلط ألوانه عند الرسم حتى قلبه أصب    ملي ةلمحبوبته، ويقول أصبحت حياتي  

 معلقا في حالة خوٍف وألٍم. 

ــة ـــــ ــف سالفـــــ ــات بنصــــ ــزن كاســــ  للحــــ
 ديــــــــم خرائطيسأظــــــــل أبحــــــــث في ق

ــي   هــــــل لعنة األجــــــداد ترهــــــق مهجتــــ
 

** 
** 
** 

ـــــــ  العارض المجهول ــــ  ي راح بنصــفـــــ
ــي ــن بطرفـــ ــس السنيـــ ــى أرى نفـــ  حتـــ
ــق كهفي ــا الحجري عانــــــ  أم رسمهــــــ

 

نصف اآلخر، وذه  بال  إن حزنه أضحـى مثل كاسات الخمر بنصف سالفة العارض المجهول  ويقول
حتى أجده، ثم يسـأل الشاعر هل أصابتني    في طريقي سأظل أبحث عن أصلي في الحيـاة  وأنا ماضٍ 

 لعنة األجداد فأرهقت روحي؟، أم تلك  الحجارة عاقت بيني وبين آمالي. 
ّ الف   ور  الصّ  ّ و   ية  ن  :ة  الجمالي

 نجد في هذه القصيدة بعض الصور البيانية: 
حزن    بر، وأيضا تجسيدفي صورة  إنساٍن  يعطش، وجعل الموت في صورة  طفٍل يحيا ويك  غنيةجسد األ

الح  جعل له ثمرا يقطف، وجسد للروح جروحا، وجسد األوتار في صورة  إنساٍن تدمي وتنزف، وأيضا 
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سنابل، وجعل للقل  قناديل وللحزن كاساٍت،   جعل لها  جعل لألحزان ساحة، وتجسيده للدموع وللكالم
 عل للروح لغة، وجسد الحجر في صورة إنساٍن يعانق. وج 

عن صفٍة، أراد بها اآلالم واألتراح التي مرت به، وفي  ن أرحل عاريا"، كنايةوقوله: "في ساحة األحزا
موعي" كناية أيضا أراد أنه من شدة الحـزن دموعه جفت وغاضت، وفي قوله: "وتجف "ماتت د  قـوله:

 السنابل تجف. د الكالم وجعله كحيث شخص وجس  سنبلة الكالم" استعارة مكنية،
وأخيرا يشبه نفسه تارة بالصوفي الذي يعيش وحيدا عن الناس وتأتيه لحظة الكشف حالها، وبالرسام 
الذي يخلط  ألوانه ليصل إلى لوحٍة جميلٍة، واللوحة الجميلة التي يسعي إليها هي محبوبته، أو قل إن 

 زهرا. م، فهو دائما يحلم لها، ويحلم بأن يكون لها مستقبال سعيدا ش ت وطنه وبلده التي يريد تحريرها
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ّ   المطلب      : الث  الث
 
 الش

 
   عـر

 
 ياس الس

 
   ي

ح
 و

ح
 الو

 
 طني

 

  الأولى صيدة  الق  
 

 
ح
 ب

ح
 ني و

ح
 ني ط

 :(1)اعر الصومالي عمر بن محمٍد بن عبد الرحمنالش  
 بحر الطويل:

ــا أيدرك قومــي؟ أن باألرض   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مغنمــ
ــــا خص  وحسن وبهجة و  ــــــ ـــ  في غابهـــــ

ــــــا ــــــاع حقوقنـــــ ــــــا من أضـــــ ــــــع فيهـــــ  تمتـــــ
ــا ـــ ــاال وأجرى دماءنـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ ــم أطفـــــ ـــ  وأيتـــــ
 وقــــــد بات أهلوهــــــا جياعــــــا وكلمــــــا قســـــا 
ــوز األرض وهي لوامع ــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ  يخفي كنـــــ
ــــرة ـــــــــ ـــــــــ ــــالد فقيـــــ ـــــــــ ـــــــــ  بني وطني إن البـــــ
ــــادي بإنشاء المدارس ليتني ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــــ ـــ ــــ  أنـــــ

ــا ال  صم والوقــــر؟ وهــــل أتسمــع أذان بهــ
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 
 

   (2) وأن بهـــــــــــــــا كنزا وفي تربهـــــا التبر 
ـــــــا الدر  ــــــ ــ ــــ  وجوفها زيت وفي بحرهـــــ
ــالليـــث يزأر  ومن جـــار فينـــا وهو كـ
ــــن الجهــــل والجهل أخطر   ووطد ركــ
ــوا يهتفــــون متى الفجر   الجوع صاحــ

ــــــــر ويســـر  ــــ ــــــــا ســـرا وجهرا ويقهـــــ ــــ  قهـــــ
ــال  ــد رجــــ ـــــ ــــــ ــر بفقـــــ ـــــ  العلم والعلم نيـــــ

ـــــو وتثمر ـــــذرة اآلمال تنمـــــ ــــــــــ  أرى بـــــ
 توقــــــظ األشعـــار من ضمـــه القبــــــــــــــر 

 

 : الق صيدة  ناسبة  م  
م، 1949هـــذه القصيـــدة مـــن القصائــد الوطنيـة، وقــد وجــه الشاعـــر هــذا النـــداء إلــى األمــــة الصوماليــة فــي عــام  

 . السيــر فـــي طريـــق التحـــرر والتقــــدم والعمــل الجـــاد المثمـــر ومحاربـــة العجـــز والكســل والبطالة يدعوهـــا إلـــى 
 :صيدة  الق   تحليل 

، وفيهــا كنــوز ؟قومــي وبنــي جلدة يعرفــون أن فــي أرضهم خيـرات إن  بدأ الشاعــر قصيدتــه بســؤاٍل استنكــارٍي، هــل  
وبهـا بهجـة    مطمــورة ومغمــورة في بطنها، مـن التــبــر أي: الذهــ  الخالــص، وأن غاباتها خصبة وصالحة للزراعــة

، وفـــي أعمــاق بحرهـــا تزخــر بالخيــرات كالــدر واللؤلــؤ  [ البتــرول] ويقــول: يوجــد فـي جوفهـــا زيــت يقصــد بــه  وسرور،  
 

 . الوطنية  النزعة شعره متاز ي معاصر،  ورديب  صومالي  شاعر :  الرحمن  عبد محمد عمر  األستاذ  (1
 abdirazak.wordpress.com م. 2016/ 7/ 23الاصيدة نشرت في موقع األستاذ عبد الرزاأ،  تاريخ  (2
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العـدو المحتـــــل المغتصــ  لبالدنــــا الذي أضـــاع حقوقنـــا وظلــم   ةالوفيــر   ــف لقـــد تمتع بهذه الخيــرات والمرجـــان، ولألس
 أهلنـــا فـــي الصومـال، وكأنــه األســد المفتـــرس فــي بطشـه وقوتـه.

هم، وهــذا العدو المحتــل آباءمـا؛ وذلك لقتــل  ويقــول بسبـ  هــــذا الغاصــ  لقــد أصبــ  األطفـــال فــي بالدنــا أيتا 
يسود   العــدو ثبــــت أركــان الجهــل ونشره بيـن أفــراد الشع ؛ والجهــل مـن أخطــر األشيــاء يهــدم المجتمعـــات؛ ألن بالعلم

يومهــم، وكلما قست ضراوة  د جعل الناس جياعا وفقراء ال يملكون قوت  ـق، والمحتـل  على حرياتهم  الناس ويحصلـون 
الجوع عليهم صاروا يصرخون من األلم، ويفقدون األمل في التحرير لصعوبة حالهم وضعفهم ويقولون متى النصر؟،  

 أي: متى يترك أهلنا تلك الخالفات والمشاكل بينهم، ويواجهون هذا العدوان والظلم من المحتل. 
الذهــ  وغيــره عنــا، وهــي ظاهـــرة ونحـــن نعلــم بهــــا؛ ولكــن وهـــذا المحتـــل يخفــي كنـــوز األرض مــن  

ــــدٍة،  ليســت لدينــا حيلــة ليقافــه مـن سرقتهــا ســرا وعالنيــة؛ ألنــه يقهرنـــــا و  ــادي يظلمنـــــا بشـ ونــرى الشاعــر ينـ
ــر  ــر ليــسأبنــاء وطنــه قائــال: إن البــالد فقيــرة، وهــذا الفق  األكـل والشـرب، وإنمــا هــو فقرهـــا لرجــال العلــم؛   فقـ

ــم تمــــم، وبفقدهـــــــبالعلـ ألنهــم ينيــرون عقولنــا  وب. ــوت الشعــــ
وهو يتمنى   ،رجال العلم ببالده الصومـال  ينشالقــد طالــ  الشاعــر بإنشاء المدارس ودور العلــم؛ لكي  

ذان التي بها صمم  تنمو وتثمر، ويتساءل كيف تسمع اآل  مه، وقد شبه حلمه بالبذرة التيأن يتحقق حل
ووقر أي: عدم السمع، والوقر أي: الثقل في السمع، وختم القصيدة متسائال هل هـــذه األشعـــار توقــظ مــن 

ــؤال استنكــاري. ــو ســـ  هــم تحــت التــراب فــي أجداثهـــم، وهـ
ّ الب   الأساليب   ّ الف   ور  الصّ و   ة  لاغي  :ية  ن

ــوٍب إنشائــي، نوعــه االستفهــام، وهــو للتقريـــر والتأكيـد، وعجــز  نجـــد فـي البيــت األول جاء الشاعــر بأسل
ــه الفخـــر ــس،   البيــت جملــة خبريــة، وهـي أسلــوب إنشائــي، نوعــه االستفهــام أيضـــا، وغرضـ والثقـــة بالنفــ

نجــد في البيــت الثانــي قـــد جاء بجملٍة خبريـــٍة، وكذلك جـاء بكنايــٍة في قولــه: "جوفهــا زيـــت" كنايــة كذلك  و 
ــه: "تمتــع فيهــا مــن أضــاع حقوقنـــا" للتحســر والنــدم علــى مــا ضــاع، وفـــي قولــ ه: عــن البتــرول، وفــي قول

 ـد الثائـــر والهائــــج. ــدي باألســـه المعتــ"كالليــث يـــزأر" تشبيــه بأداة الكـاف، حيــث شبــ

دماءوفـــ "أجــرى  ــه:  قول "الجهل، ي  قولــه:  وفــي  بهــا،  يجــري  أرجــال  للدمــاء  جعــل  حيث  استعــارة  نـــا" 
متى   "يهتفــون  قولـه:  وفــي  تــام،  جنـاس  والظلـم،الجهل"  الضيــق  شــدة  عــن  كنايــة  استفهام   الفجـر؟" 
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 ، وجهــرا" طبــاقوفــي قولــه: "ويخفــي كنــوز األرض" كنايـة عـن السرقــة، وفـــي قولــه: "سـرا  لالستبطاء،
 ، وفــي قولــه: "العلـم، والعلـم" جنــاس تــام.التضاد والايجاب

استخـدم الشاعــر أسلــوبا خبـريـا، غرضـه التمنـي، وفـي الشطــر الثانــي مـن هــذا وفــي البيــت الثامــن:  
وفـي ـر،  ـو وتثمـــال بـــذرة تنمـــــل اآلمـــــث جعــالبيــت قولــه: "أرى بــذرة تنمــو وتثمــر" استعــارة تصريحيــة حيـ

ـوب إنشائـي، نوعــه استفهــام غرضـه التحقير، وفــي قولــه: قولــه: " أتسمــع آذان بهــا الصـم والوقــــر؟" أسلـ
 "أو هــل توقــظ األشعــار مـن ضمـه القبــر؟" استعــارة حيـث شبــه األشعــار بالنســان، استعــارة تصريحيــة.
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ّ  صيدة  الق    انية  الث
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 :العل  ويوتية: شريفة الشاع رة الجيب
 بحر الكامل:

 (1)وطنـي يغنـي داخلـي
 كالطفـل يرسـم فـوق أتـالم الغمـام دوائـرا 

 والريـ  تصفـع وجـه ليلـى المخملـي 
 وأنـا أضفـر فـي العـراء جدائلـي

 لكـن بعـض الحلـم يا أمراة تقـود معالمـي
 أيقنـت أن ذا قاتلـي 

 ال تنكـروا .... ال تنكـروا
 النسـاء تقلـدت عـرش النـوى إن 

 لكـن عولمـة التشـرذم تستبيـ  مسائلـي
 لـو كنـت أعلـم أن سيـدة الظـالم 
 قـد أصبغـت أصداغهـا بدمائنـا 

 لمحوتهـا مـن دفتـري 
 لجعلتهـا مسـرى القوافـل 

 فـي الصبـاح وفـي المسـاء 
 وتركـت كـل مشاغلـي

 لكنهـم قـد أوهمونـي بهـا معنـى 
 ذكريـات سواحلـي  وتنصلـوا مـن

 تاريخنـا شيـخ مريـض بالزهايمـر
 أنـا التضاريـس الوطيـدة 

 
 alwaha.net/moltaqa-http://www.rabitat الاصيدة نشرت في الموقع اإللكتروني لملتاى را طة الواحة الثاافية  (1
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 غافلتهـا بعـض أغبـرة الطغـاة
 عبـروا بـال جسـدٍ 

 مـن األخـالق فـوق عظامنـا 
 هاهـم علـى وشـك الوصـول 

 القتنـاص دالئلـي
 صـدق المنـاخ إذ تلبك بعدها

 جاء الخريف مع الربيع 
 فمنعت ليال... 

 الصباح مداهما لقوافلي في 
 وطن يغني داخلي 
 وأنــا أقيد كاحلي 

 

 :صيدة  الق   تحليل 
تفاصيلـه فـــي الواقـــع والخيـال؛   يمثـل الوطـن للشاعــرة مصـدر وحــٍي وإلهـــاٍم قوييـن، تستمـد من عالمـه بكـل

ــي قلـــ  اللذلك قـــد نجــده حاضـرا حيـا منطلقـــا إلـى معانـــي الرفعـــة والســ لـــم تكـــن شاعـــرة الثائــــرة،  ــؤدد فـ
ـــى جوانـــ  مهمــٍة،  ثورتهــــا أن ترمـــي العالـــم الجديــد "العولمـة" إلــى الرصيــف المتهالــك؛ ولكـــن لإللتفــات إل

علـــى دينهــا وعرضهـــا وشرفهــا، ومحبة للوطـن الذي تحبـه،   فـي وطنهــا محافظــة  وهـي أن تكــون المــرأة 
 فــل يرسـم الدوائــر فــوق أتـــالٍم.تــه كصـورة الطوأن الشاعـرة صور 

اح ي الريــتــا مـن الطيـن وتأتـمتقـدٍم، وتسعـى لبنائه، ال تسـأم وال تمـل مثــل الطفــل يبنــي بيو  هــي تحلـم بوطـٍن زاهرٍ و 
ـ  وتصفــع وجـه ليلهـا المنعــوت وهـي تضفــر  صـورة الريـ  التـي ته أتــالم الغمــام و ة أخــرى ليبنيهـا، ـود مـــر دمهـا  يعلته

 ضفائرهــا فـي العـراء ال مـأوى آمـن لهمــا، وإنهــا مأسـاة وطـٍن يعانـي ويـالت الباليـا. 
لنساء الالتي يتبعـن هذا العالـم الجديـد يقودهـا في كثيـر من  هي نظرة الشاعـرة للركض وراء الحلم، وتخشى على ا

فال إنكـار في أن النسـاء أصبحـن يقدن األمور بحكـم هذه العولمة التي  ى إهالكها وقتلها،  األمـور، وهو ما يؤدي إل 
  تركــت كل المشاغــل و   ـا،وصفتهــا بالتشرذم، وإنمـا استباحـت عالم المرأة، ولـو كانت تعلم بفعـل ذلك لمنعت عن مخيلته 
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، حيـث  وا عـن التاريــخ الثــرعنى، وتنصلـوا وتخلالتـي أرادت بها العولمة، ولكن في أسى وتحسٍر ألنهــم أوهموا لها م 
 بالدروس بأن هـذا التاريــخ مريـض بالزهايمــر.  حاضر التاريــخ الــذي ال يعتبـر نعـت الشاعـرة

جاءوا بال جسٍر؛ الستباحـة الوطـن وتدميـر األخالق، وهـم يريـدون أن يصطـادوا مـا كما أن الطغــاة قد 
 يمتــاز به الوطـن مـن تـراٍث وتاريـٍخ ضـارٍب.

 

 :صيدة  الق   وّ ج  
األفكـار عند الشاعـرة ترتمـي في حضـن فكـرٍة قوميـٍة وطنيـٍة، ال تؤمـن بوطنهــا الصغيـــر فحسٍ ، وإنمـا 

ــه أو العربــي والب من خـالل أنـات وطنهـــا مـن  الجـت هــذه الفكــرة ولقــد عسالمــي، عالــم القـرن األفريقــي كل
ــد.   وطـأة الحروب التـي فـي رأيهــا أن سببهـــا هـــذا العالـم الجديــ

م خــالل البحـــر الكامــل، غيـر أنهــا لم تستخــدومن الناحيـة اليقاعيــة استطـاع النــص أن يخلــق فـي األذواق مـن  
تــي يجــ   ه، وكــذلك القافيــة تناسـ  الغــرض الـذي فيــه مــن الصرخــة المدويــة فــي عالـٍم مفعــٍم بالقضايــا الكل أجزائ 

أللفاظ استطاعـت مـن خاللــه بيــان وأمــا مــن حيــث األسلــوب: فإنهــا استخـدمــت أسلوبـــا مباشرا سهـل ا أن تــدرك،  
 ر حتــى يرفــع همــة الصرخــــة. ــفكرتهــا، وفيــه مــن الخبــر غيــر أنه لـم يكــن به طلـ  كثيـ

رج عــن معجمهــا مثل: ا يــدل علــى الخــالفاظ سهلة وبسيطة ال تعقيد فيها، إال أنها فـي بعضها مواأل
بــر، والمعجــم سليم، والصــورة  الخ   ناسقــة من حيـث ورود  مت م"، والجمل والتراكيأتال  –لزهايمر  ا  –  "التشرذم

ا، وصــورة الطفـــل يرســـم  ترمــز إلـى موضوعهـا مثل صــورة غناء الوطـن بداخله  ة في النــصالمستخدم
ــرش النـفــوق حبـــات الغمـام دوائر، وتقليـ  ـوى. د النساء عـ

إطار هذا المبنى ي  يمـر"، وهــذا حسـن فو"استباحــت المسائــل" و"التنصــل عـن الذكريــات"، و"التاريــخ مريـض بالزها  
و تعبيـــر حــي عــن تجربـــة الشاعـــرة، كمــا أن هنـــالك "العبـــور بــال جســـٍد"، كما شبهـت الشاعــرة الوطــن  الشعري؛ إذ هـ
 داخلهـــا، والتشبيــه أيضا فــي الطفـــل الــذي يرسم في السحـاب أجمل اللوحات. يلحــن بنــٍص ب 
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ّ  صيدة  الق    ة  الثالث
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 :لويالشاع رة الجيبوتية شريفة الع  
  (1) إنـي أسلـت دم الغـزال

 قتـل المدينـة فـي غضـون الحتفـال 
 إطـار النافـذة خنـق النسيـم علـى 

 إعتـال ضـوء الفجـر 
 وانشـق القمـر 

 وأطـل مـن فمـه 
 إنـي أسلـت دم الغـزال وقـال: 

 قالـوا لـه 
 والنـار تبصـق بالشـرارة  

 مـن عيـون الغاضبيـن 
 هـل هـذا يعقـل يـا فـالن؟ 

 رد وقـال:
 إنـي رحمتهـا مـن حيـاةٍ 

 ال تسـاوي درهمـا
 فـي وقتنـا هـذا .... 

 بأسـواق النعــال 
 ردوا عليـه .... بقولهـم ... 

 إن كـان كذبـك صادقــا 
 أو كـان صدقـك كاذبــا 
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 المـوت فـي رمـق الحقيقـة 
 ليتــه يتلعثـم

 ولكـن اعتـلى كتفـا جانبـا 
 ثـم اعتلـى كتـف السـؤال 

 سحـ  الدخــان 
 وعـاد ينفـث فـي الهـواء 

 ثـم أضـرم النيـران
 الخيــال فـي حطـ  

 وتحـدى باطنـه وقـال:
 إن لـم تساعدنـي الريـاح 
 سأعـود استبـق الخطـى 
 ألدس فـي عيـن النهـار

 ذرائـع األقـوال 
 فلتعذرونـي يـا أصدقـاء 

 الغايـة خيـر مبـرٍر لوسيلـٍة ...
 إنـي استبحـت المستحيـل 

 وبـدون أي تـردد 
 مزقـت أجنحـة المجـال
 عندمـاولـذا اعتـدت علـى الحقيقـة 
 صافحتهـا بيـد المـوت

 هكـذا الحقيقـة ...... ال تـرى  
 إال إذا اشتـدت بثـوب االغتيـال 
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 :صيدة  الق   تحليل 
ليل قولها "إني رحمتها من حياٍة ال  ـف؛ بدلم والمعاناة والعن ى األ إن هــذه القصيـدة للشاعرة شريفة العلـوي تدل عل

لمات قوية الك كهن  اةوهــو دليـل على التشاؤم، ونجـد في ظـل هـذه المعان  ،ال"النعتساوي درهما في وقتنا هذا بأسواق 
 ه ستسالم للواقع المعــاش، ونجد أن الشاعرة في هذه القصيدة شبهت الشخص المعني بالغزال لما لدم االعلى ع ـدلت 
عاناة الكثيرين ومنع النسيم من  م     فينف والوداعة في الغزال، وهـذا الدم الذي سال مـن قتـل الغزال تسب ن العم

بحيث شبه بضوء الفجر، وهو من وضع الظالم ومنع الصباح بأن   اقنبث ن االالدخـول، وكــذلك منع السالم واألمن م 
فـي الدفـاع   ـف ذن  سـوى أنه ضعي  ه ء الذي ليـس لري ه سيل دم الغزال الب ه سبب لم وهذا كل ن الظعـ   ةيطلع، وهو كناي 

 ة.  عـن حياة نفسه التـي ليـس لهـا قيم
قالـ   ةين مـن حـوله قوي ذوكــذلك كانت ردة فعل ال  ، د: "النـار تبصـق بالشرر"، دليل على غضبهم الشدي واحيث 

ون أي  ه أحل لنفسـه المستحيـل والممنـوع دن رر الوسيلة"؛ ألوطل  من أصدقــائه العـذر بفعلته هذه بقوله: "إن الغاية تب 
 ـل. للمحـال والمستحي  ووصـوله ،، وذلك بقوله: "إني استبحـت المستحيـل وبـدون أي تـردٍد"تـرددٍ 
 :دة  صيـالق   ذه  فــي ه   ة  ياني  الب   ب  الأسالــيو   ور  الصّ 
بيات نذكر منها على ي األستعارة المكنيـة كثيرة فد االة الصورة التقليـدية أو الخيال الجزئي نج ـن ناحيم
الشاعــرة تشخصها أو أكسبتها حياة؛ فكأن المدينة  د أنالمثال ال الحصـر، قولها: "قتـل المدينة" نجـل سبي

م" وهـي تشخــيص؛ ستعارة المكنية في قولها: "خنـق النسيـذلك نجد االشخص يقتـل وهذا سـر جمالها، وك
أطل من   رقملشق اناو ا "ستعـارة المكنية في قــولهد االوكـــذلك نجـ ،  ان وليــس للنسيــمنسفالخنــق يكــون لإل

كأن نج   ه شيءفمه"  وكــذلك  فم،  االله  بالشد  "النار تبصق  قــولها:  في  المكنية   " تشخـيص؛   ررستعارة 
وليـ لإلنسان  يكون  للنار،  فالبصق  مـس  استعــارة  رمق  ونجــد  في  "الموت  قـــولهـا:  في  وتشخيــصا  كنيــة 

نية في قـــولها:  ارة مكنسان، وكــذلك نجد استعوت رمقــا وهــي مــن صفــات الــت للم"، حيــث جعلةالحقيق
 ي من صفات النسـان. "ليتـه يتلعثـم" فقد شخـص للموت التلعثـم، وه
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ّ   المطلب      ش    : ابع  الر
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   ناسبات  امل
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 ات  تماعي

 

 الأولى صيدة  الق  
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  فـور

ح
 و

 
 ت  االخ

 
 الط

 

 :وفيالص  الشاعـر الشيخ عبد الرحمن 
 إلهي اهـــــــد أهـــــــل مقدشو أنهم أبــــــــــــــوا 
ــال والنساء  ــ ــــ ــر العورات الرجـــــ ــ ــــ  كستـــــ
ــا  ــــــ ــاب أنزل ربنــــــ ــة الحجـــــ ــــــ ــأن أيــــــ  كـــــ
ــانـــــ  والنظر ــــ ـــــ  وترك التخلي مع أجــــ
ـــــــــا  ـــــــ ـــــــ ـــــــــل مواحة لمـــــ  ومس لـــــــهـــــــن بـــــ
ــم  ــار طبلهــــ ــوٍر ومزمــــ ــال طنبــــ ـــــ  وإبطـــــ

ـــــــــة ولهو لغـــــــــــــــــــــو الغافليـــــــن   وغفلـــــــــــــــــــ
ـــــــــق عدال مؤمرا  ــ ــــــ ــ  ولم ينصبــــــــوا للحـــــ
ــــي ــد أهملوا الحرف التـــــ ــ ــــــ ـــ  سماسرة قـــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 
 

 (1)أمـــــورا بها أتـــــى الرســـــــــــــــول محمد
ــد  ـــــوء يقصــ ــــ  وحج  لــــهــــن من الســـ
 على غيرهـــــم عمــــــــــا وصمـــــا تمردوا
 إليهـــن معه قصـــد وأن تبطـــش اليـــــد 

ــا وفحش  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــؤدي لنكرهـــــ ـــــــ ــ  يفسد يـــــ
ــيند  ــ ــٍر ســـــ ــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــار نســـــ ــ  وكوب وإكبـــــ
ــودوا  ــل الشرك با  عــــ ــادات أهــــ  بعــــ
 ولم يسمعـــــوا من مرشدهـــــم فيهتـــــدوا
ــوق أفسدوا  ــا به الســ ــم منهــ ــايشهــ  معــ

 

 :صيدة  الق   تحليل 
الرحمن الصوفي الشيخ عبد  الساحة بعد ظهوٍر    --نغم  انسحبوا من  الذين  المشايخ  على بعض 

السفور واالختالط المحرم بين الجنسيـن في سكان العاصمة الصومالية مقديشو، عادات سي ة، من بينها 
الع المسمى بدليل  بـاد إلى سبيل وأصر هو على محاربتها، ذكر ذلك في قصيدتين من قصائد ديوانه 

كان الشيخ يعيش مع مجتمعه ويتحسس أمورهم وأحوالهم ويتفاعل معهم؛ فيبذل قصارى جهده الرشاد، و 
 توجيههم نحو الفضيلة، كما كان يحارب الرذيلة. لصالحهم و 
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وأبوا   بدأ الشاعر قصيدته بصيغة الدعاء بقوله: "إلهي اهد أهل مقديشو" سائال للا أن يهدي أهله؛ ألنهم رفضوا 
فذكر من تلك األمور والفرائض التي رفضوا تطبيقها عدم ستر عورات  ، - - التي جاء بها رسول للا  تطبيق الشريعة

 والنساء، وميلهم إلى أهل السوء، وهي كناية عن صفٍة، ويقصد بها أهل الرذيلة.  الرجال
وبدأ يذكر حال أهل مقديشو بأنهم لم يلتزموا بآية الحجاب؛ ألن للا أمر نساء المسلمين أن يحتجبن، 

،  -- اب نزلت علــى غيركـم، وأنتم في صٍم وبكٍم عما نهى للاقديشو كأن آية الحج ويقول ألهله في م
 ىل مل يك ىك مك  لك اكُّوهذا يذكـرنا بقول للا تعالـى في آية الحجاب:  

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم  ام يل
 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث مت خت  حت جت هب مب خب حب جب  هئ

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس
 . (1) َّمم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك

البصر لكٍل من الرجال والنساء، ومن    االختالط مع األجان ، وأمرهم بغض ويأمر الشيخ نساء مقديشو بترك  
األشياء المنهي عنها في الدين السالمي مس الرجال للنساء سواء بالمصافحـة باليد، أو بالتالمس في االزدحام وغيره 

وهي آالت    ،امير والطبلوكذلك أمرهم بإبطال الطنبور والمز إلى الفساد والمنكر،    في األماكن الخاصة؛ ألنـه يؤدي
الغناء والمزمار؛ ألنهم    المسلم، بمعنى تحريمالغناء والطرب الفاحش الذي يدعو إلى فساد األخالق في المجتمع  

ليصف لنا ما يفعله الناس  نسرٍ ونهاهم الشيخ عن شرب الخمر، ونهاهم عن إكبار يرقصون على أصواتها، يلهون و 
 ه بالسد الذي يكون في المكان العالي. مع المطر، من تعظيم وتكريم له وشبه

، وبين لنا كذلك أن أهل مقديشو تأثروا  --ويقول الشيخ عاش الناس في اللهو واللع  والغفلة والبعد عن شريعة للا
المستعم با   بأخالق وعادات  كفر وشرٍك  أهل  يقرين وهم  كانوا محتلمخالفين ألوامره؛  الذين  الصومال  صد  دولة  ين 

ويقول الشيخ هؤالء الناس وهم أهل بلده لم ينصبوا للحق عدال، أي:  دوا على هذه العادات،  ؛ فتعو [ البريطانيون والطليان]
أنهم لم يعطوا الحق ألهل الحق، وال يعملون بعدله، ولم يستمعوا إلى العلماء فيهتدوا بآرائهم وإرشادهم، وأنهم انشغلوا 

وا بما  ملوا الحرف التي يتكسبون منها معايشهـم؛ فأفسدوا حياتهم الدنيــا، يقصد الشيخ الشاعر أنهم اهتمبأمور دنياهم، وأه
القصيدة أقرب لخط  الوعظ والرشاد  ،  بدال من الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها من الكس  الحالل   يسمى السمسرة 

 ر الديني.منها إلى النص األدبي الشعـري، أي: تصنـف من أغراض الشعـ
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ّ ال صيدة  الق    انية  ث

 ف  
 
  ـق

 
 أي

 
 هــا الد

 
 م

 
 ـــع

 

 :(1)الشاعر الجيبوتي عبد الوارث بن عليٍ 
 بحر الكامل:

 قــــــــــــف أيهــــــا الدمــــــع الــــــذي أعيــــــانــــــــــــي
ــــــرت ــــ ــــــا قد شـمـــــ ــــ  ارحل؛ فهذي أرضـنـــــ
ـــــــــاء ــ  صومــــــــال يا أرض الكرامة والبـــــ
ـــــا حارقا ـــــاب فزاد شوقـــــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ  طال الغيـــــ

ــــة بمجي ك الميمون  ــــ ـــــ ــــ ـــفحـــــ  تطوي صــــ
ـــــــة  ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــفحـــــ ــــ  وبطيهــا للكــل تبــدي صــــ
ــورد تفتحت ــع بالــــــ ـــــــــوف نسمــــــ ــ ــــــ ــ  ولســـــ
ـــــرع صادحــــا ـــــراه يســـ  والطير ســــوف تـــ
 وستمس  األم الدمــــــــــــــــــــــــــــوع، وقد بكت
ـــــا ــــــــــ ــــــــــ ـــــوة ما أرق جمالهـــــ ــــــــــ  زهر األخـــــ
ــــا  ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ  في ظلها يحي الجميع كأنمـــــ
ـــــــك للســالم عاشــق  ــــ ـــــــال شــعبـــــ ــــ  صــومـــــ
 "عرتا" اسمحي لي أن أزف مشاعري 
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ـــــــــــــان   وارحــــــــــــل؛ فعيني لم تعد بمكـــــ
ــــــــان  ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ  لتعيد مجدا غاب منذ زمـــــ
ــــــــان ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ  هبي لتحي أمتي بأمـــــ
ـــــــــان  ــ ــــــ ــ ـــــــــاك يا عبق أمتي الفتـــــ ــ  بلقـــــ
ـــد واألدران ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ ــــــ ــ ـــــ ــــ  مملوءة بالحقـــــ

ــــــاء ترفع ــي  بيضــــ ــــ ــــــانــــ ـــــ  للجميع تهــــ
ــــوان  ــــك األلـــــ ــــك المتشابـــــ ــابـــــ ــ  في غـــــ

 األلحــــــــــــــان مرحــــــــــــــا ينظـــــــم أجمـــــــل 
 باألمـــــس تندب بالدمـــــــــــــــوع القانــــــــــي 
ــــى عبيرا من شــــذى الريحان  ـــــ ــــ  أزكـــــ
ـــــــــرة تسعـــــــى إلـــــــى العمران ـــــــ  هم أســـــ
ــي  ــانــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــان أمـــــ ـــــ  ويسره لحن األمـــــ
ـــــــــــــــان  ـــــــ  لسمـــــــاك يا فردوس الشجعــــــ

 

 : الق صيدة  ناسبـة  م  
هذه عام    مناسبة  في  كانت  التوقي2000القصيدة  تم  يه  الذي  المتناحرة م،  الصومالية  للفصائل  ع 

بجمهورية جيبوتي، وكان االتفاق على ترك الحروب األهليـة،   [عرتـا]والمتقاتلة على اتفاقيٍة في مدينة  
ر، وروائيون  شارك في ختام هذه االتفاقية أدباء وشعـراء كث،  وإعادة أمل الصومال لساحة البالد والوطـن

 ومسرحيون، ضمن هؤالء الشعراء كان شاعرنا.
 

   شاعر صومالي جيبوتي. (1
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 :صيدة  الق   تحليل 
ى كف، أي توقف، ألن اليوم تفاق قف: بمعنالفرحة باال  ارث: وهو يخاط  دموعيقول الشاعر عبد الو 

الفتنــة ال حزن بعد اتفاق الفرقــــــاء؛ وألن أرضنا بهذا االتفاق قد تحررت من المستعمر الذي زرع بذور  
ويقـــول: ارحــل أيهــا الدمــع ها هي أرضنا لقد نالت الحرية  أبناء البلد الواحد،    من القبلية والعصبية بين

وببيـــاٍن صريـٍ  يقـــول: اب مــن زمــٍن بعيـــٍد، أخيرا وشمــرت عن ساعد الجد للتغيير ولتعيد المجــد الــذي غ
الكبريـــاء واالحتــرام، وهـــو يعتـــز ببلـــده، ويطلـ  من المجتمعيــن بأن  إن الصومــال هــي أرض الكرامــة و 
 يتفقـــوا ليعيش الشع  بسالٍم وأمـــاٍن. 

ــى ويقــول لقــد طال غيابه عـ ــود إلــ ــا له حتـــى يعـ ن الوطــن فازداد شوقــه إليه، وأصبــ  هذا الشــوق حارقـــ
الشاعر يخاط  المجتمعين هذا اليوم هو يوم الحريــة الميمون  ريحهــا الطيبـة، و ـم  بلــده الصومال، لكي يشتـ

الذي تحتفـو  الحقــد  المبارك  أبنائ ل الصومال بطــي صفحــة  ها، وبطيها ستظهـر صفحــة  والضغائن بيـن 
 جديــدة للجميــع ملي ــــة بالسعــادة والفرح. 

الوطن الواحد؛ أنــه سـوف يسمع بان الورود قــد تفتحت في الغابــات ويقــول: بعد هذا االتفاق بين ابناء  
عود   الحـروب سـوف تــورود، وكذلك الطيور التي هاجرت بسبالكثيفــة المتشابكة بجميع أنــواع ألـــوان ال

س  مــــرحة مسـرورة، وبحلــول االتفاق إلى حيز التنفيذ سوف تم  ي مسرعة، وهي تغرد أجمل األلحان وهـ
ات الحــروب واالقتتال، : الماضـي حزنا على فقـــدانها ألبنائهــا فـي متاهي بكتهــا باألمــس أياألم دموعها الت

 تلك الدمــوع الحمــراء القانيــة أي: شديــدة الحمـــرة؛ ألن األم كانت تبكي بدموٍع من الدم.

جتمعين، وهــي أجمــل من وه المة التي تعلو وج ـول الشاعــر مــا أجمل أن ترى هذه األخـوة الصــادقويقـ
الصومال بأن يحي ويعيـــش الجميـع كأنهم إخـوة وأسـرة    الدهعبير وعطر الرياحين، ويتمنى في ظالل ب

تال، ويخاط  الشاعر روب واالقتـــر مـن جــراء الح والمدمـ  واحدة تسعى إلى بناء وتعمير هذا البـلد الممـزق 
ــه كثيــر مـن األمــانـي الجميلـ: شعبــك عاشــق للسالالده ويقــول لهابـ  ة.والمشاعــر النبيلـ ة،م وبداخل

ـــذا المكان الــذي انعقـــد فــيه االجتمــاع للف ، وهــذا رقــاء حامــلي الســالحوفــي ختام القصيدة يخاطــ  هـ
بهــا اسمحــي لـي بان أعبــر عــن مشاعــري ، وعرفـت اتفاقية السالم بها، يخاط[عرتا]المكـان المبارك اسمه  

 ألننـــي فـــرح وأنت عندي كالفردوس. 
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ّ الف   ور  الصّ  ّ و   ية  ن  :ة  الجمالي
شبــه حيــث  تصريحيــة  استعــارة  وارحل"  أعيانــي،  الذي  الدمــع  أيها  "قـف  قــوله:  األول  البيــت  فـي  الدمــع   نجــد 

أمبالنســــان،   نوعــــه  خبريــا،  أســلـــوبا  الشاعــر  استخــدم  الثانــي  البيــت  والثقــــةوفــي  القــــوة  وهـــر غرضــه  توجــد  ،  نــــا 
 ـداد. يـة عــن االستعـ ه: "شمـــرت" كنا النسان وهــو قولـ   ارة، واستعار الشاعــر لألرض شي ــا مــن لــوازماستع
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 الثة  ث  ال صيدة  الق  
 

 
 
  عيد

 
  تقـالل  اس

 
 ومـال  الص

 

 :(1)ومالي عبد الوهاب عثمانالشاعر الص  

  حر الكامل:
 

ــاء  ــة البيضـــــ ــــــ ــن النجمــــــ ــــــ ــي وبيــــــ  بينـــــ
ــــرار نبـــــــــ  ــــــ ـــ ــــره ومـــــ ــــــ ـــ ــــق مـــــ  هض تناســـــ

ـــــــــوا للسمــــــــاء نشيدهــــــــم  ــ  وعلــــــــوا وغنـــــ
 عشــــــــرون والبيــــــــداء تأكــــــــل روحهــــــــم 

 على أنقاضهـــــــاعشـــــــرون ما برحـــــــوا 
 عشـــــــرون والثكنات صوب جباههـــــــم
ــم ــة جسمهـــــ ــن من نحالـــــ ــــــ ــا تمكــــــ  لمـــــ
ــم ــاء بقلبهــــ ــر البــــ ــوا على جمــــ  قبضــــ

ــر  ــرد دماءيا بحـــــ ــل لك أن تـــــ ــاهـــــ  نـــــ
ــاء  ــــــ ــة البيضــــــ ــن النجمـــــ ــي وبيـــــ ــــــ  بينــــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

ــاء ــا بنقــ ــي الحشــ ــل فــ  (2) نبــــض تغلغــ
ـــــــوا  ــــــــ ــــ ـــــــن تحملـــــ ـــــــي إن الذيـــــ  أشالئـــــ

 حتـــــــى استعاروا لـــــــون كـــــــل سمـــــــاء 
ــاء  ــــــ ــة مــــــ ــأس نهلـــــ ــت باليـــــ  واستبدلـــــ
ــاء ــ ــــ ــــوة اآلبـــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــدون بنخـــــ ــــ  يستنجـــــ
ــة الألواء  ــ ـــــ ــــ ــا لفداحـــــ ــ ـــــ ــــ ــرون يـــــ  عشــ
 سيـــــف الزمـــــان وطعن زيـــــف إخاء
ــي ــوا عراء البحر فيـــــض دمائـــ  وسقـــ
ــاء؟  ــة الرمضــ ــر عطشــ ــا لتمطــ  سحبــ
ــي ــ ــع حدائـــــ ــ ــه جميـــــ ــ ــا ال تبجســـــ ــ  مـــــ

 

 

 : الق صيدة  ناسبة  م  
ألقى الشاعر عبد الوهاب عثمان هذه القصيدة في مناسبة عيد االستقالل لبالده الصومال، وهي قصيدة وطنية، 

 تناول فيها حال الشع  الصومالي مما تعرض له من القتل والدمار، واجتاحت بالدهم مجاعة كبيرة. 
و الصحراء القاسية، من جراء ذلك نازحين إلى المالجئ، والشباب اتجهوا نح   يهاجر الشع  الصومال

وركبوا البحار التي ال ماء فيها وال مأكل، هذه الصحراء فيها الوحوش الضارية التي تفترس كل شيٍء،  
 المجهول، حتى غرق منهم الكثير في قاع البحار والمحيطات على مراك  الموت.  بو متجهين ص

 
 

 
 رمنشو  ديوان  هلدي  ليس،  ثانوية:    التعليمي  المستوى،  الصومال  –   وصاصو:    التعليم   داية،  كينيا  –  مومباسا:    الميالد   مكان،  عثمان   محمد  الوهاب   عبد  (1

    http://www.poetsgate.com/Poet.aspx?id  الشعراء   وا ةالمصدر: موقع .  االلكتروني التواصل   مواقع على النشر   في واقتصر  ، االن حتى
 المصدر السا ق رعاله.  (2
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 :صيدة  الق   تحليل 
نفسه أن الذي بينه وبين النجمة البيضاء، والمقصود من يقول الشاعر عبد الوهاب عثمان مخاطبا  

ه وتدفق في  ل في داخله وفي أحشائالنجمة البيضاء هي تلك النجمة التي في علم بالده، فهو نبض تغلغ
ه الذين الذين تحملوا أشالءه، وهؤالء هم أصدقاؤ   ه ومراره مع ألحانه ومعهذا النبض تناسق مر صفاٍء، و 

 : (1)إلى المجهول في قاع البحار، ويقول الشاعر األردني عماد الكتكوتكانوا معه في الهجرة 
ــــي  ــاء بكائـــــ ــ ــي والبكـــــ ــ ــرح جرحـــــ ــ  الجـــــ

ــي ــدي العصـ  على الرماح منخل جسـ
 يشتــــــد بــــــي وجعــــــي فأصرخ من أنا؟ 

 

** 

** 

** 

 ودمـــــــي الـــــــذي يجـــــــري دم الفرقـــــــاء 
 ومرابعــــــي البيضــــــاء مــــــن أشالئــــــي 

 بالغربــــــــاء يــــــــا عالمــــــــا قــــــــد غــــــــص 

 

وبعد هذا الضياع والتيه الذي عاشه الشع  الصومالي في فترة الحروب واالقتتال، التي من جرائها 
ترك الشع  وطنه وانتشر في الصحـاري والفيافـي والبحـار، ها نحن برغم مآسينا نحتفل بعيد استقاللنـا 

البهيج، والحضور غنوا لهذا العلم، وجعلوه عاليا  لبالدنا الصومـال، ويقـول أنا فرح بهذا المشهـد الجميل  
الزرقــاء السمـاء  لون  األزرق من  العلم  لون  استعاروا  الصومـال، حتى  سمـاء  في  خفاقا  ويقول ،  مرفرفا 

 :عثمان الشاعر عبد الوهــاب
 عشــــــــرون والبيــــــــداء تأكــــــــل روحهــــــــم 
 عشـــــــرون ما برحـــــــوا على أنقاضهـــــــا

 جباههـــــــمعشـــــــرون والثكنات صوب 
 

** 

** 

** 

ــاء  ــــــ ــة مــــــ ــأس نهلـــــ ــت باليـــــ  واستبدلـــــ
ــاء ــ ــــ ــــوة اآلبـــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــدون بنخـــــ ــــ  يستنجـــــ
ــة الألواء  ــ ـــــ ــــ ــا لفداحـــــ ــ ـــــ ــــ ــرون يـــــ  عشــ

 

منذ أن سقطت الحكومة الصومـالية المركزية، هي بداية المأساة والمشقة والحروب  ةويقول الشاعر: عشرون سن  
ازدادت مأساة الشباب الصومـالي وهم في الشتــات، والصحراء تأكلهم من شدة العطش والجوع، حتى استبدلوا اليأس 

نجد هؤالء الشبـاب ـــم، و تــي ال ترحمن الحيـاة بأن ينهلوا قطرات ماٍء تبقيهم على قيد الحياة، ولكنها هي الصحــراء ال
ذوي العشريـن من أعمارهــم لـم يبرحـوا ديارهـم وبقوا على أنقاضها، يطلبون النجدة والمساعـدة من ذوي النخـوة والرجولة 

ــن العــرض  والباء، وهـم يدافعــون عــن أرضهــم وهــؤالء النفــر بالرغــم من قلتهــم يواجهون الموت في سيبــل الدفاع ع 
 :  يعبر عن ماساة أمته (2) والوطن، وهذا الشاعــر الســوري عمر أبو ريشة

 
 http://www.ektrab.com م، موقع الملتاى الثاافي العر ي.30/1/2014الكتكوت، تاريخ النشر قصيدة حكمة العمالء، للشاعر عماد  (1
الثانوي في الجامعة األمريكية عام  ،  وتعلم في مدينة حلبمدينة حلب،     الارب من منبج     لدة   ولد في الشاعر الكبير والسفير األديب،    (2 ورتم تحصيله 

 (. 74م، ص 2002-ه1422، 2، ط2لبنان، ج  -لي، محمد خير رمضان يوسف، دار ا ن حزم،  يروت تتمة األعالم للزركرنظر كتاب: ).م1924
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ــم ـــــــ ــ ــن األمـــــ ــك بيــــــ ــل لــــــ ـــــــ ــ ــي هـــــ  أمتــــــ
ــرق  ـــــــ ــ ــــــ ــ ــي مطـــــ ـــــــ ــ ــــــ ــ ــاك وطرفـــــ ـــــــ ــ  أتلقـــــ
ـــــــــا ــ ــــــ ــ ـــــــــي عابثـــــ ــ  ويكــــــــاد الدمــــــــع يهمـــــ
ـــــــــت  ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــــاه انطلقـــــ ــ ــــــ ــ  رب وامعتصمـــــ
ــا ــــــ ـــــــ ـــــــ ــم لكنهــــــ ــــــ ــت أسماعهــــــ ــــــ  المســــــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

ــر   ـــــ ــــــ ــم منبـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــــف أو للقلـــــ  (1) للسيـــــ
ـــــــــرم  ـــــــــال مـــــــن أمســـــــك المنصـــــ  خجـــــ
ـــــــــــم  ــــــ ــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــــــــاء األلـــــ ــ ـــــــــا كبريـــــ ــ ــــــ ــ  ببقايـــــ
ــم ــــــ ـــــــ ــات اليتــــــ ــواه البنـــــ ــــــ ــلء أفــــــ ــــــ  مــــــ
 لـــــــم تالمـــــــس نخـــــــوة المعتصــــــــــــــم!! 

 

ن من أعمارهــم يواجهون شدة المعيشة وضيق الحال، في عشريهم  هؤالء  يقول الشاعر عبد الوهاب:  و 
جوعا، يقول   ع  الصومـالي يتضوررض الصومـال منذ سنين، وكان الشوهذه المجاعة التي ضربت أ

 في هذه الماساة: (2) الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي 
ـــي ــــ ـــــ ــــ ـــه بدمـــــ ــــ ـــــ ــــ ــعفتـــــ  رأيته ليتني أســـــ
ــة ــــ ــال راعشــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــومـــــ ــــ  رأيته ويد الصــــ

 

** 

** 
ــ  وافى من الـقدم  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــبـــــ ــــ  كـأـنه شــــ

الـهـرم ــه  ثـوبـــــ ــا  ــايـــــ بـقـــــ فـي  ــا   مـلـفـلـفـــــ
 

 محمٍد بن عثمان:ويقول الشاعر عبد الوهاب بن 
ــم ــة جسمهـــــ ــن من نحالـــــ ــــــ ــا تمكــــــ  لمـــــ
ــم ــاء بقلبهــــ ــر البــــ ــوا على جمــــ  قبضــــ

ــر  ــرد دماءيا بحـــــ ــل لك أن تـــــ ــاهـــــ  نـــــ
ــاء  ــــــ ــة البيضــــــ ــن النجمـــــ ــي وبيـــــ ــــــ  بينــــــ

 

** 
** 
** 
** 

 سيـــــف الزمـــــان وطعن زيـــــف إخاء
ــي ــوا عراء البحر فيـــــض دمائـــ  وسقـــ
ــاء؟  ــة الرمضــ ــر عطشــ ــا لتمطــ  سحبــ

ــا ال  ــ ــيمـــــ ــ ــع حدائـــــ ــ ــه جميـــــ ــ  تبجســـــ
 

م  أو ور النحول والضعف الذي أصاب أجسادهـم من شدة المسغبة والألواء، شبهه كأنه سيف    ورغم
وكذلك ما واجهوه من الطعن من زيف األخوة، قد يقصد به إخوة المسلمين والعرب الذين نسوهـم، أو إخوة 

الكبرياء والعزة، والشع  الصومـالي معروف  النس  والوطن؛ إال أنهم مازالوا صابرين قابضين على جمر  
 :(3)حابعزة نفسه وأنفته وكبريائه، ونظرتهم جامدة تنطق شموخا وإباء، يقول الشاعر عبد الحميد ض  

 
 . 7م، ص 1998، 1ديوان عمر ر و ريشة، دار العودة،  يروت لبنان، ج  (1
  عبد  تجر ة: )كتاب  رنظر . م1956  لعام  الموافق  ه 1375  عام  في  مولده  وكان  الباحة،  منطاة  في  السعودية،  العر ية  المملكة  جنوب  في  الشاعر   ولد  (2

 (. 4 ص  م، 2009 لعام  األردنية،   مؤتة جامعة الرشيدي، فريج فهد  للطالب  الماجستير، رسالة  الشعرية،  العشماوي الرحمن
م، مدير قسم اللغة العر ية 1972حسين ضحا، شاعر وروائي وقاص وكاتب إسالمي، مصري الجنسية، مولده كان في عام   عبد الحميد محمد محمد ( 3

 . http://shamela.ws/indexرنظر: المكتبة الشاملة   شبكة األلوكة، عضو را طة األدب اإلسالمي العالمية. 
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ـــــــــاء  ــ ــــــ ــ ـــــــــي إبـــــ ــ  وكيــــــــف أبالــــــــي ونزفـــــ
ــي نصيــــــــري؟! ــي وربــــــ  وكيــــــــف أبالــــــ
ـــــــــــوى  ـــــــــــاء وتقـــــ  سأرضــــــــع طفلــــــــي إبـــــ

 

** 

** 

** 

ــة ال   ــــــ ــورى ذلــــــ ــزف الـــــ ــنونـــــ  (1)تبيـــــ
ــا مــــــن العالميــــــــــــن   فصفــــــــــــوا جيوشــــ
 وعشـــــــق الشهـــــــادة لســـــــت أليـــــــــــــــــــــن

 

 

ّ الف   ور  الصّ   :ة  مالي  الج  و   ية  ن
شبه وجسد النجمة في صورة إنساٍن له قل  ينبض،  نجد الشاعر قد استخدم الصور البيانية في هذه القصيدة:

ثبات األكل للبيداء، واستعـار  البيداء، استعارة مكنية، والقرينة إوشبه الصحراء في صورة حيواٍن مفترٍس يأكل في  
تشبيه بليغ على صورة المضاف والمضاف إليه واألصل للزمان سيف، وهو  يطعن، شبه الزمان بالسيف    للزمان سيفا 

 وفي كلمة "قبضو،ا وسقوا، كناية عن صبرهـم وتحملهـم األذى وأنهم ورثوا الشجاعــة من آبائهـم. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 52م، ص 2011 - ه 1433، 1مصر، ط  –ة ديوان ملحمة حر، عبد الحميد ضحا، مكتبة اآلداب، الااهر ( 1
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ّ  صيدة  الق    ابعة  الر
 

 حاشــــا 
 : (1) حسن عبدي الشاعر محمود محمدٍ 

  حر الكامل:

ـــــــــة ــ ــا منـــــ ــا يكــــــــون بذي النوايــــــ  حاشــــــ
ــوده  ــــــ ــر في جــــــ ــــــ ــر مؤثــــــ ــى يعيـــــ ــــــ  أنــــــ
ــارئ  ــــ ــــــ ـــــ ــة بـــــ ــــ ــــــ ـــــ ــذا بمنـــــ ــــ ــم هـــــ ــــ  أوتيتـــــ
ـــــــده  ــــــ ــ ــــ ـــــــٍن وحـــــ ـــــــل حيـــــ ـــــــد كـــــ  لل حمـــــ

 

** 

** 

** 

** 

ـــــــرد ــــــــ ــــ ـــــــران  حتى يـــــ ـــــــر بالنكـــــ  (2)البـــــ
ــاوم إن  ــــ ــي يســـــ ــــ ــانأنـــــ ــــ ــى بتفـــــ ــــ  أتـــــ

 قـــــــالوا: ســـــــواه نريـــــــد، هـــــــات الثاني 
ـــــان  ـــــ ــــ  يجزي مح  الخير بالحســــــــــ

 

 : الق صيدة  ناسبة  م  
وأتممته بعد  [عربي _ صومالي]يقول الشاعر محمود عبدي: أنفقت خمس سنواٍت في تأليف قاموس 

أن ضعف بصري، وحين يسر للا أن أطبعه بمواردي الشخصية أتحته للناس بقيمٍة أقل من قيمة كتيباٍت 
صفحة" وال   389باللغة النجليزية تباع هنا بقري  من ضعف ثمنه، وال تساوي ثلثه في الحجم المادي "

 القيمة المعنوية كونه قاموسا بلغة القرآن.
ي ينبري من يقول كان خيرا له إن كان قاموسه بين النجليزية والعربية، واثقلوا علي بذلك وكلما ذكر أحد قاموس

وأحزنوني، وفي مرٍة من المرات دعا أحد األصدقاء إلى التبرع لبناء مسجـٍد في بلٍد غربي؛ فتواصلت معه مبادرا إليه  
مركز  نظمة قدر ما تريد، ولتبعه وعائد ذلك لل الم  رع من ماٍل إال حقوق هذا الكتاب؛ فلتطبعوقلت: "ال  أملك ما أتب 

المراد قاموسك   السالمي  "ليتك جعلت  المشروع تقول:  إدارة  ثـم رد علي،  قال: حسنا، غاب أشهرا عني  إنشاؤه، 
 صوماليـا" كنا قبلنا اقتراحك، فحز ذلك في نفسي، وأنشدت هذه األبيات.  -"إنجليزيا 

 تحليل القصيدة:
إنما األعمال بالنيات، وإنما }:  - - يكون صاح  النوايا، وهي جمع نيٍة وتعني الفعلة، لقولهنفى الشاعر بأن  

ومنه  ،  (3) {لكل امرٍئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأٍة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

 
   شاعر صومالي من مواليد اإلمارات العر ية المتحدة. (1
   الاصيدة نشرت في موقع قصائد من الصومال، التا ع للشاعر محمود عبدي. (2
 . 6، ص 1ج  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ال ن حجر العساالني،  (3
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تكلـم صاح  الفضل بما أعطى ل خرين الحسان والمعروف ل خرين، والبر هو الفضل، وقد أنكر الشاعـر بأن ي 
فيرد بالنكران، أي: أن يجازى الفضل بالنكران وهنا يظهر األثر الديني عند الشاعر؛ ألن السالم يأمرنا بالصدقة  

 زي  ري  ٰى  ين ىن  نن  من  زن  رن  مم ام ُّالخالصة لوجه للا الكريم دون من وال أذى، قال تعالى:  

 .(1)   َّمب خب حب  جب  هئ  مئ  خئ حئ   جئ  يي  ىي  ني مي 

أنكر كيف يعاب كريم بالـغ األثر ودائم الكرم، وكيف يحارب من بذل الجهد في العمل بتفاٍن وإخالٍص، و 
الكرام بل هو من طبائع النفوس المريضة الل يمة، إذ النفوس الكريمة ال تعرف الجحود   عوهذا ليس بطبائ

 لشاعر العباسي المتنبي:وال النكران، بل إنها على الدوام و ية معترفة لذوي الفضل بالفضل، قال ا

 إذا أنـــــــت أكرمـــــــت الكريـــــــم ملكتــــــــــــــه
 

ــردا ** ــم تمـــ ــت الل يـــ ــت أكرمـــ  (2)وإن أنـــ
 

بفضل للا إال  هذا  أوتيتم  وما  تعالـى:  --ويقول  لقوله   حم جم يل ىل مل خلُّ، مصداقــا 

فوائدك (3) َّين  ىن من خن جنحن يم  ىم مم خم من  الثانــي  نريد  هذا  علمنا  له  فقالوا   ،
فقال لهم عليكـم بحمد للا وحده في كل وقٍت وحيـٍن، وهذا معنى من معانـي السالم وهـو الحمد ، الجميلة

،  (4) َّجخ مح جح  مج حجُّيجزي لمن أح  الخير للناس بالحسان، قال تعالى:   --لل، وللا
 : (5) أبو الفت  البستـي ويقــول الشاعــــر

ــم ــى الناس تستعبد قلوبهــــ ــن إلــــ  أحســــ
 

ــد النسان إحسان ** ـــ  (6)فطالما استعبـــــ
 

يع مالكها إليهــم بالعبيــد التـي تط  الشاعــر بتشبيـه قل  المحسن  إن الحسان يقابله االمتنان والح  والعرفان، إذ قــام
المحسن إليهــم، حيث إن عمـل الخيــر للناس والحسان إليهــم له تأثيــر عظيـم على قلوبهــم؛  به يستطيـع   أي: الشخـص 

فــــــي القــــــرآن الكريــــــم    - - حــــض للام، كأنه يملكهــم، و حبهــم وودهــ  لـوب اآلخريــن، ويكس  النسـان أن يستميــل ق 
 خك  حك جك حقمق  مف خف   حف جف جغمغ مع جع  مظ  حط  مضُّـان، قــال تعالـــى:  علــــى ضــــرورة الحســــ 

 (7) َّخن  حن  جن  مم  خم  جمحم هل  مل  خل حل  مكجل لك
 

 
 . 262سورة البارة اآلية:  (1
 . 372ص   ديوان المتنبي، (2
 . 174سورة آل عمران اآلية:  (3
 . 60سورة الرحمن اآلية:  (4
  . علي  ن محمد  ن الحسين  ن يوسف  ن محمد  ن عبد العزيز البستي، ر و الفتح: شاعر عصره وكاتبه. ولد في  ست )قرب سجستان( وإليها نسبته  (5

 ( 326، ص 4كتاب: )األعالم، للزركلي، ج  رنظر 
 .   187م، ص 1989 -ه 1410سوريا،  –دمشق لعر ية اللغة  ا  جمعت ممطبوعا درية الخطيب ولطفي الصاال، :  ديوان ر ي الفتح البستي، تحايق( 6
 .77سورة الاصب اآلية:  (7
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ّ الف   ور  الّص   ّ ال  و   ية  ن  :ة  جمالي
ـــــران]نجد في هذه النصوص صورا فنية متعددة، مثل: طباق إيجاٍب بيــــن   ، وفــــي قــــوله: [البر، والنكـــ

ــــد فـي  ، ونج [حاشــــا]، كما استخــــدم الشاعــــــر النفــي فــي كلمــــة  "والحسانالخيــر  "، وفــي قــولــه:  "نريــــد وهــــات"
ــدم   اطلبي القصيدة إنشاء ــر، وأنى يساوم"، واستخــ ـــ ــه: "أنى يعيـــ ــي قولــ ــاري فــ ـــ ــام النكـــ ـــ عن طريق االستفهـــ

 .(1)َّجخ مح جح  مج حجُّأيضا هنالك اقتبــاس فـي كلمــة الحسان مـن قولـه تعالـى:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .60سورة الرحمن اآلية:  (1
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 ة  سالخام   صيدة  الق  
 

 
ح
  طــال

ح
 ــرى الك

 

 :(1)الشاعر الصومالي علي  ن إ راهيم ريدله
 

ـــــم الجهل والفرق  ــــ ـــــال الكرى  يكـــــ ــــ  طـــــ
ــــــوا  ــــــالم فالتحقـــــ ــــــ ـــــ ــــــم أمم الســـــ  أمامكـــــ
ــم  ـــ ــل إلى تحرير أرضكـــــ ـــ ــــــ ــــ ــــــ ــــ  وال سبيـــــ
ــاف والمــدن  ــ ــدارس فــي األري ــوا المــ ــ  فابن
ــم ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ بمعـــــارفكـــــ لكم إال  حيـــــاة   إذ ال 
ــم  ــى نهوص دولتكــ ــاس علــ ـــ ــي األســـ  هــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 
 

ــر  (2) وأنتــم في هجعــٍة والناس في السهــ
ـــــــالب الدرر  ـــــــم على استجـــــ  وشاركوهـــــ
ــــــذر  ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــــــ ــــ  إال بغرٍس من العلوم والبـــــ
 فانشــــروا العلم فــــي اآلصــــــــال والبكــــــــر

ـــــــزل والهجر  ال ينثن ــــ ـــــــم بالعـــــ ــــ  عزمكـــــ
ـــــــــاس والجذر  ــ ــــــ ــ ـــــــــاء إال باألســـــ ــ  وال بنـــــ

 

 : الق صيدة  ناسبة  م  
وهـم كثيرون،   رهــم الحـس الوطنـيالشاعــر علـي بـن إبراهيــم أيدلـه مـن الشعــراء الذيــن نجــد فـــي شع
ألمــه ذلك فبـدأ يدعــو ي، و الصومـال  نظـم الشاعــر هــذه القصيــدة عنـدمــا رأى الجهــل متفشيــا فــي المجتمــع

دائــرة شعبـه الصومالـي إلـى السعــي إلــى طلــ  التعليــم والمعرفــــة، والخــروج بـه مـن دائــرة التخلــف ومــن  
ــي قصائــده. ــاز بحــٍس موسيقــٍي جميـــٍل فـ  الهيمنــة االستعماريــة، والشاعــر أيدلـــة يمتـــ

 :صيدة  الق   تحليل 
والهيمنــة   التخلــف  دائــرة  مــن  بـه  والخــروج  الجهـــل،  ونبـــذ  التعليم  إلـى  الصومالــي  الشعــ   تدعـــو  القصيـــدة  هــذه 

عميــر والبنــــــاء، ـة، حتــى يكــون التعليم سببــا فــي طـرد المحتليـــن مــن البـــالد، وأيضــا دعـاهــم الشاعــر للت االستعماريـ
الشعــ    يحــذو  وأن  الغاصبين،  المحتليـن  أيدي  مـن  ونزعهــا  الصومــال  لتحريــر  واالجتهــاد  بالعمـــل  حثهــم  وكذلــك 

الشعــ حـذو  و الصومـالـي  العربيـة  عامة    السالميـةوب  دعـــوة  للتعليــم  الدعــوة  المجـــال؛ وألن  هـــذا  فــي  تقدمــت  التــي 
 انتظمت كل الدول العربيـة والسالمية والفريقية، وذلك في منتصف القرن الماضي. 

 
 شاعر صومالي معاصر.  (1
 abdirazak.wordpress.com.  الصومالي  الرزاأ  عبد األستاذ   موقع في نشرت الاصيدة  (2
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ــه: لقــد كثــر نومكـم وطال، وتفشــى  يكــم   الجهــل والمــرض، وغيركـــم مــن بـدأ الشاعــر قصيــدتـــه بقولـ
بركبهــــم فالتحقـــوا  واجتهــاٍد  جــٍد  فــي  ــوب  أنفسكــم  ،  الشعـ إلــى تحريــر  سبيــل  إبراهيــم: ال  الشاعــر  ويقــول 

ن نغــرس هـــذه  وال بــد أــل أرجـــاء الوطــن،  وبالدكـــم وفــك األغــالل وهــذه القيــود إال بانتشــار التعليـــم فــي ك
العلــوم ونبذرهـــا كالزراعــة والشتــول، وأيضــا أوصاهــم ببنـــاء وتشييـــد المــدارس فـي المدن واألريــاف؛ ألنـه 

 ي تقــــوم عليـــه الدول. فهمـــا األســاس الذال نهضــة إال بالعلـم والمعرفة؛ 
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 بنية القصيدة العربية وفنياتــهـال:  ـــــــــــالمدخ      

 مسات الشعر العربي يف شــرق إفريقيــاالمبحث األول:        

 العربي يف شرق إفريقيااجتاهات الشعر المبحث الثاني:       
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   : ل دخالم 
 
 ب

 
   نية

ح
   صيدة  الق

ح
 الع

 
   ة  ربي

ح
 و
ح
 ف
 
 : ها يات  ن

 :وبــسلاأل :أوالً 
 على طريقٍ  :أي ،فهو الطريق والفن، وهو على أسلوٍب من أسالي  القوم؛ : األسلوب بضم الهمزةلغة  

 للتعبير اللغوي، وتشمل: هو الطريق، وفن القول، وهناك طرائق : ااصطالح  ، (1)من طرقهم
 الكلمة: طولها، داللتها، أنواعها. -1
 .(2)االجملة: تركيبها، ربطها، طولها، إيقاعه -2

بأنه: "طريقة التعبير، وأن األسلوب األدبي يتميز بجودة العاطفة   ويعرفه الدكتور محمد عبد للا جبرٍ 
، وإحكاٍم  ولكي تؤدي األلفاظ واجبها الداللي بكل دقةٍ ،  (3)"إنشائيةٍ   تركيبيةٍ   والخيال، وبما  يه من أشكالٍ 

 :(4) يلزم أن تتوافر فيها شروط كثيرة أشار إليها بعض العلماء واألدباء، منها
كما يج  أن تكون سهلة معبرة، وأن تكون موحية   ،(5) ة والمشاكلة للمعنى وشدة اقتضائه للقا يةالجزالة واالستقام

بما في نفس صاحبها، وأن تكون قادرة على نشر موسيقاه في أبياته، وذكر ابن قدامة نعوت اللفظ بقوله: "أن يكون  
 .  (6) "سمحا، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، مع الخلو من البشاعة 

ثقف عاقل   : ورجل جزل أي  ، : "اللفظ الجزل خالف الركيكابن منظورٍ   يقول،  : في اللغة
"، كما عرفها آخر بقوله: "الجزالة إذا أطلقت على اللفظ يراد بها  (7)أصيل الرأي، واألنثى جزلة وجزالء

بتوضي  جزالة   وقام الدكتور غنيمي هاللٍ ،  (8) نقيض الرقة، وإذا أطلقت على غيره يراد بها نقيض القلة" 
غريبا وال سوقيا مبتذال، ومعياره أن يكون بحيث تعرفه العامة إذا   تتوافر له إذا لم يكن  : "اللفظ بقوله

 .(9)ا"ـــله في محاوراتهــسمعته، وال تستعم

 
 .284يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، ص : كتاب السين، تحايق، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (1
 www.bezat.com :  موقع  يزات ،م18/1/2011 تاريخ النشر:، "األسلوب"ماالة رد ية منزلة من شبكة اإلنترنيت   عنوان  (2
 .5م، ص 1988، 1، ط مصر - اإلسكندرية ، الدعوة دار، دراسة تطبياية في عالقة الخصائب األسلو ية  بعض الظاهرات النحوية، محمد عبد هللا جبر: األسلوب والنحو (3
 .238، ص ياألوغندالشعر العر ي في شرأ إفريايا )كينيا وتنزانيا(، رحمد سليمان موايي  (4
 .162، ص مصر  - الناد األد ي الحديث، محمد غنيمي هالل، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الااهرة  (5
 .73، صلبنان - العلمية،  يروتمحمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب : ناد الشعر، قدامة  ن جعفر ، تحايق وتعليق  (6
 .109، ص 11  ، ج1 ن منظور، طاللسان العرب،  (7
 .545م، ص 1998، لبنان - عدنان درويش ، مؤسسة الرسالة،  يروت: تحايق، لكفويلمعجم في المصطلح والفروأ اللغوية،  (8
 .162محمد غنيمي هالل، ص ، الناد األد ي الحديث (9
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: ، وقام الدكتور غنيمي بتوضيحها أدبيا قائال(1) : في اللغة: فهي اعتدال الشيء واستواؤه
ثم بين أن استقامته من ناحية    ،(2)قرائنه من األلفاظ"  تكون من ناحية الجرس أو الداللة أو التجانس مع"

الشاعر في استعماله عن أصل   انتحاء  الداللة، عدم  الحروف، ومن ناحية  الجرس سالمته من تنافر 
 وضعه، ومن ناحية التجانس، كونه مستقيما إذا تجانس مع قرائنه من األلفاظ. 

، أما مقصود الدكتور غنيمي (3)الموافقة والمضارعة والمماثلة والمعادلة والمناسبة"" : لغة
اه وال ـــد معنــــ ه ال يزيـــع موقعـــون إذا وقــى تكــلمعنل  ظــ ة اللفــومشاكل  بها، فهو ما وضحه بقوله: "  هاللٍ 

وإيفاء كل معنى حظه من   : "المشاكلة حين بين أدوات الشعرويقول ابن طباطبا في توضي   ،  (4) ص"ـــــ ينق
، واجتناب ما يشينه من  وأبهى صورةٍ   العبارة، وإلباسه ما يشاكله من األلفاظ حتى يبرز فى أحسن زيٍ 

 .(5) سفساف الكالم وسخيف اللفظ" 
   ا:ثانيً 

 
 الص

 
 :ورة

بها، ومطبوعة على ح  الوقوف الكامل على إن النفس البشرية تواقة إلى الدراك التام لكل أمٍر يمر 
 لنل"، تستقبل النفس وتطرب لكيالنفس تواق إلى ما لم    كل زاوية من زواياه، ويقال في المثل العربي: "

  .ما يساعدها في شرح ما أشكل عليها إدراكه، أو زيادة توضيحه وتفصيله، أو توسيعه وبسطه
ة  و الصورة الموضح ما يكفي النفس همها من تلك الناحية، ويضع عنها إصرها واألغالل التي كانت عليها، وه   مومن أه 

ا  ــألجزائه  لمرئياتها الكثيرة، الراسمة ألعضاء مشهوداتها الدقيقة المجلية لجوانبها الخفية، المزينة لمناظرها وأشكالها، المنسقة 
عليه ـــ والمضيف الوشــة  المنمنم ــا  عليٍ ،  (6) ةــ اء  "   يقول األستاذ محمد  تروق  الصنع فالحتفال و   هدية:  التي  التصويرات  ة في 

السامعين وتروعهم، والتخيالت التي تهز الممدوحين وتحركهم، وتفعل فعال شبيها بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير  
ل النفس من  خ عج  وتخل ، وتروق وتونق، وتدالتي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش، أو بالنحت والنقر؛ فكما أن تلك ت

الفتنة ال ينكر مكانه وال يخفى شأنه  قضي ؛  مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من    ة فقد عرفت 
األصنام وما عليه أصحابها من الفتنان بها والعظام لها، كذلك حكم الشعر  يما يصنعه من الصور، ويشكله من البدع،  

 
 . 457، ص 13 ن منظور، ج ال ، لسان العرب (1
 . 162محمد غنيمي هالل، ص  ، الناد األد ي الحديث (2
 . 119م، ص 2001، 1، ط لبنان  - العلمية،  يروت   سيد كسروي، دار الكتب: رحمد  ن محمد  ن يعاوب األصفهاني، تحايق   ، الهوامل والشوامل   (3
 . 163المصدر السا ق، ص (4
 . 1، ص لبنان  -  العلوي، شرح وتحايق عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية،  يروت ا ن طباطبا   ،عيار الشعر  (5
 . 163-162 ص  ،ياألوغند موايي  سليمان  رحمد   ،(وتنزانيا كينيا) إفريايا  شرأ في العر ي الشعر  (6
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ف ويوقع  الناطق، والموات األخرس  الحي  في صورة  الصامت  الجماد  بها  يتوهم  التي  المعاني  النفوس من  في  قضية  ه  ي 
 .(1) ، والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد المبين المميز و  الفصي  المعرب 

 الـموسيقى: ثالثا:
موسيقى، هو فن الغناء والتطري  المرتبط بالمعازف إن ما يتبادر إلى ذهن السامع أو القارئ حينما تمر به كلمة  

فقد ذكر مؤلف كتاب  ة،  ـــ ى الشعري ـــدد الموسيقـــن بصــا نحـــن، وإنمـــ ك الفــوآالت الطرب، غير أننا هنا ال نقصد ذل
ر سلسلٍة  ]األدب العام والمقارن[ شارحا مفهوم موسيقى الغناء والتطري  قائال: "إن فهم الموسيقى يعني تتبع مسا 

حقيق  صوتيٍة، ال تفهم بالمعنى الكامل للكلمة إال بدءا من اللحظة التي أتوصل فيها إلى التقاطها في وحدتها، وت 
إن فهم الموسيقى يعني التعرف على منظومٍة معقدٍة من العالقات التي تتداخل  يما بينها بصورٍة  توليف جمعي لها،  

، وتمتلك قدراٍت  األصوات تتموضع في إطاٍر واحٍد، وتقوم  يه بوظيفٍة محددةٍ متبادلٍة، أو كل صوٍت أو مجموعٍة من 
 .(2) بفعل عالقاتها المتعددٍة مع األصوات كلها  خاصة

نحن هنا نتدارس نصا أدبيا ال   يقى: "ين النوعين من الموسويقول صاح  السبع المعلقات تفريقا ب
د  ل في مادة األلفاظ وما تتألف منه من حروٍف تجستتمث  ن المادة اليقاعيةمنغومة موسيقية، ولذلك فإ

 .هيكله الصوتي العام األنغام في علم الموسيقى، والتي تشكل أصواتا هي بمثابة
ر ال ينطق : "فالشاعخا الموسيقى الشعريةويقول صاح  ]الصورة السمعية في الشعر العربي قبل السالم[ موض 

ينغم شعره حس   وإنما يحاول أن  التي الفاظه وع   وينغمه  ،  اللغة االعتيادية  وقارئيه من  ينقل سامعيه  باراته حتى 
، وال نقصد الموسيقى هم من عالمهم الحسي إلى عالمه الشعري ى لغٍة موسيقيٍة ترفعيتحدثون بها في حياتهم اليومية إل

 .(3) الظاهرة وحدها: موسيقى األوزان، والقوافي، وإنما نقصد أيضا الموسيقى الخفية 
تصور مفهوم الموسيقى الشعرية بأنها نغمات رنانة وألحان   كله، يمكننا محاولةا على ذلك  فاعتماد  

جميلة تحدثها إيقاعات صوتية شعرية، متفاعلة مع أوزان الشعر وقوا يه، إضافة إلى ما يحمله من معنى،  
وما يبعثه إلى النفوس من رسائل؛ فتبهج الصدور وتطرب األسماع وتفعل في النفوس األفاعيل، وأهم 

 . (4)ن: الوزن والقا يةتكوينها عنصرا ناصرع
 

 
 . 52-51الصورة في شعر الديوانيين  ين النظرية والتطبيق، محمد علي هدية، ص  (1
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 :مدخل إىل األدب العربي الفريقي
تيسيرا لدراسته، ورصد ظواهره،    أدبيةٍ   وأصولٍ   دأب مؤرخو األدب العربي على تقسيمه إلى عصورٍ 

وهذه العصور هي: العصر الجاهلي، عصر صدر السالم، العصر األموي، العصر العباسي، وحتى  
لكنهم أغفلوا األدب العربي المنتس  إلى القارة ،  األندلسي، وعصر االنحطاط، وأخيرا العصر الحديث

  ؛ بما تستحقه من اهتمام النقاد والدارسين  -في الشعرعلى جاللة قدرها  -  الفريقية, فلم تحظ القارة الفريقية
وكبار رواد الشعر العربي في إفريقيا في األدب العربي،   (1)فهؤالء الشعراء الذين يعدون من أغربة العرب

 .ويحتل شعرهم مكانة مرموقة بين شعراء العرب على مدى العصور األدبية كلها
أ خارج البالد العربية قليلة، بل تكاد تكون مثار العج  عند بعض الناس؛  والذي يؤسف له أن العناية باألدب الذي نش

فأنت إذا حدثتهم مثال عن األدب السالمي المكتوب في شبه القارة الهندية، أو القوقاز، أو كردستان, أو تركيا، أو النيجر  
األدب له من األصالة والبيان والسالسة ما  بإفريقيا, أو غيرها من بالد السالم, تعجبوا لذلك، فإذا أنت زعمت لهم أن ذلك 

يفوق في بعض األحيان األدب العربي المعاصر في البالد العربية؛ كنت كأنك تحدثهم عن أساطير األولين، ومن المستغرب  
ي  جدا عدم اهتمام العديد من العلماء واألدباء المبرزين في األدب العربي باألدب الفريقي العربي، مثل شوقي ضيٍف الذ

استطاع أن يستوع  تاريخ األدب العربي، ويتحدث عنه في مؤلفاٍت جساٍم منذ عهوٍد ما قبل السالم إلى عصر الدول  
والماراٍت؛ لكنه لم يشغل باله باألدب العربي الفريقي السالمي؛ فنراه يتحدث عن عصر الدول والمارات، وعن الحياة  

وتونٍس وموريتانيا والسودان، دون التعرض لدراسة الجذور العربية األخرى في  األدبية في كل من المغرب وليبيا والجزائر  
 .!)2) الجزء الغربي من القارة الفريقية من حيث النتاج األدبي إال ما جاء هفوا

العذر في هذا التقصير الذي يبدو في حقيقته مؤسفا عندما  الرغم من ذلك؛ فإنه قد يلتمس له وألمثاله  وعلى 
غيره, كأحمد شلبي في كتابه )كيف تكت  بحثا أو رسالة علميٍة(، بأن المشكلة في هذا التهميش تكمن في  يصرح  

عدم وجود مادٍة علميٍة الئقٍة في درجتها المعر ية بالنسبة لهم بصفتهم باحثين، في حين يدعو أبناء المنطقة المثقفين 
 .(3) صال جذورها بكونهم أبناء تلك المناطقباللسان العربي إلى مبادرٍة طيبٍة في حل األزمة, واست  

الثقافي  المجال  في هذا  األجالء  الفريقيين  العلماء  قبل  أدبية من  أجريت دراسات  فقد  وبناء عليه؛ 
العربي السالمي, حيث حاولوا أن يؤرخوا لهذا األدب في عصوره, كما هو الحال في األدب العربي  

 
 .17  ص   الر اط،  اإلفرياية  الدراسات  معهد  منشورات  شريفة،   ن  محمد  السودان،   و الد  المغرب   ين  الثاافي  للتواصل  مبكر   رنموذج:  الكانمي  إ راهيم  (1
 إفرياية   قراءات   موقع   في   نشر   ماال   منكيال،   يوسو .  د   العلمية،   اإلنتاجات   في  دراسة:  الفنية  والمتعة  اإلسالمية   األصالة    ين   اإلفرياي  العر ي  األدب   (2

 https://www.qiraatafrican.com م، 2017/ 13/6: تاريخ
 . م 2009 منكيال،  يوسو. د  تطوره، مجرى في الفرنسي االستعمار   ومؤثرات النيجري العر ي األدب  (3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





237الصفحة   
 

عبد للا األلوري بن م كت  الشيخ آدم 1967الموافق لعام  ه 1386 فعلى سبيل المثال في عام ؛ العربي
كتابا سماه »مصباح الدراسات األدبية في الديار النيجيرية«، و يه قسم عصور األدب العربي في نيجيريا  

عصورٍ  خمسة  والعصر  إلى  الفالني  والعصر  الونغري  والعصر  المغيلي  والعصر  البرناوي  العصر   :
، فهو حس  ما وصل إلينا من الدراسات، ر تقسيم العصور األدبية العربية بتصرفٍ النجليزي؛ على غرا

أو بناء على المصادر والمراجع المتوفرة التي تناولت مثل هذا الموضوع, يعد أول من حاول أن يؤرخ 
 .(1) لألدب العربي الفريقي في عصوره المختلفة

سماه »األدب السنغالي  م بكتابٍ 1978 عامه الموافق ل1398 في عام ثم جاء الدكتور عامر صم ٍ 
تمثل مدرسة شعرية    العربي«، و يه تناول اصطالح المدارس، حيث وزعها على المدن الكبرى، فكل مدينةٍ 

بشعرائها وخصائصها، مثلما هو األمر في األدب الحديث مع المدارس األدبية: المدرسة العربية المحافظة 
البارودي والديوان وأبولو والمهجر، فقال: »قد تحدثنا في الطار   أو مدرسة عمود الشعر لمحمود سامي

فينبغي لنا أن ندرس أهم المدارس األدبية بالتفصيل، وأن ننبه تنبيها مهما    ؛الجغرافي والتاريخي والثقافي
ما خارقة للعادة، وإذا    أخرى، وإذا ظهرت لهجة أدي ٍ   إذا اعتبرنا مدرسة أشد أصالة من مدرسةٍ "فنقول:  

ما بعيدة الشأو فال نتردد في الشارة إليه، والتحدث عنه والتصري  به، وبعد هذا   كانت ركائ  أدي ٍ 
 غالدنثي  سعيدٍ   بن  ثم جاء األستاذ الدكتور أحمد،  (2)التنبيه علينا أن نتصدى لدراسة أقدم مدارس األدب«

م في كتابه »حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا«، وقسـم الحركة  1982  ه الموافق لعام1402في عام  
 :، جعلها في فتراتٍ العربية إلى خمسة أقساٍم

 .[تقريبا الثالث عشرٍ  القرن  قبل القرن العاشر إلى آخر]: فترة تأسيس الممالك والواليات أوال  
 .الممالك والواليات ]من القرن الرابع عشٍر إلى الثامن عشٍر تقريبا[ثانيا: فترة الوفود والحركات السالمية في تلك  

الموافق لعام  1320-1218ا: فترة دولة سكوتو ]ثالث    .م[، حتى سقوطها على أيدي المستعمرين1903  -  1804ه 
 .[م1960  - 1903 ه الموافق لعام1379 -1320] ا: فترة االستعماررابع  

 .م[1970 -1967 ه الموافق لعام1389 -1386] االستقاللا: فترة ما بعد خامس  

 
 . 112 ص  م، 1992 ،2  ط  األلوري، هللا  عبد آدم  النيجيرية،  الديار   في األد ية الدراسات   مصباح  (1
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كتابا سماه »المأدبة األدبية«, قسـم  يه عصور األدب   وكت  األدي  النيجيري األستاذ زكريا إدريسٍ 
 :، وهيالعربي الفريقي إلى ستة عصورٍ 

م: 1300-  1000ه الموافق لعام699-300]  عصر االستهالل أو عصر كانم وبرنو والموحدين:  أوال  
 .في هذه الديار والتعليم العربي ألول وهلةٍ  ،هذا عصر بداية اتصال العرب بأهل غرب إفريقيا

: [م1804 -1300  ه الموافق لعام1218  -699]   عصر االسترشاد أو عصر الدعاة الوافدينا:  ثاني  
زيارة الشيخ محمد بن هذا هو عصر زيارة العلماء والدعاة إلى أقاليم غرب إفريقيا من بالد العرب، مثل  

عبد الكريم المغيلي، والشيخ جالل الدين السيوطي إلى كنو وكشنا، وكذلك وفد الدعاة الونغر إلى غوبر، 
حيث نشروا السالم فيها، وأرشدوا كثيرا إلى دين للا, وعلموا الناس العلوم العربية والسالمية، وكان جل 

 .غيرها من حواضر الثقافة السالمية والعربيةالوفود الونغر من علماء تمبكتو وجني وغاو و 
: في [م1903  -1804  ه الموافق لعام1320  -1218]  عصر االستقرار أو العصر الفودي  :اثالث  

في العصر السابق، والثورة   مختلفةٍ   هذا العصر استقر السالم نتيجة لنشاطات الدعاة الوافدين من أماكنٍ 
  ي.بن فود محمدٍ  السالمية التي قادها الشيخ عثمان بن 

: حيث سـلطت فرنسا [م1960  -1903  ه الموافق لعام1379  -1320]  عصر االستعمارا:  رابع  
التاسع عشرٍ  القرن  أواخر  في  إفريقيا  بلدان غرب  على  والبرتغال  وتواطؤوا على   وبريطانيا  الميالدي, 

 .اغتصاب هذه البلدان
: وهو عصر الفاقة [م1999  -1960  ه الموافق لعام1419  -1379]  عصر االستقاللا:  خامس  

 .من النوم الذي سلطه االستعمار على مسلمي غرب إفريقيا
: نتيجة لنشاطات العلماء المحدثين الذين تعلموا م[2000  ه الموافق لعام1420]  عصر االزدهار  سادسا:

 . (1)في المدارس العربية العليا وفي الجامعات في غرب إفريقيا
 :وهي ثالثةٍ  األدب العربي الفريقي قد مر بعصورٍ  

في :  ال  أو  السالمية  المبراطوريات  ]إفريقي  غرب  عصور  وكانم  ا:  سنغاي  مالي،  بورنو و غانة، 
وثقافته[وصوكوتو العربية  اللغة  فيها  انتشرت  بها    ا؛، حيث  يتكلم  والدارية,  الرسمية  اللغة  فكانت هي 
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المثقفون وأغل  المسلمين،  بعد دخول السالم إلى إفريقيا، ووقوف النسان الفريقي المسلم على الثقافة 
ولم يلبث ،  العربية السالمية والكتابة العربية، سرعان ما تأثر بها فأتقنها، وقرأ أشعار فحول شعراء العرب

أمثال أحمد باب   ضع أشعارا ومنظوماتٍ بعد ذلك أن و  إبراهيم ي,التمبكتا  بالعربية,  أبي إسحاق  واألدي  
 .ودون بها بعض اآلداب الفريقية الشفهية القديمة ،الكانمي
الغربية، ثاني   إفريقيا  في  الحضارتين  ملتقى  الفكري،  الغزو  وهو عصر  الوطنية:  المقاومة  ا: عصر 

 .ضارة الغربية االستعماريةالحضارة العربية السالمية، والح 
ا: عصر االزدهار والنهضة الفريقية: وهو من االستقالل إلى اآلن، فهذا عصر الفاقة من النوم، ثالث  

 بحلول االستقالل السياسي نهض المسلمون, وزاد نشاطهم في تحقيق آمالهم، وهو الرجوع إلى ما كان  
مية في بلدانهم، في هذا العصر استقر السالم نتيجة  عليه أجدادهم من اتخاذ اللغة العربية اللغة الرس
 .)1)لنشاط الدعاة األدباء الوافدين من أماكن مختلفة

 

 :طبيعة األدب العربي الفريقي
يتفاوت انفعال الناس مع الطبيعة بمقدار ما يهبهم للا من حس التذوق, والقدرة على التصور والتمثل، 

المادية والفكرية والفنية، والطبيعة  والتصوير والتمثيل، وينسجم ذلك   كله مع أمزجتهم وظروف حياتهم 
أوسع منابع الجمال غنى في الكون، فهي ملهمة كل فنان، ومصدر الوحي في معظم اآلثار الفنية, سواء  

 .(2)كانت شعرا أو نثرا أو غير ذلك
عنوي؛ نتيجة العوامل الحديث عن األدب العربي الفريقي حديث عن السالم في وعائه اللغوي والم

التي ساعدت على بروز هذا األدب في أفريقيا من جهٍة، وص  النتاجات األدبية بكل أشكالها في قالٍ  
إسالمٍي وفني من جهٍة ثانيٍة، ومن المحاضن التي مارس فيها األدب حياته الطفولية ليخرج منها بتربيٍة  

سة األدب خارج نطاق الدين ثالثا، وذلك أن  ضربت على هيكله سياجا وحصنا حصينا، حفظته من ممار 
الحياة، وخفقة من خفقات النسان، وتعبير عن وجوده وحياته ونشاطه وبي ته   األدب نبعة من نبعات 

 .(3) وكونه، وواقعه وعالمه، وعاطفته وشعوره، وفكره وتصوره
 

1)
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رائد الشعر العربي الفريقي أبو إسحاٍق ومن الشخصيات األدبية الفريقية البارزة، والذي يمكن أن نقول عنه إنه 
م, بشهادة بعض نقاد العرب مثل محمٍد بن 1155هـ الموافق لعام 550المولود في عام   (1) إبراهيم بن يعقوٍب الكانمي 

شريفٍة الذي ألحقه بأغربة العرب المشهورين؛ فهو طراز وشخصية نموذجية، وعلى الرغم مما في إنتاجه الشعري من  
واالنتحال؛ فإن ما تبقى على قلته يمثل قوة ما يتمتع به الرجل العالم أو األدي  من عاطفٍة شعريٍة    ضروب العبث 

جياشٍة، وقدرته على تشخيصها في قوال  تصويريٍة بعيدة كل البعد عن طابع التكلف الذي غالبا ما يوقع صاحبه 
عندما حل ضيفا على هذا    (2) يوسف بن تاشفينفي التقليد األعمى، ففي بيتيه المشهورين اللذين مدح فيهما الملك  

 :(3) األخير فأكرمه، فأنشده من الوافر 
ــني  ــ ــــ ــي وعيـــــ ــ ــــ ــه عنـــــ ــ ــــ ــابـــــ ــ ــــ  أزال حجـــــ

ـــــــله، ولكن    ــــ ــــــــــــ ــــ ـــــــضـــــــ ــــ ـــــــربني تفـــــ ــــ  وقـــــ
 

** 

** 

ــة في حجــاب  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  تراه من المهــابـــــ
ــتراب  ــــ ــــ ــد اقـــــ ــــ ــــ ــة عنـــــ ــــ ــــ  بعدت مهابـــــ

 

النادر أن تجتمع بشكٍل كهذا تتجلى لنا بوضوٍح قوة العاطفة الشعرية، ومن ثم وجوه البالغة التي من  
في حدود بيتين من الشعر, ففي المستوى الموسيقى؛ فإن البحر المستخدم هو بحر الوافر, يناس  تماما  
غرض المدح في الشعـر العربي, وتظل الحروف في مستواها الصوتي تالئم الظرف العام والجو السائد؛ 

ف المدح الذي يتطل  نوعا من الشعور بالقوة والمهابة  فحرف الباء الذي اتخذه رويا لألبيات ال ينافي موق 
في شخصية الممدوح، وفي المستوى المعجمي؛ تبقى األلفاظ المستخدمة سهلة في متناول الجميع, وليس 
ثمة لفٍظ يستند الكشف عن معناه في صورته اللغوية إلى أي جهٍد يذكر؛ غير أن هذا ال ينفي القوة الفنية  

 .(4) المعجم اللغوي ال يتطل  ما يثقل السمع  للوصول إلى ما ينشد من قيمة الشعرفي ثنايا البيتين؛ ف
وتستقر الصورة البالغية في أبهى حلتها عندما نراه يستخدم كلمة »الحجاب« مرتين في البيت األول, 

واالستقرار, هذه المعركة  وتنحو الكلمة في المرة األولى نحو النفي, في حين تأخذ في األخرى طابع الثبوت  
صورته   في  الحجاب  أزيل  قد  بالجناس،  البالغة  فن  في  تعرف  التي  التدريجي  التقدم  في  االنعكاسية 

  .الظاهرية من قـبل من يتمتع بالسيطرة والنفوذ
 

  تحفة: ) كتاب  رنظر.   لمة  تسمى   كانم  السودان   قرى   من   قرية   من   ذكواني  سلمي   رنه  الصفار  هللا  عبد  ر و  وزادني  الكانمي،  الذكواني  شكلة   ن   محمد   ن   إ راهيم  إسحاأ  ر و  (1
 . ( 157  ص  م،1986  -   ه  1406  ،1ط  لبنان، -    يروت  اإلسالمي، الغرب دار  عباس،  إحسان  الدكتور:  عليه   وعلق   ناءه  رعاد  األ ار،  ال ن   الاادم، 

  و اني  األقصى، المغرب سلطان : الملثمين وملك  المسلمين، رمير   يعاوب، ر و  الحميري،  اللمتوني الصنهاجي  المصالي   إ راهيم،   ن تاشفين  ن يوسف (2

 . (222 ص  ، 8م للزركلي،  األعالم، : )كتاب رنظر  . المغرب   صحراء في  ولد. المسلمين  أمير  دعي  من ورول مراكش،  مدينة
 . 6  ص  م،2000  -   ه1420  ،1ط  ،29ج لبنان، -    يروت  العر ي،  التراث إحياء  دار مصطفى،  وتركي   األرناؤوط رحمد:  واعتناء  تحايق للصفدي،  الوفيات،  الوافي (3
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ويبقى نفس الحجاب بكامن طابعه في صورته المعنوية عند من يسيطر عليه ويحكم؛ لتؤكد ظاهرية 
وفي إسناد تقريبه إلى تفضل الملك مجاز »وقربني  ،  ة التي يحتلها المسيطر وهو الملكالمهابة والمنزل

المقرب والمبعد, وإنما عدل عن إسناد  فالفضل بمفرده ال يقرب وال يبعد, وإنما صاحبه هو  تفضله«؛ 
 .(1)  التفضل إلى الملك ليبين أن هذا التقرب ليس إال من باب الفضل والنعام ال من باب الحق والواج 
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   : ل  الأوّ   مبحث  ـ ال 
 
   مسات

 
   عر  الش

ح
 الع

 
 إفريقيا   شرق  ف    احلديث    ربي

ُاالكتسابُابلسليقةُوالتدربُوالتعلم:
والطبيعة فحس    من المعلوم أدبيا أن الشعراء العرب منذ الجاهلية قاموا بقرض الشعر على السليقة

ا ـــم إلى يومنـــخلفه  راســوا نبـــأصبح   قوانين وضعه، فنبغوا  يه وأجادوا بلدون دخول فصٍل دراسٍي لتعلم  
أما شعراء شرق إفريقيا فقد زادوا على تلك الحالة حيث اكتسبوا قرضه عن طريق السليقة والتعلم ، (1) ذاـــــ ه

، مثل بواسائل كثيرةٍ والمران؛ فقد نمى أصحاب الموهبة من أبناء شرق إفريقيا ما لديهم من ملكاٍت فطريٍة  
لمجالس األدبية التي ا  بالغة والنقد، وحضور في كت  ال  شعره ونثره، والنظر ظ نصوص األدب الجيدحف

 .(2) ينشد فيها الشعر، وحفظ القواعد العروضية
 

ُُُُاإلطنابُيفُطرحُاألفكار:
يميل الشعر غالبا وخاصة الشعر العربي إلى اليجاز والجمال في كالمه، خالفا للنثر الذي دأبه 

يأتي في كثير من التفصيل والطناب، أما الشعر العربي في شرق إفريقيا فعلى خالٍف من ذلك حيث  
 حاالته ذاخرا بالشرح والتفصيل، واللف والدوران، والتكرار والترادف واالستطراد. 

ولعل السب  في ذلك راجع إلى توهم الشعراء أن المتلقين من أهل المنطقة وغيرهم من الجنس غير 
، وخير (3) والتفصيلمهم الشرح  اعن ذلك الشعور إلتز   ولغته؛ فينتج  الشعر العربي   ، يشق عليهم فهمالعربي

 :)بحر البسيط( شاهٍد على ذلك قصيدة أبي مسلم البهالني
ــا ـتعـنـ مـــــ ــا  ــدـنيـــــ الـــــ مـن  ــد  ـتريـــــ ـــا ذا   ـيهــــ

ــدت ــت عهـــدا وإن وعـ ــا وفـ ــدارة مـ  غـ
ــها  ـــ ــتك وإن النت مالمســــ ـــ  ما خالصــــ
ــر ومكر وأحزان نضــــــارتها  ــــ ـــــ ــــ  ســــــحـــــ
فـتـن ــا  إنـهـــــ ــا  عـنـهـــــ ــك  ــديـتـــــ فـــــ  وانـفـر 

 

** 

** 

** 

** 

** 

عواديهــــا تفنيهــــا   (4)أمــــا ترى كيف 
 خانت وإن سالمت فالحرب توريــــها 
ــافيها  ــ ــدٍق مصــــ ــ  وال اطمأن إلى صــــ
ــت مكرا وتمويها  ــ ــــ  فاحذر إذا خالســــ
دعـــــاويهـــــا زانـــــت  دعتـــــك وإن   وإن 

 

 
   .  33ناض رصول الشعر الحر، إسماعيل جبرائيل العيسى، ص  (1
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ــائ  الدنيا وفتنها، غير  ــاعر أراد أن ينبهنا على مصـــ ــعرية نجد ان الشـــ فحينما نتأمل هذه القطعة الشـــ
 وفصل وأكد وكرر؛ فجاء كالمه على شاكلة النثر من حيث الطالة.أنه لف ودار وشرح 

 

ُُالتقليدُمعُاإلبتكار:
شعراء المنطقة الشرقية   ليد  يظهر في محاكاة يتمتع شعر شرق إفريقيا بكل من التقليد والبتكار، أما التق

المعروفة منذ الجاهلية، واتخاذهم غراض الشعرية التقليدية  األفي    من الشعراء العرب الخلص  الفريقية
بنية الشعر وعموده،   : المدح والهجاء والرثاء والوصف، كما يظهر أيضا فيار شعرهم، وذلك مثلإياها مد

 يأتي شعرهم كله على ذلك النظم التقليدي المعروف دون أدنى خروٍج عنه، بل إنهم يفتخرون بتقليدهم  
عصر الحديث؛ لعتقادهم أن نتاجهم الشعري يكتس  القوة  لفحول الشعراء منذ العصر الجاهلي إلى ال

 .(1)والرواج محليا وعالميا لتقليدهم ألول ك الشعراء النوابغ
ظروف شعرائه وبي اتهم   تمليها عليه  فريقيا موضوعاٍت جديدةأما البتكار  يظهر في اتخاذ شعر شرق إ

المختلفة  يضربون عن موضوعات العرب القدامى    وعاداتهم الخاصة  ها حوادثهم اليومية الواقعية وتثمر 
صفحا؛ فينصرف شعر شرق إفريقيا إلى وصف المخترعات والتكنلوجيا الحديثة، ووصف البي ة الفريقية 

 الحافلة باألمطار واألنهار والبحار، والمزدحمة باألدغال والجبال والواحات.
تواله، ٍ   الممدوح بمناسبة منص تحولت موضوعات المدح إلى تهن ة    وتحول وصف الخمر لديهم إلى ذمها، كما 

ر بها، وإلى شكره على معروٍف أسداه، كما أن موضوعات الرثاء تحولت إلى التعبير عن الخدمات  أو مكرمة ظف
الفقيد، كالتعليم والسياسة العادلة، ومن  أحمد  بدوٍي في رثاء    أمثلة ذلك قول حسن أحمد  العامة التي كان يقدمها 

 : )بحر الكامل( (2)مشهوٍر بن طه الحداد أحد علماء وأساتذة المنطقة الشرقية الساحلية بكينيا 
كالمـــــا  فمـــــا يطيق  ــان  ـــ ـــــ ــــ اللســــ  وجم 
ــياؤها  ــــ ــمس دام ضــــ ــــ  لم ال وتلك الشــــ
ــاديــــا ومقومــــا  ــا هــ ــــــهمــ ــــ شــــ  من كــــان 
ــرةٍ  ــ ــــ ـــــ ــــ ــيـــــ ــ ــهور فاق بســــ ــ ــيد المشــــ ــ  الســــ
ــــر حاله ـــــ ــــ  هو أحمد المشــــهور أشــــهـــــ

 

** 
** 
** 
** 
** 

وزاد   ــــــالمـــــــا وطغى  ــــ ســــ يرد  ــا   فمـــــ
ـــــياء ظالما ــــ ـــــار الضــــ ــــ  فإذا بنا صــــ
ــا  ــاول األعالمـ ــاء وطـ ــــــ ــــ ــا أضــــ  علمـ
ــا األقـــالمـــــ وحـــيـــر  ــاب  وطـــــ  فـــعـــال 
ــــــالمـا  ــــ ــــــحى يقيم معــارفـا وســــ ــــ  أضــــ
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 :--كثرةُورودُذكرُهللاُوالصالةُعلىُالنيب
ديدنا   - -من خصائص شعر شرق إفريقيا؛ أنه اتخذ ذكر للا حمدا أو دعاء، والصالة على النبي

ية أو النهاية وفي جميع األغراض، وقد أصب  ذلك كذلك نتيجة  اوسمة مميزة له، وياتي غالبا في البد
]نفحة   ي تأثر الشعراء بالجو الديني والتعليمي، ومن أمثلة ذلك اختتام الشاعر برهان مكال مؤلفه الشعر 

 :-(1)-الوردة في نهج البردة[ بالدعاء والصالة على النبي
ــــــلمين متى يا رب  ــــ  أمن ديار المســــ

ــــــر الوبـاء ومـا ــــ  ثم الغنى واكفهم شــــ
 صـــالة ربي على خير الورى شـــرفا

 

** 

** 

** 

ــــن مختتم   قامت عوان وه  لي حســــ
ــتعذنا من الدجال ذي الوخم ــــ  بك اســــ
ــــــحـــ  أهـــل البر كلهم ــــ  واآلل والصــــ

 

 

ُقلةُأغراضُشعرُشرقُإفريقياُواستمراريةُتقلصها:
ها، وانقراض األخرى؛ ي: قلتها، وجفاف بعضإفريقيا بين ثالث مشكالٍت هتتعاق  أغراض شعر شرق  

فإذا نظرنا إلى الشعر العربي الذي انبثق منه شعر شرق إفريقيا، نجده حافال بكثيٍر من األغراض قديما 
وحديثا، وأن تلك األغراض عموما خصبة مثمرة تؤتي أكلها كل حيٍن بإذن ربها، مما جعل ذلك الشعر 

 .(2) يع زواياه ويحيى حياة خالدةعلى كل الفضاء يمأل جممنبسطا 
أما شعر شرق إفريقيا وإن كان متولدا من الشعر العربي األصيل؛ فإنه في أصله ض يل قليل األغراض، 

العربي   الشعر  المشهورة في  عتذار، األصيل، كالفخر، واالإذا ذهبت تبحث  يه عن بعض األغراض 
 والوعيد، والنذار، وشعر الصعاليك.
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ّ   الـمبحث      : انيّ  الث
 
 إت

 
   جاهات

 
   عر  الش

ح
 الع

 
      إفريقيا   ف شرق    احلديث    ربي

 
 
 الت
 
 ق

 
 ليدي
 
 :ة

؛ فقد تعمق شعر شرق إفريقيا في تقليد الشعر لفكرية، التقليديةإن من بين أهم اتجاهات شعر إفريقيا ا
في العربي الجاهلي في كثيٍر من أوصافه ابتداء من األغراض إلى األوزان والقوافي واألبحر أو باألحرى 

المعروفة القديمة  الشعرية  الشعر  البنية  في حبه  ،  بعمود  القديم وغرقت  الشعر  المنطقة  آثرت هذه  فقد 
؛ فجاءت غالبية شعرها على نظام الشعر التقليدي، ومن الممكن أن وتأييده، وضربت عن غيره صفحا

 .(1) ها العرب كانوا من ذوي االتجاه التقليديك المنطقة بل وحكاميظن أن معلمي الشعر لتل
 

 
 
 الد

 
 يني
 
 :ة

بالدين وتعاليمه، مقتبسا لألفكار واأللفاظ والمعاني   مبدئ والفكر، متأثرا ال  جاء شعر المنطقة إسالمي
السالم قبل   ل ديٍن، وشيوخ ومعلموالقرآن الكريم والسنة الشريفة؛ وذلك ألن الشعراء رجا  :من مصادره

 بحر الكامل: ، (2)تعليم الشعر؛ ومن نماذج هذا االتجاه قول الشاعر سعيد بن عليٍ 
الــقــرآن بــمــنــطــق  ـــاد  ــــ ـــــ ــــ الــفســــ  ظــهــر 

ــق   ــحـ ــأىالـ نـــــ ــه  ــبـــــ ــالـ وطـــــ ــول  ــهـ ــجـ  مـ
ــالي  يبــــ ال  ــل  المزابــــ في  يلقى   الحق 

 

** 

** 

** 

ــان  ــمـــــ اليـــــ أخ  ــا  يـــــ وبـــــــحـــــــرا   بـــــــرا 
ــــان  ــــ ــــق والحسان يصطرخـــــ ــــ  فالحـــــ
كـــــــاللهفـــــــان ــار  ـــــ ـــــ ــــ صــــ قـــــــد   أهلـــــــه 

 

 

 
 
 الد
ح
 ع

 
 ـوي

 
 :ة

ظل الدعوة السالمية؛ حيث تفانى بعص العرب الذين نزلوا في  لم تظهر شعلة الشعر بالمنطقة إال  
في ظالٍم   يعيشون   لفريقيا في العمل الدعوي إضافة إلى التجارة، وقد كان المواطنون بالمنطقة الشرقية  

ة الحضارمة الذين نزلوا عن سواعد جدهم، وخاص  ؛ فشمر العربدامٍس من حيث السالم واللغة العربية
 ة.وة السالمير الدعأواخر القرن الثالث عشٍر في نش  المنطقة في

لثقافة السالمية، وقاموا بتدريس الدين، وأنشأوا المدارس الدينية حتى وا دورا كبيرا في نشر اوقد أد
تمكنوا من تحويل معظم الساحل من المذه  الباضي إلى المذه  السني؛ فصار الجو جوا دعويا؛ وقد 
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حفالت البردة األسبوعية؛ فلما كان الجو جوا دعويا ال غرو ان    طتهم الشعرية إقامةكان من بين أنش
جاه الفكري اتجاها دعويا؛ ألن الشعر إنما يستقي من محيطه ومن أفكار بي ته، ومن نماذجه يكون االت 

 بحر الطويل:، (1)قصيدة أبي مسلم البهالني، والتي جاء فيها
ــر األعمـال جهال بوجههـا  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  أـتدخـــــ
ــه طريقـــ من  ــه  انتـــ ــالـــــ  للا  طـــ ــا    يـــ
ــــــال ــــــت إذا لم تهتد الدرب واصــــ  فلســــ

بـــــه   أردت  مـــــا  العلم إال   التقىومـــــا 
 

** 

** 

** 

** 

ــيـــر  ــقـ فـ ــاك  ــنـــــ هـ ــم  ــلـ عـ ــى  إلـ  وأنـــــــت 
ــر ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  وإال  بــالحرمــان أنــت جــديـــــ
ــــــلوك دبير ــــ الســــ ــل  ــك في جهــ  قبيلــ
كــبــيــر حــمــلـــــــت  ــا  مـــــ ــأ  فــخــطـــــ  وإال 

 

 

 
 
 الت

 
 عليمي
 
 :ة

؛ فقد يقيا الدين السالميإفر   لسكان في منطقة شرق المساعدة في تعليم ا  إن الشعر كان من الوسائل
التعليم الديني على طريقه إلى التقدم والرقي؛ فتزامال وتعاونا بل وأصب  اشتد ساعد الشعر حين كان  

األسمى من التعليم والتعلم لدى السكان والساسة العرب آنذاك  الهدف الشعر خادما للتعليم الديني؛ لكونه
 :-(2)-ة الرسولــارة مدينـــة زيــم طريقــيعل الــان مكـــذا برهـــفي المنطقة، فه

ـــــا  واءمتوادخل مدينة طه   مسجدهـــــ
ــول للا في أدبٍ  ــري  رســ ــد ضــ  واقصــ
ــيـ  ــلم عليه ســـــالما وافرا وعلى الشـــ  ســـ
ــــر الشــــريف كذا ـــــ ــــ  أما التمســــ  بالقبـــــ
بمنـ  ــن  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ منعـــــ ــد  قــــ قبوٍر   وزائرات 

 

** 

** 

** 

** 

** 

التزم ــة  ــــ ـــــ ــــ بــــــالروضــــ تحيتــــــه   هنــــــا 
ــد األمم ــ ــــري  المقصــــ  تاٍم أمام الضــــ
ــــد والكرم ــن من بويعا للرشــــ ــ ــــ ـــــ ــــ  خيـــــ
ــــــم ــــ  بالغير منع وهذا فعل ذي صـنـــــ
ــالنـــدم  ــديـــث لـــذا يرجعن بـ  طوق الحـ

 

 
 
 الص

 
 وفي
 
 :ة

إفريقيا؛ وذلك ألنه كان التصوف الفكر الغال ، والمذه  السائد في وقت اشتعال الشعر في شرق  
أغل  العرب الذين كانوا يعيشون بالمنطقة؛ فكانوا يدعون إليه لما كانوا يلحظونه  يه من    كان مذه 

 :(3)الحث على الصالح والتقوى والتمرن الدائم على مزاولةاألنشطة والتعاليم الدينية، يقول برهان مكال
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 راع التصـــوف وفق الشـــرع في نســـكٍ 
ــٍة وكــــذا الكف عن مكروهــ  واألحوط 

ـــافللتصـــــــوف في تهذي   ــــ ـــــ ــــ ــنـــــ  أنفســـــ
مـــتـــى  ــلـــوب  الـــقـ ألدواء  ــدواء  الـــــ  هـــو 

 

** 

** 

** 

** 

 كــاألخــذ بــاألحوط األتقى من الوهم 
ــم  ــٍد باطٍل أو فعل ما يصـــ  عن فاســـ
الفهم  لـــــدى  األجلى  النـــــافع  ــأثيره   تـــ
ــــــخم  ــــ  رانـت عليهـا رعونـات من الســــ

     

 
 
 الف

 
 ريقي
 
 :ة

األساسي، واتجه اتجاهه من حيث شعر شرق إفريقيا سار سير الشعر العربي األصلي الذي هو منبعه  
إلى غير ذلك، غير أن طبيعته الجغرا ية   ية، ومن حيث األغراض واألسالي  واللغةالبنية والعروض والقا 

الخاص به،  تفر الفريقية والفكرية والسلوكية وغيرها ظلت تدعوه و  ض عليه أن يتجه االتجاه الفريقي 
في يعيش  التي  والمدينة  القرية  ذكر  من  ويمكن  وذلك  والجبال،  باألدغال  الملي ة  أراضيه  وتصوير  ها، 

 :(1)مالحظته في قول أبي مسلم البهالني
ــن مرنـــان  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  تلـــك البوارق حـــاديهـــــ
 شـــــجت صـــــوارمها األرجاء واهتزعت 
ــم الودق منبثقا  ــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــت بهزيـــــ ــــ  تبجســــ

 

** 

** 

** 

ـــان ـــو وسنـــــ  فما لطرفك يا ذا الشجـــــ
ــدان ـــا في الجو ميـ ـــــ ــــ  ترجي خميســــ

أكم   ــه  ــــاوت بــ ـــــ ــــ تســــ ــان حتى   وقيعــ
 

 :(2)كما ياتي شاعر آخر بشعٍر رثائٍي متجها به االتجاه الفريقي من حيث األسلوب  
ــا  معــــ نبكي  كي  الطالب  مع   قوموا 
ــا  ــالبـ ــا طـ ــان يومـ ــا خـ ــذي مـ ــ  الـ  ذهـ

 

** 

** 

لـلـمـعـى الـمـفـتـــــــت  الـرزء  هـو  ــذا   هـــــ
ــم يكال رعى  ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ  قـد كـان كـل البهـــــ
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 ة ــــ اخلات 
نــال  يمن للا عز وجــل أن    راجيــا  ،التوفيق والنجــاح في كتــابــة هــذا البحــثالحمــد لل الــذي قــدر لي  

لما  يه مجموعة من المعلومات الشــاملة بعد مشــواٍر طويٍل جدا من البحث واالطالع، وتجميع    إعجابكم؛
 المعلومات من مصادرها القيمة.

، خاصــة دولة إريتريا  إفريقيا لألدب العربي الحديث في شــرق  جوان  العامةالتناول هذا البحث بعض 
ــومال للكشــــــف عن المراحل الثقا ية المختلفة والمتقاربة وإظهار مدى ارتباطها، وذلك    ، في محاولةٍ والصــــ

ـــــوء على القيم العلمية واألدبية ــــ ـــــليط الضــــ ــــ ـــــف بها هذه المادة الخامة العربية    والتاريخية بتســــ ــــ التي تتصــــ
 .ةالفريقية المخطوط

 :جــــالنتائ
ما ببعض    يالحظ الدارس أن األدب العربي الفريقي مهما توغل في التجديد يظل مرتبطا على نحوٍ  -1

القديم ظلت تبدو   العربي  فإن كثيرا من سمات األدب  ؛المظاهر الفنية في تراث األدب العربي القديم
 .  يه عند هذا األدي  أو ذاك

الم -2 في  إفريقيا  شرق  منطقة  زوايا  من  كثيٍر  في  ومنتشر  موجود  الفصي   العربي  الشعر  دن إن 
 من دولة كينيا ويوغندا وإريتريا والصومال وغيرها.  الساحلية، في كلٍ 

فاعل السكان معه والتغني  كثيرة أدت إلى ظهوره وانتشاره، وت  ي هذه المنطقة عوامل للشعر العربي ف -3
 ي األفراح والمناسبات. به ف

 له أغراضه مقارنة بأغراض الشعر العربي الفصي  العام، متميزة بعدة خصائٍص، كالدينية والعلمية والفريقية.  -4
 في نشر السالم وثقافاته واللغة العربية في المنطقة.  الكان له دور فع -5
 لظاهر؛ وذلك لقلة أو لعدم تدوينه ونشره، نظرا لفقر أصحابه وقلة دارسيه.أن كمية الشعر العربي المختفي أكثر من ا  -6
 هناك نتاج شعري وأدبي وفير ألدباء وشعراء منطقة شرق إفريقيا لم يجد سبيله إلى النور. -7

 :التوصيات
دعو دارسي األدب العربي في القليم الشرقي من القارة الفريقية إلى جمع هذا الشعر في دواوين أ -1

 شعريٍة، ونشرها؛ ليكون في متناول القراء والنقاد وجميع المهتمين بالشعر العربي محليا ودوليا. 
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ــــــجيع للجهود المبـذولـة من أجـل وتقويـة الثقـافـة واللغـة العربيـة وآدابهـا في القـارة  -2 ــــ تعزيز ودعم وتشــــ
 خاصة. يقية وشرق إفريقياالفر 

 دولة إثيوبيا وجيبوتي.وأوصي بدراسة األدب العربي بكل أنواعه في كل من   -3
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ع، عبد المؤمـن بن عبد الحق البغدادي، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة،  مراصد الطالع على أسماء األمكنة والبقا   -183

 هـ.1373لبنان، الطبعة األولى،   – بيروت 
 م.2005لبنان، الطبعة األولى،   -مروج الذه  ومعادن الجوهر، المسعودي، راجعه: كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، صيدا    -184
 م.2010لبنان،    -مسالك األبصار في ممالك األمصار، العمري، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكت  العلمية، بيروت   -185
لبنان،    - المستدرك على الصحيحين، للحاكم أبو عبد للا، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية، بيروت    -186

 م.1990  - هـ 1411الطبعة األولى،  
 م.1986لبنان، الطبعة الثانية،  –ف في كل فن مستظرف، ألبي الفت  األبشيهي، تحقيق: د. مفيد قميحة، دار الكت  العلمية، بيروت المستطر   -187

ــن التركي،   -188 ــراف: د عبد للا بن عبد المحسـ إشـ ــد، وآخرون  وعادل مرشـ ــعي  األرنؤوط،  شـ ــند المام أحمد بن حنبل، تحقيق:  مسـ
الرسالة، بيروت   م.2001  -هـ  1421لطبعة األولى،  لبنان، ا  –مؤسسة 

العلمية،  بيروت     -189 دار الكت   العشـــاق، لجعفر الســـراج، تحقيق: محمد حســـن محمد حس إســـماعيل،  لبنان، الطبعة    –مصـــارع 
 م.1998  -هـ  1419األولى،  

لبنان،     -190 المقرئ، مكتبة  للرافعي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي  الشرح الكبير   م.1987المصباح المنير في غري  
دار الكت  العلمية، بيروت معاهد التنصيص على شواهد ا   -191   - لتلخيص، ألبي الفت  العباسي، تحقيق: حامد عبد للا المحالوي، 

الطبعة األولى،    م.2013لبنان، 
الجزائر   -192 الثقا ية، بيروت   -معجم أعالم  مؤســســة نويهض  لبنان،    –من صــدر الســالم حتى العصــر الحاضــر، عادل نويهض، 

 م.1980  -هـ  1400الطبعة الثانية،  
 م.2002 -هـ 1424لبنان، الطبعة األولى،  –م، كامل الجبوري، دار الكت  العلمية، بيروت 2002دباء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم األ   -193
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 م.1977لبنان،    –معجم البلدان، للحموي، دار صادر، بيروت    -194
 م.2019لبنان، الطبعة األولى،    - العلمية، بيروت  معجم الدر الثمين في مدح سيد المرسلين، د.خضر موسى محمد حمود، دار الكت      -195
القدســي، دار الكت  العلمية، بيروت     -196 الناشــر: مكتبة  األســتاذ الدكتور ف. كرنكو  تصــحي  وتعليق:  للمرزباني،  معجم الشــعراء، 

الطبعة الثانية،    -  م.1982  -هـ  1402لبنان، 
 م.1985 -هـ 1405الطبعة األولى، السعودية،  -معرفة الثقات، للعجلي، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار،  المدينة المنورة    -197

د. جواد علي، جامعة بغداد    -198 العرب قبـل السالم،   م.1993العراق، الطبعة الثانية،    -المفصل في تاريخ 
ــال  موســــى درادكة،     -199 صــ ــات،  أبو البقاء الحلي، تحقيق: محمد عبد القادر خريســ ــدية،  في أخبار الملوك األســ المناق  المزيدية 

الرسالة الحديثة الطبعة األولى،    -، عمان  مكتبة   م.1984األردن، 
عـبد الـقادر عطـا، دار الكتـ      -200 ـــــطفى  ـــــــ الـقادر عطـا، ومصـ محمـد عـبد  المنتظم في ـتاريخ األمم والملوك، البن الجوزي، تحقيق: 

 م.1992-هـ1412لبنان، الطبعة األولى،    -العلمية، بيروت
 م.1985 -هـ 1405لبنان، الطبعة األولى،  –حمد فاروق، عالم الكت ، بيروتالمنمق في أخبار قريش، محمد حبي  البغدادي، تحقيق: خورشيد أ   -201
 م.1986لبنان، الطبعة الثالثة،  -منهاج البلغاء وسراج األدباء، للقرطاجني، تحقيق محمد الحبي  ابن الخوجة، دار الغرب السالمي، بيروت    -202
 م.2011لبنان، الطبعة األولى،  -: محمد عثمان، دار الكت  العلمية، بيروت المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي، المام الذهبي، تحقيق  -203

الدكتور ف. كرنكو،     -204 ل مدي، تحقيق:األسـتاذ  وبعض شـعرهم،  المؤتلف والمختلف في أسـماء الشـعراء وكناهم وألقابهم وأنسـابهم 
 م.1991  -هـ  1411لبنان، الطبعة األولى،    -دار الجيل، بيروت  

 م.1996السودان، الطبعة األولى،    –القبائل واألنساب في السودان، د.عون الشريف قاسم، مطبعة أفرو قراف، الخرطومموسوعة     -205
دار أسامة، عمان     -206 الطبعة األولى،    -موسوعة شعراء العصر الجاهلي، عبد عون الروضان،   م.2001األردن، 
د    -207 الحسيني،  العربي، عبد للا كنون  الطبعة الرابعة،    –ار الكت  العلمية، بيروت  النبوغ المغربي في األدب   م.2015لبنان، 
المبراطورية،    -208 البر والبحر، محمد أبي طال  الدمشقي، مطعبة األكاديمية   م.1865  -هـ  1281نخبة الدهر في عجائ  
المنار، ال   -209 مكتبة  ــامرائي،  الســ إبراهيم  تحقيق:  الطبعة    -زرقاء  نزهة األلباء في طبقات األدباء، ألبي البركات األنباري،  األردن، 

 م.1985-هـ1405الثالثة،  
 م.1900لبنان، الطبعة األولى،    - نف  الطي  من غصن األندلس الرطي ، للمقري التلمساني، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت     -210
القاهرة   -211 الحديث، محمد غنيمي هالل، دار نهضة مصر للطبع والنشر،   م.1997مصر،    -النقد األدبي 
دار الكت  العلمية، بيروت  نقد     -212  م.1995لبنان،    -الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي، 
نكت الهميان في نكت العميان، للصفدي، علق عليه ووضع حواشيه: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية، بيروت     -213

الطبعة األولى،    -  م.2007  -هـ  1428لبنان، 
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األر    -214 العلميـة، بيروت  نهـايـة  دار الكتـ   قميحـة،  د. مفيـد  تحيق  النويري،  الوهـاب  أحمـد بن عبـد  األدب،  لبنـان،    –ب في فنون 
 م..2004  -هـ  1424الطبعة األولى،  

 م.2001لبنان، الطبعة األولى،  -الهوامل والشوامل، أحمد بن محمد بن يعقوب األصفهاني، تحقيق: سيد كسروي، دار الكت  العلمية، بيروت    -215
دار إحياء التراث، بيروت     -216 وتركي مصطفى،  تحقيق: أحمد األرناؤوط  للصفدي،   م. 2000  - هـ  1420لبنان،    –الوافي بالو يات، 
إحسان عباس، دار صادر، بيروت     -217 أبناء الزمان، البن خلكان، تحقيق:   م.1972لبنان،    -و يات األعيان وأنباء 
للثعالب    -218 أهل العصر،  في محاسن  الدهر  بيروت  يتيمة  العلمية،  دار الكت   قمحية،  محمد  د. مفيد  تحقيق:  األولى،    - ي،  الطبعة   م. 1983  - هـ  1403لبنان، 
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 الرسائل واألوراق العلمية 
 

االتجاه الديني في العصــر العباسي األول، عبد للا بن إبراهــيم الجيهمان، رسالة الماجستير، جامعة   -1
 م.1974-1973مصر،  -األزهر، القاهرة 

نوال حمزة يوسـف الصـيرفي،   -2 العاشـر الهجري]السـادس عشـر الميالدي[،  في القرن  الجهاد السـالمي في شـرق إفريقية 
جامعة أم القرى، مكة المكرمة،   الحديث،  السالمي  في التاريخ  الدكتوراة   م.1987-هـ  1407رسالة 

العصـــــر الحديث، دراســـــة تحليلية نقدية، رســـــالة الدكتوراه  الشـــــعر العربي في شـــــرق إفريقيا )كينيا وتنزانيا( في  -3
 باكستان.  -م، الجامعة السالمية العالمية، إسالم أباد2011للطال  أحمد سليمان موايي األغندي،  

 م. 2009تجربة عبد الرحمن العشماوي الشعرية، رسالة الماجستير، للطال  فهد فريج الرشيدي، جامعة مؤتة األردنية، لعام   -4
ــالة ماجســــتير، جامعة    الســــيد -5 محمد عبد للا حســــن الصــــومالي، الطال  أدم معلم محمد حســــن، رســ

 م.2010 -هـ 1431السودان،  –إفريقيا العالمية، الخرطوم 
التنصير في إريترية، ومواقف الدعوة السالمية منه، سعيد إدريس محمد علي، رسالة الماجستير، جامعة   -6

 م.2012هـ الموافق 1433العلوم السالمية، ماليزيا،  المدينة الجامعية، كلية  
الصـــــورة في شـــــعر أبي مســـــلم البهالني، رســـــالة ماجســـــتير، مقدمة من الطالبة خالصـــــة بنت حامد بن عامر   -7

 م.2016-هـ1437الخروصية، جامعة نزوى، سلطنة عمان، كلية العلوم واآلداب، قسم اللغة العربية،  
 م. 2008قوي ودور متراجع، د.عمر عبد الفتاح، معهد البحوث والدراسات الفريقية،  اللغة العربية في إفريقية..حضور   -8
 . 2005إصدار منظمة اليسيسكو،    ؟اللغة العربية في جنوب الصحراء، د. عبد العلي الودغيري، اللغة العربية الى أين -9

ـــــي تواجهها في إفريقية ]نظرة  -10 استراتيجية[، محمد عبد مكان اللغة العربية ومكانتها والتحديات التـــــ
ــــــــن أوراق المؤتمر   –الغني ســعودي، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم  ــــ الســودان، الكتاب الســابع، مـــــ

 م.2006الدولي...السالم في إفريقية، 
ــــــعودي،  -11 ــــ مكـان اللغـة العربيـة ومكـانتهـا والتحـديـات التي تواجههـا في إفريقـة، محمـد عبـد الغني ســــ

 م.6/11/2009للبحوث والتدري ، معهد مبارك قسم للا 
ــــــف الخليفـة ابو بكر، بطلـ  من  -12 ــــ مكـانـة اللغـة العربيـة في لغـات إفريقيـة وثقـافـاتهـا: بحـث أعـده د. يوســــ

 م(.1989المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قدم في )مؤتمر وزراء الثقافة  العرب 
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ـــــن خالل كتاب مسالك األبصار ف -13 ـــــالك األمصار البن فضل للا  ممالك المسلمين في الحبشة مـــــ ي ممـــــ
 م.2010( لمجلة اداب الرافدين، العراق، 56العمري، بشار أكرم جميل، منشور في العدد )

ـــــال محمد جاه للا، معهد مبارك قســـــم للا  -14 ـــــ ــــ وضـــــع اللغة العربية في دول القرن الفريقي، د. كمـــــ
 م.6/11/2009للبحوث والتدري ، 

واالهلية في إرتريا، مركز البحوث والدراســـات، مجلة البيإن،   أهم المؤســـســـات الســـالمية الرســـمية -15
 م.6/20/2017التاريخ : 

أوضاع اللغة العـربية فى مجال التربية والتعليم فى الصومال، إعداد األستاذ: محمد علمى توحو،  -16
 خبير في مجال التربية في الصومال.
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 املواقع االلكرتونية 
 /https://mukhtar.caالمختار اللكتروني:  األستاذ صال  باشا كيكيا، موقع  -1
  www.bezat.comاألسلوب ،موقع بيزات:  -2
ــات:   -3 ــو للبحوث والدراســ ــــديشــ ـــــ ــــ ــومال، موقع مركز مقـــــ ــــربية في الصــ ـــــ ــــ ــواء على تاريخ اللغة العـــــ أضــ

mogadishucenter.com 
 .https://yassine.orgالمام عبد السالم ياسين، موقع مؤسسة المام عبد السالم ياسين  -4
 http://iswy.co/eالخامس(، موقع طريق االسالم، إمبراطور الحبشة المسلم ليج أياسو )أياسو  -5
ــــــــات الريتريـــة،   -6 ــــ ــــــي  بـــإرتريـــا، موقع رابطـــة أبنـــاء المنخفضــــ ــــ ــــــعر العربي الفصــــ ــــ تـــاريخ تطور الشــــ

http://www.munkhafadat.com/arabic/ 
 www.albayan.co.ukالصليبيين، موقع مجلة البيان    تحرير الرها من -7
  https://www.farajat.net/arحياته وبطوالته عواتي، موقع فرجت الريتري  -8
 www.diwanalarab.comوان العرب: الخروج من الجنة في الشعر األندلسي، موقع دي -9

 http://www.ehrea.org/sabee.phpذكرى استشهـاد الزعيـم عثمان صالـ  سبـي، موقع  -10
 https://ar.wikipedia.org/wikزكي عبد السالم مبارك، موقع ويكيبيديـا الموسوعة الحرة.   -11
 www.islambeacon.comسلطنة شوا السالمية، مقال في موقع منارة السالم  -12
ــهـــــ  -13 ـــ ـــــ ــــ الشــــ ــد  ــائـــــ ــقـــــ الـــ ــيـــــرة  ـــ ـــــ ــــ ـــات:  ســــ ــــ ـــــ ــــ ــنـــــخـــــفضــــ ــمـــ الـــ مـــــوقـــــع  عـــــواتـــــي،  إدريـــــس  ــد  ــامـــــ حـــــ ــد  يـــــ

www.munkhafadat.com/arabic 
 .http://shamela.ws/indexالشاعر عبد الحميد ضحا، موقع المكتبة الشاملة:  -14
الــــــــ  -15 ـــــة  ــــ ـــــ ــــ ـــــــســــ ــــ ــــؤســــ مــــ ــــع  ــــوقــــ مــــ ــــل،  ــــمــــ ــــجــــ الــــ ــــازي  غــــ ــــر  ـــــاعــــ ــــ ـــــ ــــ ــة  الشــــ ــ ــــافــــ ــــقــــ ــــثــــ ــــلــــ لــــ ــــدس  قــــ

 .http://alqudslana.com/index والتراث:
 /http://www.alqarn.djالشاعرة شريفة العلوي،  موقع صحيفة القرن الجيبوتية:   -16
 https://www.alukah.net/sharia(، موقع األلوكة: 29شرح العقيدة الواسطية ) -17
 www.nashiri.netشعر الجهاد زمن الحروب الصليبية، موقع دار ناشري للنشر اللكتروني:  -18

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://mukhtar.ca/
https://mukhtar.ca/
https://mukhtar.ca/
https://yassine.org/
http://iswy.co/e
http://www.munkhafadat.com/arabic/
http://www.munkhafadat.com/arabic/
http://www.munkhafadat.com/arabic/
http://www.albayan.co.uk/
https://www.farajat.net/ar%20/2011/08/11
http://www.diwanalarab.com/
http://www.ehrea.org/sabee.php
https://ar.wikipedia.org/wik
http://www.islambeacon.com/
http://www.munkhafadat.com/arabic
http://shamela.ws/index
http://alqudslana.com/index.
http://www.alqarn.dj/
https://www.alukah.net/sharia
http://www.nashiri.net/


264الصفحة   
 

ــــام:   -19 ــــ ــــناء الملك أنموذجا(، موقع رابطة أدباء الشــــ ــــ ــــر األيوبي )ابن ســــ ــــ ــــعر الحرب في العصــــ ــــ شــــ
www.odabasham.net 

ـــة      -20 ــــ ـــــ ــــ ــاســــ ــبـــــ عـ ــد  ــمـــــ ــحـ مـ ــــور  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــتــ ــدكـ الـــــ ــع  ــوقـ مـ ــــرب،  ــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــ ــعــ الـ ــد  ــنـــــ عـ ــي  ــنـ ــديـ الـــــ ــر  ـــعـ ـــــ ــــ الشــــ
ssa.wordpress.com/religionhttps://abba 

شــــعر حســــان في الســــالم، مجلة البحوث الســــالمية، الرئاســــة العامة للبحوث العلمية والفتاء،  -21
 هـ.1396هـ 1395السعودية، العدد الثاني، شوال الى ربيع األول لسنة 

ـــا اجتماعيا، موقع جريدة األيام اليمنية -22 ــــ ـــــ ــــ ــلحـــــ ـــي رائدا وتربويا ومصـــــ ــــ ـــــ ــــ ــيخ العالمة البيحانـــــ :  الشـــــ
https://www.alayyam.info/news. 

 https://mukhtar.caالصحف العربية في إريتريا، موقع الشيخ إبراهيم المختار:  -23
 http://www.diwanalarab.comالطبيعة في الشعر الجاهلي، موقع ديوان العـرب:  -24
ــعـــربـــي:  -25 الـ األهـــرام  مـــوقـــع  ــار،  ــهـــــ ــنـ الـ عـــن  ــبـــحـــــــث  الـ ــة  ــلـــــ ورحـ ــبـــى،  ــــــ ــــ ســــ ـــالـــ   ــــ ـــــ ــــ صــــ ــان  ــمـــــ ــثـ عـ

http://arabi.ahram.org.eg/News 
 http://majles.alukah.netالفنون الشعرية في العصر العباسي االول، موقع األلوكة:  -26
ــــــيـــدة   -27 ــــ ــــــكـــاب في قصــــ ــــ ــــــــاعر عبـــد الرحمن ســــ ــــ ــــــمـــاديـــت الريتري:    –قـــال الشــــ ــــ المهـــد، موقع ســــ

http://www.samadit.com 
الــقــرن   -28 ـــــــالم  ــــ الســــ ــدة  جــريـــــ مــوقــع   األحــمــر[،  الــبــحــر  ]مــواطــنــو  ــاب  كــتـــــ فــي  الفــريــقــي: قــراءات 

salamhorn.com 
 http://www.ektrab.comقصيدة حكمة العمالء، موقع الملتقى الثقافي العربي:   -29
ـــــــ/  1331كان حيا عام  -30 ـــــ ــــ ــة، درس في الجامع   –م، من أهالي منطقة والرهيمنو 1912هـــــ الحبشــــ

 األزهر بالقاهرة. )موقع معجم أبابطين اللكتروني:
ــة:  -خصائصها   -تدوينها    –أقسامها   -اللغات السامية: تعريفها   -31 ــا، موقع األلوكـــــ الباحثون فيهـــــ

https://www.alukah.net 
  mogadishucenter.comاللغة العربية في أوغندا، موقع مركز مقديشو للبحوث والدراسات:  -32
 اللغات، موقع صيد الفوائد  اللغة العربية ومكانتها بين -33
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ــة:   -34 الــكــويــتــيـــــ ــاء  األنــبـــــ ــدة  جــريـــــ مــوقــع  ــه،  عــرفــتـــــ ــا  كــمـــــ ــبــي  ـــــ ــــ ســــ ـــالــ   ــــ ـــــ ــــ صــــ ــان  عــثــمـــــ الــمــعــلــم 
https://www.alanba.com.kw 

 www.alukah.netمفهوم الغرض الشعري، موقع األلوكة:  -35
امخة ]ســماحة مفتي الديار االرترية الشــيخ إبراهيم المختار[، موقع فرجت االريتري من رموزنا الشــ  -36

 .https://www.farajat.net/arاللكتروني:  
ــامـلة الحـديـثة:   -37 ــــ ــــ ــــــالمي، موقع المكتـبة الشــــ ــــ ــــــوعـة الموجزة في الـتاريخ الســــ ــــ https://al-الموســــ

maktaba.org/book 
 https://www.alukah.netهذا النبي الهاشمي )قصيدة(، موقع األلوكة:   -38
عربيـة في إفريقيـة )جيبوتي وإريتريـة في القرن األفريقي نموذجـا(، موقع حزب البعـث واقع اللغـة ال -39

 party.org-www.baathالعربي االشتراكي:  
 http://arrafid.ae/Articleياسين محمود باطوق، موقع الرافد:  -40
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اآليات 
اآليـــات

 1[......................................................................... يك ىك مك لك اك]

 19.................................................[.........................حمخم جم يل ىل مل خل]

 19.....................................[............ىب جن  يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل]

 20............................... .... ..................... [ ىت نت مت زت رت يب ىب نب]

 20[.....................................................................جهمه هن  من خن حن ممجن خم حم جم]

 21[....................................................................مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ]

 21[..........................................زي ري ٰى ين ننىن من زن رن  مم ام]

 22[..............................................................................................جنحنخن]

 111[.................................................................نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ]

 112[...............................................................   هئ مئ  خئ حئ جئ فإذا﴿

 112[................................ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل]

 112[........................................................................ جل مك لك خك حك جك]

 112[..........................مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ]

 112[.......................................................................................يئرب ىئ نئ مئ]

 112....................................................................................[..يبرت ىب نب مب]

 113[.................................................................................مت زت  رت يب  ىب]

 113[.................................................................ىك مك لك اك يق ىق يف]

 117[............................................................. مخجس جخ مح جح مج حج مث هت]
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 145[.............................................. ىل مل يك  ىك مك لك اك]

 165............................................ [.............. رن مم ام يل ىل مل يك ىك]

 167[..........................جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل]

 167............[...................................................... جحمح مج  حج مث هت مت خت]

 176............ [..............................................................من زن رن مم ام يل]

 183.............[........................................................نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ]

 183............. ..[............مخ مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب]

 184[.............................................................................................منننىن زن]

 185...............[......................... زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نبٱ]

 191[...................................................................... اك يق ىق  يف ىف]

 205................[.........................رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ]

 220................[................................جن مم خم  جمحم هل مل خل حل]

 236............................................................ ...........[ مكىكيك لك اك]

 236..........................................................[ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى]

 236[................................يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب]

 238...............................................[..........جه ين ىن من خن حن  جن]

 238.................................................................. ..[.............. منىن خن  حن  جن يم ىم]

 239[............................. مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب]

 259.................................[........ىل مل يك ىك مك  لك اك]

 269[......................ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام]

 269....................... ..[...........جنحن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل]
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 269............................[................................................. جخ مح جح  مج حج]

 270........................................................ .[.................جغمغ مع جع  مظ حط مض]

 

 
 

األحاديث 
األحاديـــث

 19................. ........ العافيـة{...................................  }يـا أهيـا النـاس: ال تتمنـوا لقـاء العـدو واسألـوا اهلل

ــوا: ال إل. إال اهلل{.................................................  ــ. يقولـــــ ــاس هتـــــ ــى النـــــ ــرق أـ أااتـــــ  21}أمـــــ

ــاق{....................................................  الــ.ــراـــــــــ ــ.  .ــقـــــــــ ــوس  والــقـــــــــ ـــ   105}إيــاكـــــــــ

ــة{...........................................  ــ. النـــــ ــ.: إلـــــ ــن... اقـــــ ــ. أيـــــ ــ.، إلـــــ ــا ليقـــــ ــا ألـــــ  109}يـــــ

 142.................}أنـ. يد.ـو شالـا ممتقئـا شبالـا، فيرضلـ. لالسيـف{.................................................... 

ــ.   ــأن ك ــا  ــ و ــ  ل ــا  ــ  ــت ــع ــن ــت ف ــرأة  ا  ــرأة  ا  ــار  ــب ت ــا{.......................................... }ال  ــ  ــي إل ــر  ــل ــن  146ي

 ....................................................} لعأوا، وأنــا ا.يب ـ إوا وفــدوا،  إوا  النــاس ارو ــا   185}أنــا أوا 

ا.مــد وال فءر {....................... لواء  وال فءر، وليــدف  القيــامــة  يوي  لقي  ولــد   185............... }أنــا ســـيــد 

 185................. ......}إوا كاـ يوي القيامة كن. إماي النبيني وا.يب ـ{...............................................

 205.................. }ما لاا ق.وى الاهقية االوا: يا رسوا اهلل، كسع  ر ى من ا  ا رين ر ال من األنصار {.......

 221....... ........ ري مغاليق لقرش، وإـ من الناس مفاتيح لقرش مغاليق لقءري {..............}إـ من الناس مفاتيح لقء

 235.......... ......... .................... "} إـ اهلل ااتار العرب، فااتار من ـ كنانة، أو ااا: النرض لن كنانة شك محاق 

 237............. ..... مك لك{................}فناقاين مقك الباا وسقـ .يل، ثـ ااا: يا حممد، إـ اهلل اد سمع اوا او

 238.............. ..........}أـ أ.راليا لاا يف ا سجد فأار إلي. الناس ليقعوا ل. فقاا هلـ رسوا اهلل {......................
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األشعار 
األشعـــار 

 اافية اهلم ة                                                                                    

                                                                                   148أاوي لا هصٍن أي نساء......................................................   **وما أقرف وسوف أااا أقرف  

 158.........................................وتقبس. فروة الفراء...................  **لو تقفف. يف كساء الكسائي  

 180.ىل اهلدى  ن است ـدى أقالء................................................ **ما الفضى إال ألهى العقـ إهنـ  

 190..............مائيــة متيش .ىل استحيـاء..........................................   **.ذراء مأـى لدايـة األشيـاء  

 201........ كأنـك اد اقق. كام تشـاء................................................ **اقق. مربءا من كى .يٍب  

 220.......... ..ند الع يمة يف األناي وكاء............................................  **ش ــ الفؤاق وكاؤه ما مأق.  

 264..........نبـض تغقغـى فـي ا.شـا لنقـاء.....................................  **مــة البيضـاء  لينـي وليــن النج

 265.................................... وقمـي الـذف جيـرف قي الفراـاء.........**الـرح  رهـي والبكـاء لكائـي  

 اافية الباء

ـ ـعـفر    ــأف  اـلـنـــــــ يف  ـكـيف  ــ. شـــــعــــــــرف  ـلي ــارب ............  **أال  األا ــدو  اـلع ــداء  وأ.                             11. ... .... ...... وـ.ـمرو 

 118.......... ... .......................يف هـده ا.ـد لني الد والقعب............ **السيـف أصدق أنباء مـن الكتب  

                                                                 139................................وفوق تقيـد ا جـد شمـاء  ترهـب .............**قب  .قـ. امـة العقيــاء ت هـو وخت

 156........... فام كن. يف الد.وى كريـ العوااب................................  ** حدق لني العباس هق ألي ـ  

 157................ إوا مل يعووها لنغمة طالب..............................................  **ه جتن  نوهنا  تكاق ..ايا

 159.................... ق.اء مشوٍق لالعراق غريب......................................  **أزين نساء العا ني أ يبي  

 165...............فكاقق مسامري ا.ديد تذوب...................................  **لك. ا نرب الغريب إو ام. فوا.  

 193.............................................. ويف القأاق ويف أنياهبا شنب...........  ** ياء يف شفتي ـا هوة لعس  

   225........................رب ا  د وم د العرب............................................. **أهيا السائـى .نا إننا  

 238........................ ل. يف سنـاء ا جـد لي. ومنصـب....................  **وابق مــا أرقى النـ يـف سميد.ـا 
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ـٍ وتس يـب..........................  **أي ال تذكـر سقمـ. وهـي نازهـة    244................إال ا.تـراك  وى سقـ

 244........تكـاق هلـا نفـس الشفيـق تـذوب................................ **لنا من  وى األه اـ يف الصدر لو.ة  

 اافية التاء

 112................... .... لنا من .قمـ. نقتبـس مـن ابساق......................و **راهى مـا غاب .نا إال  سمـ.  

 135.......................وانس مـا اق. واقتا.................................................  **أ..ني الناف وغن  

 138..................................لسندس ا ا ءرض فـي هسن نلرة.............. **  يرتكــ غناء ت هو لب جٍة  

 176............................... .ق أن. إهدى ا عج اق............................ **.قو يٍف ا.ياة ويف ا امق  

 177...................... ألنك نصب ه.ى اهلاطالق................................. **ومالك ترلة فأاـوا تسقـ.  

 192....................إوا وكرق وال لذاق تقق....................................**   . غري مقيمٍة  فيا  ارتـي وأن

 199............................... إـ قا.بتـ. لق.ف ــا اهلمسـاق.................. **إين أرى البسمـاق تعشـق ثغرها 

 203................ اـد رضعنــا ثـدف أٍي واهــدة..................................  **يـا رفــاق األمنيــاق اخلالـــدة   

 220...................... ...وتبق. البااياق الصا.ـاق.................................  **ثراء ا اا يفن. لعد هيـٍن  

 224................ .....ومعانـي النعوق ثـ النعوق................................   **من معانيكــ نلم. مدحيـي  

 224...................هبا أهى ا روءة والكرامة.......................................... **تذكـرق الياممة أـ وكرف  

ـ   اافية الي

 197.................................... فا ليـس في ـا مـ اج........................رص **كتـاب قارق كؤوس اهلـوى  

 اافية ا.اء 

ـٍ مسٍف فويق األرض هيدل.    126................. .............يكاق يدفع. مـن ااي لالـراح........................ * *قا

 127......................... ...............................ىل ارواء تسجـد لقرياح...... **أ الد صف ــ ولقـد أراين  

 134.............. ...................................هي الرليع هديقة األرواح............ **لزار أابـى اـ لنا يا صاح  

 اافية الداا

 60............... جيور هبا ا الح طورا وهيتـدف....................................   **.دولية أو من سفيـن الن يامـٍن  

 108........ لذلك مـا .مرق فـي النـاس أش د.......................................   **وأن. إلـ. اخلقق ريب واالقـي  

 108........................................... مـن اهلل مش ـوق يقوح ويش ـد................   **أغر .قي. لقنبوة ااتــ    
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                                                                                115................................ ....غوي. وإـ ترشد غ يـة أرشد ............. **ومـا أنا إال مـن غـ ية إـ غوق  

 116........................والن الفريعـة أمسـ. ليضة البقـد................ **وا  أمس. الالليب اـد . وا واـد كأر

 118.................. إوا غم ق انالسة أسوقا..........................................  **االفة رلكـ هامـوا .قي ا 

 120.......................................... لأاراتنا من ــ .قي ا ف ائد............. **أال ألقغ طغاة الرشك أنك لاذ  

 138............. و اق واقيك وا الناق مـن واق.............ـ............ **هياك »مقيط« صوب العـارض الغاقف  

 152......... فتناولت. واتقتنا لاليد...............................................   **سقـط النصيـف، ومل ترق إسقاطــ.  

 163................................رب الفضائى وال .يـــ ا فــرق.................  **نبكـي .قـ. فقداـ واك األجمد  

ـٍ رائٍح غاقف  165...........................ىل الب اليى من ألناء .باق............................   **   تبكي السامء لم 

 166.....................أ.دقت. لقنائباق جمرق.........................................   **وأشـ مكت ٍى كعضٍب لاتٍر  

 172............. ... ومن كى غيٍث صاقق الربق والر.د...............................   **.قيك سالي اهلل مني حتية   

 184............. من الرسى واألوثاـ يف األرض تعبد...............................  **نبـي أتانـا لعـد يـأٍس وفتــرٍة  

 184........يف كى .رٍص ر.ـ. متجدق.................................................  **هذا النبي اهلاشمـي حممد  

 188............................ألباء مأمونوـ غيبا ومش ـدا..........................  **لنا  قساء ما نمى هديأ ــ  

 192................................................قي ـن ا جاسد والربوق.............  **يرهـن معا ل.اء ا يش لدا  

 200................. ..الوهـ هسنا ما است.ا.. م يدا......................    **هوق الاما فقو وهب. ت يده يف   

 230.................موصولـة اإلسنـاق لاإلسنـاق..................................  **ورث الوزارة كالـرا .ن كالـٍر  

 258........................... .......أمـورا هبا أتـ. الرســـوا حممد........... **إهلي اهـد أهـى مقدشو أهنـ ألــوا  

 269......... ...................وإـ أنـ. أكرمـ. القئيــ متـرقا................ **إوا أنـ. أكرمـ. الكريــ مقكتــ.  

 اافية الراء

 111........................... ............إـ .راضك أقه. وأمـر.............. **هب يل نلرة   يا غضيض ال.رف

 109.................... وإنـا لنر ــو فوق ولـك مل ـرا.............................. **  لقغنـا السمـاء جمدنـا وثراؤنا

                                                                           125........... ...اخلدر فـي اليوي ا .ري ...............................................  **ولقـد قاق. .ىل الفتاة    

 128...........ويد الشتـاء  ديدة ال تكفر.........................................  **ن ل. مقدمة ا صيـف محيدة  

 130..........................مـاء وظى وأهنار وأشجـار.............................    **يا أهـى أندلـٍس هلل قركــ   
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 133فقـو أننـي مقكـ. اقبـي وناظـرف.....................................   ** لءدهـا  تـرى الورق فوق الياسمني

 133................................ أضحـ. لمجدك ليت. معمورا............ **وا.مر لقرص ا قك ناقيك الـذف  

 139............................ر..............ي.يـب لـدين اهلل يف أرض ا وكــ  **ومـا )انــدع( إال قيــار كريمــة 

 165...................... تبكي .قيك نجوي القيى والقمرا...................   **والشمس كاسفة ليس. ل.العٍة  

 170........................ وكيف جييبني البقد القفار............................. **ق.وتك يا كقيب فقـ جتبني  

 175تقيح إىل السارف هقـ إىل ادرف...............................................  **رفع. ل. نارا ثقولا زناقها  

 175.......................كونوا محقـة اهلـدى من لعـد خمتـار.............  **مضـ. الفقيـد حيامـي .ـن .قيدتــ.  

 176................... يـكوـ ألثـواب الـنـدى ألـدا نرش..................  **أمـن لـعـد طـي الـحاقثـاق حممدا   

 176.....................نصب ا.جيج مقبدين وغاروا......................   **و.قيك من صقـواق رلك كقام  

 179وال شاة متوق وال  لعري........................................................   **لعمرك ما الرزية فقد ماٍا  

 191.باقف لدينـار.............................................. هت. ا تالها  **.ذراء مل جيتى اخل.اب هبجت ا  

 195صوتـك العـذب .نـ. ال جيارى........................................  **يا منـار اهلـوى أطرلـي األوتـارا  

 206..................... لك الويى ما هذا التجقد والصبـر....................  **أاوا لنفيس يف اخلالء ألوم ا  

 221........................فأهقك. إو لغ. ظقمـا .ىل أثــــر................. **هذف إياق وكانـوا أهى مأثـرٍة  

 221..........................سام فعال لا جد فءر ا فاار.............  **إوا .بد شمـٍس ادمـوا رفد اريهــ  

 223سيـورث. غام ويعقب. وزرا.....................................................  **ا اا البءيى فإن.   إوا ا ـ

 224............................. وجتمق. لحديأـك السيـر..........  **اافية الراء رف. لنلـ مدحيك الفكر  

   247........................... ..ـــا كن ا ويف ترهبـا الترب......وأـ هب  **أيدرك اومـي. أـ لاألرض مغنمـــــــا  

 271...................وأنتــ يف هجعـٍة والناس يف الس ــر.............  **طـاا الكرى فيكــ ال ى والفرق  

 اافية السني

 193......................... .... أفق .ن البيض ا.ساـ القعس...............  **يا أي. الققب القجوج النفـس  

 228 ـا ارتقـ. فـوق .ـرش ا قك إياس................................ **وافـ. اهلنــاء وزاا البـأس واليــأس  

 230..........................لصحيـح إسنـاٍق لال إلباس......................   **رووا اخلالفة كالـرا .ن كالـٍر  
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 اافية العني

      11  ............. ........... ... ... ........معروف من الفجـر ساطـع.....  إوا إنشق **وفينـا رسـوا اهلل يتقو كتال. 

 152..................والدهر ليس لمعتٍب من جي ع.................................   **أمن ا نوـ وريب ا تتو ع  

 124...............................وإـ نصبـوا ا دافـع والقال.ا.....................  **سنأاـذ هقنا م ام تعالـوا  

 152وتقك التي تستك من ا ا سامع................................................  **أتاين ألي. القعن أنك  تني  

 159................................وأصبح مغن. الوق لعدك لققعا......... **أصـ لك النا.ي وإـ كاـ أسمعا  

 اافية الفاء

 243...................................البـوح يسكتنـي ويشنـق هرفــي..... **وهـدف ومـن .ـ ف أسري لع ف  

 اافية ااف 

                                                                       154................لرزق لوامق ا لو ٍ. مونق ................................   **وكأـ ارص الساج اقة .اشٍق   

 156........... ... لتءافك الن.ف التي مل ختقق..................................  **وأاف. أهى الرشك هت. إن.  

 171.............. ومحى مه. اخليى العتااا.........................................  **قد ضمن. ل. ا  ج العوايل  ف

 197...............................فالققـب نـار والعيــوـ سوااــي............ **قارق كــؤوس ا.ــب لقعشـاق  

 205...............مـن الشعـوب اضوا هـ نا وإشفـااـا............... **  فقـو قرى القـوي لـالسـوقاـ أيـن هــــــ

 اافية الكاف

 59............فكى امـرفٍء هق ـا هالك..............................................   **وأابح لدهقـٍك مـن لقـدٍة  

 160................................................ وتألأل الب اء يف .ارضيكـا....  ** اا ماء الشبـاب يف اديكـا  

 216................وأال أرى غريف ل. الدهـر مالكـا..................................  **ويل وطن للي. أال أليعـ.   

                                                                                223......................................... ........فإوا أنفقت. فا اا لك.................. **أن. لقاما إوا أمسكتـ.  

 اافية الالي      

 105............. .... ....................هت. أناا ل. كريـ ا ـاكى............ **ولقـد أليـ. .قـ. ال.ـوى وأظقـ.   

ــا    ــار ــــــــ ل إـ  ــى.......................   **ا.ـرب  الـفشـــ ــك  مـن كـن  ـي                                     25.......... .............................فـال 

 113........................................ ...........أين األئمة وا قوك العدا.........  **يا أهيا ا غرور كن منتب ـا  

 115............... .............ووليـاـ اـد زلـ. لأادام ـا النعى............. **تداركتمـا األهالف اـد ثى .رش ـا  
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 116...................والصـدق .نـد ووف األلبـاب مقبوا..................  ** ألقـغ اريشـا وايـر القــوا أصدا.  

 120.................... ..ولك. لفقد ر ال. اإلنجيى..............................  **واستبرش القـرلـ هيـن نرصتـ.  

 122.................. ....وأـ ينج  العدة ا اطى...........................................  **أما لـ أـ ي هق الباطى  

 123.......................................ايـد يعـض لأر ـى اآلماا............ **  فـي طي ـا نشـروا ا عاهــدة التـي 

 127....................... ارضاء  ـاق .قي ا مسبـى ه.ـى.................  **مـا روضـة من رياض ا. ـ معشبة  

 136.......... .....كيـف تغـدو إوا غـدوق .قيـال.................................  **أهيـذا الشاكــي ومـا لـــك قاء   

 150.... .......متشـي اهلوينا كام يميش الو . الوهى............................  **غراء فر.اء مصقـوا .وارض ـا 

 150......................تـى...........وال تــراها لــســر الــجــار تــءــت **ليــس. كمـن يكـره الــرياـ طقــعت ـا  

 150...............سمو هباب ا اء هاال .ىل هاا................................ **سمـوق إلي ا لعد ما ناي أهق ا  

 151............. .................... .....كجقموق صءٍر ه.. السيى من .ى........... **مكٍر مفٍر مقبٍى مدلٍر معا  

 156.........يضيق .ني وسيع الرأف من هييل...............................  **يف غمراق ا وق من.رها  ما زل.

 165................................. وهوراـ من. موهش متضائى............ **لك. هارث الوالـ من فقد رل.  

 187........................... .......................ونأني لا ديـح لذف الالا......... **لحمد اهلل نبدأ يف ا قاا  

 192.................... ...... .....متيش اهلوينا كام يميش الو ي الوهى........ **غـراء فر.ـاء مصقوا .وارض ا  

 204............ رفاق ا.ج ألرصق اهلالال...............................................    **اياما ينلروـ إىل لالٍا  

 216.... ....لحرة ليقـ. هيـث رلتنـي أهقـي......................................  **لـالق هبـا ني.ـ. .قـي متائمـي  

 221..............................................  ا يشق .ىل الساقاق فعاا......  **ال يدرك ا جد إال سيـد ف.ن  

 233..................... أمحـد ا ءتـار طـ. من .ـــال.............................  **صـى يـا رب .ىل ايـر الـورى  

ـ   اافية ا ي

 112................. مـن اـاب اوسيـن مل حيقـ ومل هيــ.........................  **لقـد سعـ. نحو .رش اهلل ثـ قنا 

 113.........................................مـاـ فحمص فأوريشقــ.................. **واـد طف. لقمـاا لفاا.  

 115........................... ومن يستبح كنـ ا من ا جـد يعلــ.............. ** .ليميـن فـي .قيـا معـٍد هديتمـا 

 118......... .....تأـب. مراتب ـا فيكــ وال تـري................................... **لأالأكــ  إـ اخلالفة إـ تعـرف

 124....... نامووا وال تستيقلوا ما فاز إال النـوي............................  **يا اـوي ال تتكقمـوا إـ الكـالي حمري  
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 150...فدـ ألايض ها ة ا تقوي...................................................   **فواف. في ا نااتـي وكأهنا  

 153................................. مما تضن ل. النفوس معقوي................. **وا.مد ال يشرتى إال ل. ثمن  

 156ه.ـ ا ناكب كى يوٍي زهاي.................................................. ** اقوا ال.ريق  عرٍش .اقا ـ 

 159......وال سالــ .ام اقيٍى لسالــ..........................................   **ألا  عفٍر ما طوا .يـٍش لدائــ  

 123........ ....................واطمسوا النجــ واهرمونا النسيمـا..... ** هولـوا النيى واهجبـوا الضـوء .نـا 

 168................... ......ومن أماليدها اإلهساـ والكري................ **ما القوا يف قوهٍة فينانٍة سق..  

 175...............................إال ألــي وكــي الـقـقـب مـض.ـري....... **تـرك. فـينـا فـراغـا لـيـس يشغقـ. 

ـٍ    179................................ورمحت. ما شاء أـ يرتمحا................  **.قيك سالي اهلل ايس لن .اص

 182.......................... .والفريقيـن من .ـرٍب ومن .جــ...... **  حممــــــــد سيـد الكونيـن والأققيــن 

 266............ منبـــر لقسيــف أو لقققـــــ..................................... **أمتـي هــى لـك ليـن األمـــ  

 266............... كأن. شبـح واىف من القدي.....................................   **رأيت. ليتني أسعفتـ. لدمـي  

ـ   اافية النو

 10....................غ اهلل والدين .......................... مـن كـاـ ير و لـال **يا راكبا لقغن .ني مغقغقة  

 122.....................مـن شـك في ــ ف ذا الفتح لرهـاـ................   ** نـد السمـاء هلذا ا قك أ.ـواـ  

 71..............................فصاقف اقبا االيا فتمكنا...............**  أتانـي هواها ابى أـ أ.رف اهلوى  

 104........ .........................................ومسانـالاخليـر صبحنـا ريب  **ا.مد اهلل ممسانـا ومصبحنـا  

 124.............. .ادمتــ الشعـب لقعدى ارالينا.....................   **رصتـ ضحايـا أمانـي اإلنجقيـ  ف ى  

 129..............يف  نٍة اـد هوق روهـا ورحيانا............................ **ف طائف.  هيتك .نا شمـاا طا

 131...... ....................هــوى  لـ. أهـد واهنـد ث ـالـ.................. **قهـ. ال يـرة أمـر ال .ـ اء ل.  

 135..................... مشـ. .ىل الرسـ أهداث وأزمـاـ........... **اـ ناج  قـق وانشـد رسـ من لانـوا  

 137....................... وساكنـو النيـى سمـار وندمـاـ...............  **النيـى مـن نشـوة الص بـاء سقسقـ.  

ـٍ أنيـٍس    140... .......... ..........سن مـن رلـا  لاهانـي...................اد هوى ا.  **يا  لك اهلل مـن مكـا

 150...........................طويـالق الذوائـب والقروـ...................... **وهن .ىل اللالي م.قباق  

 151.................. ولوال الذف ابـروا مل تـرـ..................................   **فجئتـك مرتاق مـا ابـروا  
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                                                                      160.......... ........... .... ..... هل. من مال. الكفن.....................................  **كى هٍي .ند ميتت.  

 169...................................ـواـ.......فــي اهلل مــن اقــٍد ورضـ **يـا اـاقي اإلسـالي أ ــر جماهــٍد  

 180.......................ايى خليٍى وأاراـ ألاراـ...................   **يا هلف نفيس .ىل صءـٍر واد ف ..  

 182...... .................أـ ا روءة يف اهلوى سق.ـاـ...........................  **إين لتعجبني الفتاة إوا رأق  

 200..............................وهبـذا ساكـن الرياـ من كانا.............. **يـا هبـذا  بـى الريـاـ من  بـٍى  

 217..................... .............يـن من اخلقد لالكافـور تسقينـا........ **لكن مرص وإـ أغض. .ىل مقٍة  

 242يف مواـف ا.شـر نققاكـ وتققونا....................................  **إـ كـاـ اد .  يٍف الدنيا الققاء لكــ  

 261................................وارهــى؛ فعيني مل تعد لمكـــاـ........ **اــف أهيـا الدمـع الـذف أ.يـانــي  

 267....................ونـ ف الـورى ولــة ال تبيـن............................   **وكيـف ألالـي ون فــي إلـــاء  

 268.........................هت. يــرق البـر لالنكـراـ......................... **هاشـا يكـوـ لذف النوايـا منــة  

 270.......................ف.ا ا استعبـد اإلنساـ إهساـ................ **أهسـن إلـ. الناس تستعبد اقوهبــ  

 اافية اهلاء 

 122................................ فال استـرق الذى أ..اك. اهلل................. **صفـاق جمدك لفظ  ى معناه  

 120....................... وهى طوق األمالك إال نجاقه.................... **هو السيـف ال يغنيك إال  القه  

 168....................... قيـننـا فـي ا.يـاة اري ضمـان................................ **إننـا أمة ألهـمـد ننتمـي  

 59........................ بـاا هبـا إالكـراق صـ صءورها............. **الق.امـي قوهنا  ولـو أصبحـ. لنـ. 

              106.......................هت. يوارف  ارتـي مـأواهـا.....................  **وأغض طرفـي مـا لدق يل  ارتـي  

 129..............................واآلنساق إوا اله. مغاني ا.............. **يا من رأى الربكـة ا.سنـاء رؤيت ـا   

 174.......................إـ أن. اقيت ا يف من خيقي ا........................ **كقيب ال اري يف الدنيا ومن في ا 

 178.............................لعــد الرهيــى إو اـد مـاق لاني ـا........... **لقـدار يعقي ــا.  مفتـي الديــار فمـن 

 187.........................اـقـ. اـبقـ. رسـى جتى اصاهلـا.................. **أتـانـا رسـوا اهلل لـا.ـق لـعـدمــا  

 204........................رفاق من األرفاق شت. شعوهبا..............   ** وكرتك هيث استأمن الوهش والتق.  

 215........................هتـ. أ.ـوق إليـ. أرض التيـ.......................  **وطني ستبقـ. األرض .ندف كق ـا  

 217...............................................إيل وسقم. أـ يصوب سحاهبــا..... **أهب لالق اهلل ما لني منعـٍج  
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 218..................شئـ. فـي وصفـ ا أو وصف منشي ـا...............  **هـذه هـي الباايــاق الصا.اق فقـى ما  

 222........................تبق. ولو فني ال ماـ لأرسه.................................   **إـ الصنائـع يف الكراي وقائع  

 222تبغي العىل والع.ايا من مرااي ا.......................................................  **ومهة لمناط النجــ ساميـة  

 اافية الياء

 193أظـى إوا لــ ألــق و  ـك صاقيـا................................................. **أمل تعقـمي يا .ذلـة الريـق أننـي  

 

األعالم 
األعالم األعالم   

 هرف اهلم ة 

                                                                                   8الـن قريـٍد...................................................  

 11،  10ألو طالـٍب...........................................

 18.......... الـن ل.وطـٍة..................................... 

 18األمري نور................................................. 

 22،  21الـن  ريـٍر........................................... 

 22،  21الـن .بـاٍس..........................................

 24أمحد لن إلراهيـ  ورف...................................

.........................................ال ـٍ  34،  33ـن اقـدو

 52أمحـد لـن .بـد الرمحـن هـالٍا.............................

 54أمحـد لـن .بيـٍد لـا هبيـٍش.................................

 59ألـو ا قـداي................................................

 59االاـٍس............................................... الـن 

 63أمحد .مر شيٍخ............................................

 65أمحد لن حممٍد سعـٍد.......................................

                                    72...... .بـد الرمحـن لـن حممـٍد البنـا........................ 

 73.بـد الرمحـن .قيـش...................................... 

                                  73.بيـد اهلل لـن مسعـوق ا حبولـي..........................

 73.قـي نلمـي.............................................. 

 74.بـد الفتـاح الرفا.ـي.....................................

 75...............بد القاقر  كبريف..........................

 76.بـد اهلل  لا صالـح ا.رضمـي............................

 77.أامـ لن صالح سبي.....................................

 102.أمـاـ لـن .قـٍي ال يقعـي.............................. 

 102.بـد الرمحـن ال يقعـي..................................

 102الرمحـن الصوفـي...................................بـد 

 102.بـد الرمحـن لـن العقـي................................ 

 102.بـد اهلل الق.بـي........................................

 102.مـر لـن .بـد الرمحـن..................................

 102...............................مـر .قسـو أمحـد........
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 71إلراهيـ ا ءتار............................................ 

 73ـاـ........................................ألو هنيفـة النعم

 76إلراهيــ سق.ـاـ.......................................... 

 104أميـة لـن ألـي الصقـ...................................

 105ألو سعيـٍد اخلـدرف......................................

 109...........................ألـو هريـرة.................... 

 110،  109الـن رواهـة...................................... 

 110ألو العتاهيـة.............................................

ـٍ الرواهـي.....................................  111ألو مسقـ

 113...........األ.شـ.......................................

 118ألو متـاٍي..................................................

 120الـن القيرسانـي..........................................

 122الـن منيـٍر................................................

 122..ألـو .قـي ا.سـن الوينـي............................

 124إقريـس مجـاٍع........................................... 

 126أوس لـن هجـٍر.........................................

 158،  128الـن الرومـي.....................................

 130الـن افا ـٍة.............................................

 131لرندف.......................................ألو البقـاء ا

 134أمحـد شواـي.............................................

 136إيقيـا ألـو ماضـي........................................

 138ألــو إسحـاٍق إلراهيــ أطفيـش.........................

 144.............................الـن سـالٍي..................

 144ألـو العبـاس أمحـد لـن حييـ.............................

 105.نتـرة لن شدق..........................................

 105..ـاء لـن يسـاٍر......................................... 

 117.بـد اهلل لـن مهـاٍي السقولـي............................

 120................مـاق الديـن.............................

........................................ ـٍ  120.يـاض لـن غنـ

 132.بـد الرمحـن األوسـط..................................

 133.بـد البـار لـن محـد يـس..............................

 140.بـد القـاقر لـن .بـد الرمحـن النيـد...................

 144لعسكـرف..............................................ا

 146.بد اهلل لن مسعوٍق...................................... 

 147.بـد الشـارق لـن .بـد العـ ى.........................

 153............... .ققمـة لـن .بـدة........................

 157..................................العتايب................. 

 159............ ... العبـاس لن األهنــف.................... 

 165.بد ا قك لن ا  قب...................................

 168.بد الرمحن الدكايل ا غريب.............................

 173إلراهيـ...................................بد القاقر لن 

 179.بدة لن ال.بيب........................................

 179.يل لن أيب طالٍب....................................... 

 181.بد الع ي  لن الشيخ .بد الرمحن......................

 187.................بد السالي ياسني......................

 224.بــد اهلل اخلفا ــي.....................................

 233.أامـ لن الشيخ .مٍر...................................

 238.كرمــة لن ألـي   ــٍى................................
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 149امـرؤ القيـس............................................ 

 151اهلذلــي......................................ألو وؤيـٍب 

 155ألو رافٍع.................................................

 157ألو قلف العجيل.........................................

 161إلاـ لن .بد ا.ميد الالهقي........................... 

 165............................. ألو واثقة  لن اقيفة.........

 165ألو لكر لن القبانة........................................

 166ألو .يٍل اليويس..........................................

 174ألو شبٍى ا.ارثي........................................

 176.................. ألو طاهٍر لن لقيٍة......................

 176ألو ا.سن األنبارف.....................................

 188الن األ.رالـــــي.........................................

 189الن تيمية.................................................

 216.........الــن ميــــاقة.................................... 

 221أنٍس لن مالٍك..........................................

 223ألو نواٍس................................................

 230ألو سعيٍد الرستمي......................................

 242الن زيدوـ..............................................

 244يـ لن هرمة........................................إلراه

 269ألو الفتح البستـي........................................

 هرف الباء

ــد اهلل........................................  ــن .ب                73هبــراـ ل

 126لشـر لـن ألـي هـازي األسـدف..........................

                                                                 129البحتـرف................................................ 

 244.ـروة لن هـ اٍي.........................................

 247.مر لن حممٍد لن .بد الرمحن...........................

 261.بد الوارث لن .يٍل....................................

 264.بد الوهاب .أامـ.....................................

 265.امق الكتكوق..........................................

 266...............................مر ألو ريشة.............

 266.بد الرمحن العشاموف..................................

 267.بد ا.ميد ضحا.......................................

                                        271.يل لن إلراهيـ أيدل.................................... 

 هرف الغني 

 64غوث الدين ا.اج مؤمن األفغاين.......................

 197غازف المى............................................

 هرف القاف

                                                                       21اتـاقة......................................................

 156ااســ البـراوف الصوفـي...............................

 106اـس لـن سا.ـدٍة........................................

 143لـن  عفـٍر.......................................ادامـة  

 151ايـس لـن معـد يكـرب................................ 

 ......................................... ـٍ  179ايس لن .اص

 204ايس لن ا قوح..........................................

 هرف الكاف

 8....................................كـوش لـن هـاٍي........

 116كعـب لـن مالـك األنصـارف...........................

                                              179كميى لن زياٍق النءعي..................................
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                                                                              158لشار لن لرقٍ.............................................

ـ   هرف الي

 135 بـراـ اقيـى  بـراـ................................... 

                                        165..............................................  رير......

 186 عفر لن هجي سعيٍد إنايت.............................

 193مجيى لن معمٍر...........................................

 هرف ا.اء

 72................هسـن البنـا..............................

 83هامد لن إقريس .وايت...................................

 116،  107هســـــاـ لـــن ثالـــٍ...........................

 112هسـن أمحـد لـدوف..................................... 

 123إلراهيــ..........................................هافـظ 

 124هسن ط. حممـٍد .يل.....................................

 160ا.سيـن لـن الضحـاك الباهيل..........................

 218هامد ا حضار..........................................

 هرف اخلاء

 148....................................اقـف األمحـر.......

 168اقيى م.راـ............................................

180اخلنســاء.................................................. 

                                                                         191األا.ى.................................................

 هرف الداا 

 114قريـــد لـــن الصمـــة....................................

                      155ق.بـى اخل ا.ـي........................................

 

 هرف ا يـ

 9.........ا سعـوقف.........................................

 17حممـوق لـن قاووق.........................................

 20حممـد لـن األميـن الشنقي.ـي............................. 

 25................. ..متاـ لن .أامـ..........................

 52.قــوف....................................حممـد .بـده لا 

 52حممـد لن .قـي زرؤوي....................................

 53حممـد لـن صالـح لـن هامـد..............................

ـٍ شيدلـي.......................  54حممـد لـن إلراهيــ .أمـا

 55.......................حممـٍد لـن لشيـر....................

 63............. .حممد ا.اج موس...........................

 163........... .حممد الن أمحد رسوٍر........................ 

 203حممد لن .أامـ كجراف................................. 

 66الشيخ................................حممـد لن حمموٍق لا 

 69حمموق أمحد رالعة........................................ 

 72حممـد ألو الفضـى اليـ اوف.............................

 72حممـد لـن أمحـد اللواهـرف...............................

 72........ ........ حممـد لـن مص.فـ. ا راغـي..............

 72حممـد لـن لءيـٍ. ا .يعـي................................

 72حممـوق لـن ا.ـاٍب السبكـي.............................

 72حممـد لـن زاهـٍد الكوثـرف...............................

 73حممـد لـن هبيـب اهلل الشنقي.ـي.........................

 73ـ. لـن صبـرف.....................................مص.ف

 73حممـوق لـن شقتـوٍق......................................
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 هرف الذاا 

 193وو الرمة.................................................

 هرف الراء

 143الرمانـي.................................................

                      156......................الرشيــد...........................

 هرف ال اف 

                                                                                17زيـد لـن .قـي زيـن العالديـن............................ 

                                                                                        148،  115زهيـر لـن ألـي سقمـ............................

 هرف السني

 19سيـد ا.ـٍب................................................

 21سعيـد لـن  بيـٍر...........................................

 30..................سيمو....................................

 87سقيامـ كبوب هجاٍج.....................................

 155سعيد لن العاص........................................

 168سعد زغقوا.............................................

                                                                             171سيف الدولة...........................................

 187سقيامـ لن سحامـ.......................................

 206سقمـة العفـي..........................................

 شنيهرف ال

 212ريفة العقوية...........................................

 192الشنفرف.................................................

 هرف الصاق

 219صالـح لـن أمحـٍد لا كيكيـا..............................

 70.................................صالح .بد القاقر لرهتوا

 77حمموق لن صالٍح سبي....................................

 84حممـد لـن سعيـٍد لا نـاوٍق................................. 

 85...........................حممٍد قاووق لن مص.في......

 102حممـد لـن .بـد اهلل هسـن...............................

 112موسـ. أمحـد .يسـ.....................................

 113حميـي الديـن شيـخ القح.انـي..........................

 123معـروف الرصافـي.....................................

 125ا نءـى اليشكـرف...................................... 

 137حممـد سعيـد العباسـي..................................

 138حممـد الفاضـى التقـالوف..............................

 139حممـوق مص.فـ. لـدوف................................

 149.................................. ا أقـــــب العبـــــدف..

 155مـرواـ لـن ألـي هفصـة................................

 156ا رزواي................................................

 158................... ..... ٍة............سقمـ لـــن ا فضـى

 158ال.ويس..................................حممد لن محيٍد  

 165ا عتمــــد لــن .بـــاٍق................................... 

 170ا  ق ى.................................................. 

 171ا تنبي...................................................

 175...........................مص.ف. كامى............... 

 178حممد لن .مٍر لامشموٍش...............................

 184حممد لن لدوٍف اهلاشمي................................

 192ا راش األكرب...........................................

 241حمموق حممد هسن .بدف...............................
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                                                                                                                                119صـالح الديـن األيولـي.................................

 149................... األصمعـي........................... 

 157الصويل..................................................

 190صالح ط. الربيت.......................................

 230الصاهب لن .بـاٍق......................................

 هرف الضاق

                                                                                        21..........الضحـاك........................................

 هرف ال.اء

  109،  60طرفة لن العبد البكرف............................ 

   228ط. لن هسن ال.ويى....................................

 هرف العني 

 10لــن س ـــ..........................   .بــد اهلل لــن ا.ــارث

 12،  12.بـد اهلل ال يقعـي....................................

 12.مـر ولسمـع............................................. 

 12العمـرف..................................................

 27.................... .مر قيٍن.............................

 40.مـر .بـد الفتـاح......................................... 

 52.بـد اهلل .ـ وز............................................

   53.مـر لـن إقريـٍس موقوف...............................

                                                                                        225.بد الرمحن سكاٍب.....................................  

ـ   هرف النو

 11،  10النجاشـي...........................................

 25ناج سجد }لبنا قنقى{....................................

  89النجــاشــي إسحــاق....................................... 

ــدف........................................  ــة الع  109النالغ

 119ن حممـوٍق......................................نـور الديـ

 120نجــ الديـن إيقغـازف ..................................

................................... ـٍ  142النـواس لـن سمعـا

 152النالغـة الذلياين.........................................

 152...............................النعمـاـ لـن ا نـذر......

 222ناصح الـديـن األر انـي............................... 

 هرف اهلاء

 8هشـاي القءمـي............................................. 

 44مهبٍـرق األوا............................................

 هرف الياء

 169لاطــوٍق........................................  ياسيــن 

 73يوسـف لـن االـٍد البصـرف..............................

 هرف الواو 

 27وسن سجد..............................................
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ابلدلان
ابلدلان   ابلدلان   

 هرف اهلم ة 

                                                                                   1أفريقيا......................................................  

 5إريرتيا.......................................................

 6أوغنـدا......................................................

 8أسـواـ......................................................

 11أوفاق..................................................... 

 12أرالينـي....................................................

 33أنغـوال.....................................................

 36ا.....................................................أثيوليـ

 39إي.اليـا.....................................................

 43أسمـرا.....................................................

 هرف الباء

                8لرلـر.........................................................

 12لرلـرة......................................................

                                                                 16لـراوة...................................................... 

 14لالـي.......................................................

 33الربتغـاا...................................................

 43.انيـا...................................................لري

 هرف التاء

 5تن انيـا....................................................... 

 هرف الشني

 11...................................................... شـوا

 14..................................................... راا

 هرف الصاق

                                             8الصومــــاا.................................................

 هرف ال.اء

 8........................................................طيبـة

 هرف العني 

 6.................................  . ........ ............ـدوا

 12...................................................... .دا

                                    39.ـدـ...................................................... 

 39.دوليـس................................................. 

 39.صـب...................................................

 هرف الغني 

 33..........................غينيـا ليسـاو....................

 هرف الفاء 

 15ف.جار....................................................

 32فرنسـا.....................................................

 هرف القاف

                                                                       39الققـ ي....................................................
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 8التكـرور.....................................................

 35.تشاق......................................................

 77تونـس.....................................................

ـ   هرف الي

 6 ـ ر القمـر...............................................

                                        16مجا.........................................................

 33 نـوب السـوقاـ.........................................

 34ال ائـر.................................................... 

 هرف ا.اء

 1..................................... ا.بشـة................ 

 هرف اخلاء

 8اخلرطـوي....................................................

 هرف الداا 

 6قهقـك......................................................

                      13قوارو......................................................

                                        13قارة........................................................

 32قاكـار......................................................

 هرف ال اف 

                                                                                6زنجبـار......................................................

                                                                                        11زيقـع......................................................

 هرف السني

 39السـوقاـ..................................................

                                          47ســــوريـا..................................................

  

 هرف الكاف

 5كينيـا........................................................

 6........... كقـوة.............................................

                                              36الكاميـروـ...............................................

                                            47الكـــويـ.................................................

 هرف الالي 

 77..................................... ليبيـا.................. 

 هرف ا يـ

 5موزمبٍيـق..................................................

 6ممبسـا.......................................................

 6مدغشقـر...................................................

 6....................................مصـوع................. 

 16مقـديشو.................................................. 

 34مصـر.....................................................

 36مالـي......................................................

 54......................ا غـرب............................. 

 55موروتانيـا................................................. 

 هرف اهلاء

 12هدية......................................................

 17هرر.......................................................

 هرف الياء

 8اليمـن......................................................  

 39اليوناـ....................................................
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الـمحتوياق

 ................................................. أ.البسمقــــــــــــة.............................

 ...................................... ب...مستءقـــص.......................................

 ....................................... ق.است ــــــــــــالا......................................

 ..................................... هـ.إهــــــــــــــداء.........................................

 ..................................... و.ـر........................................شــكر وتقديــ 

 1......... ....................................................... . مقدمـــــــــــــــة.............. 

 : د  تهيــ 
 شرقي أفريقيا وصالت العرب به قبل السالم 

 5....................................... ... ........................... هدوق ا ن.قة............ 

 5................................. ........ طبيعة شب.   يرة العرب........................... 

 7............................ ......... سكاـ راي إفريقيا وهضار ـ ابى اإلسالي......... 

 7........................ ..... شة، النسب وا.دوق الغرافية...................... أرض ا.ب 

 9................... ........ هجرة الصحالة إىل ا.بشة...................................... 

 10................ .......... اإلماراق والسق.ناق اإلسالمية يف رق إفريقيا............... 

 17............. ........... هركة ال اق اإلسالمي يف رق إفريقيا........................... 

 21........... ...... ا جاهد اإلماي أمحد لن إلراهيـ  ورف................................... 
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 الفصل األول 
 إفريقيا تارخيية اللغة العربية ف شرق  

 املبحث األول: تاريخ اللغة العربية ف القارة الفريقية 

 31...................................... قاوا القغة العرلية إىل القارة اإلفريقية............. 

 32......... .............. االهتالا األوريب وأثره .ىل القغة العرلية يف القارة اإلفريقية...... 

 34................... ............ هضور ا.رف العريب يف القارة اإلفريقية................... 

 37............... ............ التحدياق التي توا . القغة العرلية يف القارة اإلفريقية......... 

 املبحث الثاني: أضواء على تاريخ اللغة العربية ف إريرتيا 

 39............. ....... ................................... .. إريرتيا.................   قمة ك معن.  

 39................ ....... ا واع والسكاـ والقغة.............................................. 

 41................. .. .......... ......... قولة إريرتيا................... القغة العرلية يف    تاريخ 

 46.... ............. يرتيا.................... ر ا عاهد وا دارس العرلية واإلسالمية يف قولة إ 

 50..... ........... مستقبى القغة العرلية يف قولة إريرتيا...................................... 

 51...... ............. إريرتيا...................................... ا دـ القديمة والتارخيية يف  

 54....... .......... هركة األقب العريب يف إريرتيا............................................ 

 56......... ......... الشا.ر أمحد حممد سعد.................................................. 

 58.......... ...... يرتيا...................................... ر وا جالق العرلية يف إ الصحف  

 95..... . . . ........ ..........  دوا الصحف وا جالق الصاقرة يف إريرتيا..................... 

 61.............. .... ......... ر اا س.روا أسامءهـ يف التاريخ اإلسالمي يف إريرتيا........... 

 61............... ..................... ....... شيخ إلراهيـ ا ءتار أمحد .مر................... ال

ــاقر كبريف.....   اـل .يـ اـلوطني اإلريرتف  ــد اـلق  65.......................................... ـ.ب

ــبي............   67........... .......................... .................. الـقاـئد .أامـ صـــالح سـ
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ــة  ــرتيـــــ اإلريـــــ ــورة  ــأـــــ الـــــ ــر  ــجـــــ ــفـــــ ــس    مـــــ إقريـــــ ــد  ــامـــــ هـــــ

 72............................................وايت...........

 أضواء على تاريخ اللغة العربية ف دولة الصومال :  املبحث الثالث 
ــة   ــقـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــــــ أصـــــــــــــــــــــــــــى 

 77..........الصوماا...................................................................

يف   والـــــــــــقـــــــــــغـــــــــــة  ــكـــــــــــاـ  والســـــــــــ ا ـــــــــــواـــــــــــع 

 77...........................الصوماا..................................

يف   ــة  ــيــــ الــــــعــــــرلــــ الــــــقــــــغــــــة  ــخ  تــــــاريــــ مــــــن  نــــــبــــــذة 

 78..............................................الصوماا..........

ة..............  الـي ــوـم ة الصـ ة يف القـغ ة العرلـي  78.............................. ........... أثر القـغ

ــوماا...........  ــار القغة العرلية يف الصـ  79.................... .................... .وامى انتشـ

ة...................  الـي ــوـم اـفة الصـ ة يف الأـق  81................. .......... ........ أثر القـغة العرلـي

 82.............. ...... مؤســســاق القغة العرلية يف الصــوماا اديام وهديأا.................... 

ــومـاا......................................  ة يف الصـ  84............ .......... وااع القغـة العرلـي

ــة   ــغــــ ــقــــ الــــ ــ  نرشـــــ يف  ــيــــــني  ــالــــ الصــــــــومــــ ــامء  ــقــــ ــعــــ الــــ قور 

 87........................العرلية............................

 الفصل الثاني
 العوامل املؤثرة ف الشعر العربي احلديث ف شرق إفريفيا

 املبحث األول: العوامل الثقافية والدينية 
ّ

الشعر الديني يف العرص  

 89.... ... .. .. ......... . ... .. الاهيل....................................... 

الشعر الديني يف صدر  
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 91..... ..... .......... .. ....... . اإلسالي................................... 

 95. .... ...... . ..... .. العبايس............................................ الشعر الديني يف العرص  

 96..................... . ...... الشعر الديني يف رق إفريقيا...................................... 

 املبحث الثاني: العوامل السياسية 
ّ

 99..... .. ............. .. .... . . الشعر السيايس يف العرص الاهيل................................ 

 100................. .... ..... . الشعر السيايس يف صدر اإلسالي................................. 

الشعر السيايس يف العرص  

 102............... ..... األموف........................................ 

 104............. .... ................... العبايس.......................   الشعر السيايس يف العرص 

 106........... .... .......... . الشعر السيايس يف العرص ا.ديث................................. 

 املبحث الثالث: العوامل الغرافية والبيئية 
ّ

ــعرصــــــــــ   الـــــــ يف  ــة  ــعـــــــ ــيـــــــ ــبـــــــ ــ.ـــــــ الـــــــ ــر  ــعـــــــ شــــــــــ

 113..........................الاهيل......................................

ــ العـبايس......................................  ــعر ال.بيعة يف العرصـ  115................... . شـ

 117شـــعر ال.بيعة يف العرصـــ األندليســـ........................................................ 

ــعر ال. ــ ا.ديث........................................ شـ  121................. . بيـعة يف العرصـ

رق   يف  ــة  ــعـــــــــ ــيـــــــــ ــبـــــــــ ــ.ـــــــــ الـــــــــ ــعـــــــــــر  شــــــــــــ

126ّ.......................إفريقيا............................................
 الفصل الثالث 

 أغراض الشعر العربي احلديث ف إريرتيا والصومال 
ّ
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الشعر العريب  ا داى: أغراض  

 129............. ...... وأنوا. ا................................... 

 130.......... .... ... . الضوالط اإلسالمية .ىل اوا الشعر....................................... 

 131........ .... ...... . أنواع األغراض الشعرية.................................................. 

 133...... .... ...... . ........ ...... الشعر العريب يف العرص الاهيل......................   أغراض 

 140.... .... .................................... عريب يف العرص العبايس........ أغراض الشعر ال 

 املبحث األول: أغراض الشعر العربي احلديث ف دولة إريرتيا            
 املطلب األول: شعر الرثاء 

 150.. ... القصيدة األوىل: رثاء ال .يـ الوطني .بد القاقر كبريف.............................. 

 159. .. ........... . القصيدة الأانية: وقاع وأس................................................. 

   164........... . القصيدة الأالأة: قمعة اإلسالي .ىل فقيد اإلسالي........................... 

 املطلب الثاني: شعر املديح 

 167القصيدة األوىل: سق.اـ الربايا.......................................................... 

 172....................................................... القصيدة الأاين: نبتدئ التحية.... 

 املطلب الثالث: شعر الغزل    

 176القصيدة األوىل: .ـــــذراء.............................................................. 

 181منار.................................................................. القصيدة الأانية: يا  

 185القصيدة الأالأة: هيفاء حتسد هسن ا الاراق........................................... 

 املطلب الرابع: الشعر السياسي والثوري   

 188............. ..................... القصيدة: الوهدة الوطنية................................. 

 املطلب اخلامس: شعر احلني إىل الوطن                  
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 193القصيدة األوىل: رسالة من الوطن وأغنية ال ميى الريح.............................. 

 197القصيدة الأانية: أ.يدوين ألهالمي..................................................... 

 املطلب السادس: شعر املناسبات واالجتماعيات                         

 203...................القصيدة األوىل: افتتاح مدرسة هرايقو................................. 

 210........................ ا  د.......................................   ة القصيدة الأانية: اصيد 

 213.................. القصيدة الأالأة: مقك ا.بشة إياسو...................................... 

 املبحث الثاني: أغراض الشعر العربي احلديث ف دولة الصومال 
 املطلب األول: شعر املديح 

 218القصيدة األوىل: صى يا رب .ىل اري الورى........................................... 

 املطلب الثاني: شعر الغزل   
 226القصيدة األوىل: ال تعجبي.............................................................. 

 228............................... القصيدة الأانية: الناف األارس.......................... 

 املطلب الثالث: الشعر السياسي الوطني   

 232القصيدة األوىل: لني وطني............................................................. 

 235القصيدة الأانية: العو ة.................................................................. 

 238لقصيدة الأالأة: إين أسق. قي الغ اا................................................... ا 

     
 املطلب الرابع: شعر املناسبات واالجتماعيات 

 241واالاتالط................................................... القصيدة األوىل: السفور  

 244القصيدة الأانية: اف أهيا الدمع......................................................... 

 247................... .... القصيدة الأالأة: .يد استقالا الصوماا............................. 

 251............................ عة: هاشا......................................... القصيدة الرال 

 254.......................... القصيدة اخلامسة: طاا الكرى................................... 
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 الفصل الرابع 
 مسات وإجتاهات للشعر العربي احلديث ف شرق إفريقيا 

 257............................ ا داى: لنية القصيدة العرلية وفنيا ا.......................... 

 260...................... مداى إىل األقب العريب اإلفريقي................................... 

 264.................... اإلفريقي.......................................... طبيعة األقب العريب  

 267................. ... . ................ سامق الشعر العريب ا.ديث يف رق إفريقيا.......... 

 270...... ...... .......... . . ......... العريب ا.ديث يف رق إفريقيا..........   ية اجتاهاق الشعر 

 273............. ............. .......................................................... ااتـمـــــة 

 273النتائـــــج..................................................................................... 

 274................ ...... التوصياق.............................................................. 

 275............... .... .......................................................... وا صاقر   ا را ع 

 289..... الرسائى واألوراق العقمية.............................................................. 

 291................ ....................................... ا وااع اإللكرتونية.................... 

 294............ ........... ......................................................... اآلياق   س ف ر 

 296............ ف رس األهاقيث................................................................ 

 297..........األشعار....................................................................   ف رس 

 305..... ف رس األ.الي.......................................................................... 

 311............... البقداـ................................................................. ف رس  

 313......... ف رس ا حتوياق................................................................... 
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