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 الشعر والخطابة عند آل عبد المطمب حتى نهاية العصر الراشدي

 أ.م.د.زينب فاضل رزوقي مرجان
 جامعة بابل/كمية التربية

 المقدمة 
لبحث مكانة عبد المطمب بف ىاشـ في قومو حتى قرنت باالنبياء وذلؾ لشخصيتو واخالقػو  كمػا بػيف البحػث يبيف ا 

 اوالد عبد المطمب واالختالؼ في عددىـ وسبب االختالؼ.
ووضح البحث عقيدة عبد المطمب وابنائو مف بعده فمنيـ عمى ممة ابراىيـ )ع( كما بيف البحث اىػـ الشػعراء والخطبػاء ودور 

 نساء في الشعر والخطابة وابرز الباحث مف روا الحديث وفي أي باب رووه ووضح دور الفقياء ومف آؿ عبد المطمب.ال
 نسب عبد المطمب

(ٔ)عبد المطمب اسمو شيبة
الحمد بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي بف كالب بف مرة بف كعػب بػف لػؤي ابػف  الػب بػف فيػر  

 .(ٕ)مدركة بف الياس ابف مضر بف نزار بف معد بف عدناف بف مالؾ بف النضر بف كنانة بف خزيمة بف
 أسمه

  وقػد بقػي (ٖ)المشيور أنو عبد المطمب  ومف قبؿ سمتو امػو شػيبة الحمػد لشػعرة بيضػاء كانػت فػي ذوائبػو حػيف ولػد
ّطمػػب زو تػػو سػػممى بنػػت عمػػرو بػػف خػػداش حػػيف (ٗ)مػػأ أمػػو فػػي ي ػػرب   بعػػد مػػوت والػػده ىاشػػـ بػػف عبػػد منػػاؼ إذ كػػاف مػػف من

   ـ مضى لو يتو قبؿ اف يبنى بيػا  ػـ انصػرؼ (٘)طبيا مف أبييا عمرو فانكحو اياىا وشرط عميو اال تمد ولد إال في اىمياخ
  فولػدت سػممى (ٙ)را عًا الى الشاـ فبنى فييا بي رب فحممت منو  ـ ارتحؿ الػى مكػة فحمميػا معػو  فممػا  قمػت ردىػا الػى اىميػا

 . (ٚ)ف أو  مافشيبة الحمد فمكث في المدينة سبأ سني
 وصف أوالد عبد المطمب

لقد شػرفت مكػة بػدوالد عبػد المطمػب بػف ىاشػـ فكانػت ليػـ الزعامػة والسػيادة  فمػـ يكػف فػي العػرب بنػو أب م ػؿ بنػي 
ويشػرب  (ٓٔ)  ويدكػؿ ال ػزع(ٜ)يشػرب انفػو قبػؿ شػفتيو (ٛ)عبد المطمب أشرؼ منيـ وال ا سـ وليس منيـ ر ؿ إال أشػـ العػرنيف

بف صػيفي وقػد حػي فػي  (ٖٔ)  فكانوا المميزيف عند القـو سواء في مكة او  زيرة العرب قاطبة  وقد وصفيـ أك ـ(ٕٔ()ٔٔ)الفرؽ
الفضػػة  وكػػدف  (ٗٔ)نػػاس مػػف بنػػي تػػيـ  قػػاؿط دخمػػت البطحػػاء بطحػػاء مكػػة فػػاذا أنػػا ببنػػي عبػػد المطمػػب يخترقونيػػا كػػدنيـ أبر ػػة

اؿ أكػ ـط يػا بنػي تػيـا إذا اراد ا  أف ينشػد دولػة أنبػت ليػا م ػؿ ىػؤالء عمائميـ نوؽ الرحاؿ ألوية يمحفوف األرض بالحبرات فقػ
 .(٘ٔ)ىذا  رس ا  ال  رس الر اؿ

فيػػـ وابػػييـ و ػػدىـ عػػزة قػػريش وشػػرفوا عمػػى بػػاقي االقػػواـ المحيطػػة بمكػػة بمػػا قػػدموا ليػػا مػػف حفػػظ لكرامتيػػا وفػػرض 
. فكػػاف ولػػد  عبػػد المطمػػب شػػرؼ وذكػػر وفضػػؿ وقػػدر وم ػػد  حػػي سػػطوتيا عمػػى كػػؿ النػػاس بمػػا سػػنوا مػػف االحػػالؼ والمكػػاـر

  وىكػذا وصػؼ (ٛٔ)فقػاؿط بيػؤالء تمنػأ مكػة (ٚٔ)بف مالؾ مالعب األسنة حي البيت فقاؿط ر اؿ كػدنيـ  مػاؿ  ػوف (ٙٔ)عامر
فػي ذكػر ولػد عبػد  (ٕٓ)  وقػد م ػدىـ الشػعراء(ٜٔ)ابناء عبد المطمب كدنيـ كواكب  ُيطيؼ بو عشػرة مػف بنيػو كػدنيـ أسػد  ػاب

طمب...وقد باف أ رىـ وتد يرىـ في  وانب الحيػاة واضػفوا ليػا ابػداعاتيـ ولمسػاتيـ التػي خمػدىا التػاريع فيمػا بعػد سػواء قبػؿ الم
 اإلسالـ أو في مراحؿ نشره وانتشاره.
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 الشعراء والخطباء من آل عبد المطمب
مػة فػػي مكػػة خاصػػة وعنػػد أىػـ مػػا يميػػز عصػػر مػػا قبػؿ االسػػالـ وعصػػر الرسػػالة ىػػو الشػعر لمػػا لػػو مػػف مكانػػة عظي

العرب عامة ويذكر اليعقوبيط كانت العرب تقيـ لمشعر مقاـ الحكمة وك ير العمـ فاذا كاف في القبيمػة الشػاعر المػاىر الطيػب 
المعاني المخير الكالـ احضروه في اسواقيـ التي كانت تقـو ليـ في السنة ومواسميـ عند ح يـ البيػت  حتػى تقػؼ وت تمػأ 

 .(ٕٔ)ر  وي عموف ذلؾ فخرًا مف فخرىـ  وشرفًا مف شرفيـالقبائؿ والعشائ
لقػػػد تميػػػز عبػػػد المطمػػػب وولػػػده وابنػػػائيـ بقػػػوؿ الشػػػعر وا ادتػػػو  مػػػنيـ المقػػػؿ منػػػو وأخػػػر المك ػػػر  ولػػػـ يقتصػػػر عمػػػى 
ر االتيـ بؿ حتى نسائيـ ا دف صنعة الشعر  بما خصيـ سبحانو وتعالى بيػذا ال انػب فضػاًل عمػا تمتعػوا بػو مػف تعػدد فػي 

 .(ٕٕ)لمواىب  فعف ابف عباس قاؿط أعطى ا  عز و ؿ بني عبد المطمب الصباحة والفصاحة والش اعة والحمـ والعمـا
 عبد المطمب بن هاشم

فيو مف الشعراء ذو منحى شػعري رصػيف متعػدد  (ٖٕ)كاف أحد سادات العرب وزعيميـ فصيح المساف حاضر القمب
مناسبات  فكاف حاضرًا في الحرب  والفخػر  والر ػاء  والمنا ػاة... وقػد ُذكػرت في مضامينو الشعرية ي يد الشعر في  ميأ ال

 أ مب تمؾ االشعار في الفصوؿ السابقة.
 ولو في ذـ ى ـو أبرىة الحبشي و يشو إذ قاؿط

 أف ذا األشػػـر  ػػػّر بالػػػحـر    قمػػت واألشػػـر تػػردى خمػػيو   
 ػػارح أمسػػؾ منػو بالكػػػظـ ػ    فإن ػػنى عنػػو وفػػػي اودا ػػو   
 (ٕٗ)ولػػـ يػػزؿ ذلؾ عمى عيد أُبرىـ    فخػػػػزاؾ ا  فػػػي بمػػػػدتو   

ولػػو فػػي  انػػب المنا ػػاة ا  سػػبحانو عنػػدما  ػػزا أبرىػػة الحبشػػي مكػػة وأراد التعػػرض لمكعبػػة وقػػد ُذكػػرت فػػي الفصػػؿ 
   أطفالو وقاؿ يزفف أبنو العباسط(ٕ٘)ال اني  وىناؾ  انب آخر مف  وانب شعر عبد المطمب ىو التزفيف

 (ٕٙ)أف يسقػػػػي الحاج إذا الحاج ك ر    ظنػػػي بعبػػػاس أف كبػػػػر   
أف عبد المطمب م مما برع في الشعر وا ػاده وارت مػو  وكػذلؾ حظػو فػي الخطابػة والفصػاحة وقػوة البيػاف والتػي مػف 

 يش أمواليـ.خالليا بير عدوه أبرىة الحبشي وىزه بحيث أعاد لو ولقر 
 الزبير بن عبد المطمب

  فضاًل عف أنو سيد كريـ وشاعر (ٕٚ)أ مأ الناس عمى أف الزبير بف عبد المطمب شاعر والحاصؿ مف شعره قميؿ
  مػات قبػؿ البع ػة لػذا يعتبػر مػف (ٜٕ)  وأضاؼ ابف أبي الحديدط ش اعًا ابيًا  مػياًل بييػًا وكػاف خطيبػًا وسػيدًا  ػواداً (ٕٛ)محسف

 .(ٖٓ)ال اىميفالشعراء 
تعددت المضاميف الشعرية لمزبير ولو شعر في  ميأ نواحي الحياة العامة لكف الػذي يؤاخػذ عمػى شػعر الزبيػر بدنػو 

وكاف يعد في طميعة الشعراء قبؿ االسالـ وىذا ما  (ٖٔ)قميؿ عمى حد قوؿ ابف قتيبةط يعد الزبير مف الشعراء إاّل اف شعره قميؿ
 .(ٕٖ)ف الزبير شاعرًا وأنا ال أفضؿ عميو مف شعراء قريش إال قميؿذىب اليو أبف المغربيط كا

كاف لمشعراء اىتماماتيـ الخاصة مف حديث الشعر وتػذاكره والبحػث عػف كػؿ مػا ىػو طريػؼ و ميػؿ وىػذا يقػود الػى 
 (ٖ٘)ويط أف أبػػػي  إذ يػػر (ٖٗ)بػػػف عميمػػة ابػػػف السػػباؽ بػػػف عبػػد الػػػدار (ٖٖ)اال تمػػاع والمنادمػػػة بيػػنيـ  فكػػػاف الزبيػػر نػػػديمًا لمالػػؾ

  ربمػا تكػوف المنادمػة بعيػدة كػؿ البعػد (ٖٙ)الظمحاف كاف تربًا لمزبير بف عبد المطمب عـ النبػي )ص( فػي ال اىميػة ونػديمًا لػو
عف ذكر الخمر أو تعاطييا حتى لو كانت في الشعر النو مػف االحنػاؼ  ومػف الػذيف حػـر الخمػر والمنكػرات ويفيػـ ذلػؾ مػف 

 شعرهط
 (ٖٚ)واتػػرؾ مػػا ىويت لػما خشيت   ػػاذع حيػػث كػانتا تػػنب المق    

 اما  انب الفخر في شعر الزبير فيقوؿط
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 بحػػيث يكػػػوف فضػػؿ مف نظاـ   لػػقد عمػػمت قػػريش اف بيتػي    
 وأصػػبرىا عػػمى العػػ ـ العظاـ   أنػػػا نحػػف أكػػرميا  ػدودا    
 (ٖٛ)تنا البػػيوت مػػأ الحماـبمكػػػ   ونحػػف أوؿ مػػف تبػػػػػنى    
 وقولو
 (ٜٖ)ولكػػني أ يػػب إذا ُدعػػػيت   ولسػت كمػف يمػيت الغيػظ ع راً    

 وكذلؾ لو قصيدة شعرية وصؼ بيا  عباف كاف في الكعبة وانقضاض العقاب عمييا ومنياط
 الػػى ال عػباف وىػي لػيا أضطراب   ع بػػت لػػما تصػػوبت العقاب    
 وأحيػػػانا يكػػوف لػػيا و ػػاب   ػانت يكػوف لػيا كشػيشوقػػد ك    
 يييػػػبنا البػػػناء وقػػػد يػياب   إذا قمػػنا إلى البػػنياف شػػػدت    
 (ٓٗ)عقػػػاب قػد يطػؿ لػيا انصباب   فمػػما أف خشػػينا الػر ز  اءت    

ز في قومو والمتكمـ عنيـ وليس لكونو زعيمًا أوتي الزبير بف عبد المطمب مف قوة الشعر والرصانة والحضور الممي
ليػػـ  بػػؿ شػػاعرىـ األوحػػد  وىػػذا يتضػػح مػػف حيػػث أف الزبيػػر الػػذي اسػػت نتو بنػػو قصػػي عمػػى بنػػي سػػيـ  إذا ى ػػا عبػػد ا  بػػف 
الزبعري بني قصي فدرسمت بني قصي عتبة بف ربيعة بف عبد شمس الى بني سيـ فقاؿ ليـط أف قومكـ قد كرىػوا اف يع مػوا 

ـ فدرسموني اليكـ في ىذا السفيو الذي ى اىـ في  ير ذنب وا ترموا اليو... قاؿط فدسمموه الييـ  فقػاؿ بعػض بنػي سػيـ عميك
ط أف شئتـ فعمنا  عمى اف مف ى انا منكـ دفعتموه الينا. فقاؿ عتبةط ما يمنعني أقوؿ ما تقوؿ إاّل أف الزبير بػف عبػد المطمػب 

ليػذا األمػر  ولػـ أكػف أ عػؿ الزبيػر خطػرًا ألبػف الزبعػري  فقػاؿ قػائاًل مػنيـط أييػا القػـو  ائب بالطائؼ  وقد عرفت أنو سيفرغ 
أدفعوه الييـ... عمى رأي العاص بف وائؿ ذلؾ دعا برمة  فدو ؽ بيا عبد ا  بػف الزبعػري ودفعػو الػى عتبػة بػف ربيعػة  فدقبػؿ 

فقػػدـ الزبيػػر بػػف عبػػد المطمػػب مػػف الطػػائؼ فقػػاؿ  بػػو مربوطػػًا حتػػى أتػػى بػػو قومػػو  فدطمقػػو حمػػزة بػػف عبػػد المطمػػب وكسػػاه...
 قصيدتو التي يقوؿ فيياط

 (ٔٗ)إظمػػػـ مػػػف حػولي بال ندؿ    قػػػومي بنػػػػي عبػد مناؼ إذا    
 حػػػػؽ لػػػو عنػػػدىـ أقػبؿ    أيػػػيا الشػػػػاتـ قػػػومي وال    
 (ٕٗ)طؿ أو تعدؿتقصػػر عػػػف البا    أنػػػي لػػيـ  ػػاُر لػئف أنت لـ    

 ولو في شعر التزفيف يزفف بيا النبي )ص(
 عشػػػػػت بعػػػػػيش أنػعـ    محمػػػػػد بػػػػف عبػػػػػدـ    
 ودولػػػػػػػػػة ومغػػػػنـ    الزلػػػػػت فػػػي عػيش عػػػـ    
 (ٖٗ)وعشػػػػػت حتػػػى تيػـر    يغػػػػنيؾ عػػػػػف كػػػؿ عػـ    

 مب قد ر ا روحو قبؿ وفاتو مخاطبًا ابنتو فدنشدطكاف الزبير بف عبد المط
 مػػػاذا تقوؿ أبنتي في النوح تنعاني يا ليػػػت شعػري إذا ما ُحمتي وقعت    

 المػػولى المػطاِؼ فكاكًا عف العاني تنعػػػػػي أبا كاف معروؼ الّدفاع عف
 (ٗٗ)إذا تضػػ أ عػػف العا ز الواني ونعػػػـ صاحػػب عػػاٍف كاف رافده

 بو طالب بن عبد المطمبا
عاش ابو طالب عصر ما قبؿ االسالـ وبعده وقد تد ر فييما وأ ر فيو وطبعت شعره سواء في ال اىمية أو االسالـ  

بطابأ ظير مميزًا في قصائده التي تنوعت مضامينيا وتشعبت  وانبيا  ولقد تبمور شعر أبي طالب فػي عصػر الرسػالة عنػو 
  ومػف (٘ٗ)ضػرمًا مػزج ديانتػو الحنيفيػة واالسػالمية وخاصػة فػي صػدر االسػالـ فيػو شػاعر ُم يػدقبؿ االسالـ فكػاف شػاعرًا مخ

  (ٚٗ)  ولغػػزارة انتا ػػو الشػػعري وتنوعػػو وانتشػػاره ظيػػر لػػو ديػػواف سػػمي )ديػػواف شػػيع االبػػاطح ابػػو طالػػب((ٙٗ)الخطبػػاء العقػػالء



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 104 

مبالغػػة ممػػا  عػػؿ ا مػػب الكتػػاب يستشػػيدوف بػػبعض فكػػاف شػػعر ابػػي طالػػب رصػػينًا مميػػزًا  مػػياًل واضػػح المعػػاني بعيػػدًا عػػف ال
 ابيات لو في سياؽ رواياتيـ منيـط ياقوت الحموي يورد ابيات شعر ألبي طالب لتبياف الطائؼ وعالقتيا ب قيؼط

 كػػما أمتنػػعت بطائفػػيا  قػػيؼ منعػػػػػنا ارضػػنا مف كػؿ حيّ 
 (ٛٗ)ػوؼفحالػػػت دوف ذلػػؾ السي أتاىػػػػـ معػػػػشر كي يسمبوىـ

وكػػذلؾ القرطبػػي فػػي تفسػػيره فػػي أيػػراد كممػػة )إيػػالؼ( فدستشػػيد بقػػوؿ أبػػي طالػػب يوصػػي أخػػاه ابػػا ليػػب برسػػوؿ ا  
 )ص(ط

 وكػػػػف ذا ن ػػدٍة وعفػػػػاؼِ  فػػػال تتركنػػػػو ما حييت لُمعظـٍ 
 (ٜٗ)إاّل فػػػيـ في النػاس خير إالؼِ  تػػػذود العػدا عف عصبػػة ىاشميةِ 

ظػور أورد مػف أبيػات شػعره فػي مواضػأ متعػددة فػي كتػاب لسػاف العػرب  منيػا لتوضػيح كممػة أرمػؿط كما أف أبػف من
 يقوؿ ر ؿ أرمؿ كما الغالب عمى الر اؿ أنيـ الذكور مف دوف األناث  ففي شعر أبي طالب يمدح سيدنا رسوؿ ا  )ص(ط

 (ٓ٘) مػػػػاؿ اليتامى عصمة لألرامؿ    وأبيػػػض يستسقػي الغمػاـ بو يو    
بيتًا  وقد ذكر أبػف ىشػاـ فػي  (ٔ٘)القصيدة الالمية التي تصدرت ديواف شيع األباطح وعدد أبياتيا ومائة واحد عشر

ىػػػذه القصػػػيدة التػػػي نشػػػدىا أبػػػو طالػػػب محػػػذرًا قػػػريش مػػػف تعرضػػػيا لرسػػػوؿ ا  )ص(  (ٕ٘)السػػػيرة النبويػػػة أربػػػأ وتسػػػعوف بيتػػػاً 
  وابرع ما قاؿ تمؾ التي مػدح (ٖ٘)ف إسحاؽ مف ىذه القصيدة سبأ أبيات فقطواإلصرار عمى نصره حتى يتـ أمره  لقد ذكر اب

  وىي الالمية وىذه القصيدة التي توازي في  ودتيا وشيرتيا المعمقات التي تعمؽ عمى ظير الكعبة فػي (ٗ٘)فييا النبي )ص(
تيا كشػيرة )قفػا نبػؾ( وأف  ػاز الشػؾ عصر ما قبؿ االسالـ  وىذا ما ذىب اليو أبف أبػي الحديػدط القصػيدة الالميػة التػي شػير 

 .(٘٘)فييا أو في شيء مف أبياتيا   از الشؾ في )قفا نبؾ( وفي بعض أبياتيا
 مطمأ القصيدة مف ديواف شيع األباطح لمبيتيف اسقطتا مف سيرة ابف ىشاـط

 بصغػػػوآء في حػػػؽ وال عند باطؿ  خميمػػي ما أذني ألوؿ عػػػاذؿ    
 (ٚ٘()ٙ٘)وال نينػػػو عنػد األمور التالتؿ  ي ليس بشػركةخميمػي اف الػػرأ    

ىػػذه القصػػيدة الطويمػػة تنوعػػت فػػي محتوياتيػػا الشػػعرية وكػػذلؾ تراكمػػت فييػػا الحػػوادث التػػي عاشػػيا رسػػوؿ ا  )ص( 
)ص( وأبػػو طالػػب فػػي نشػػر الػػدعوة االسػػالمية  فيػػو يػػّذكر قومػػو ويعػػرفيـ بػػاأل ر الػػذي سػػوؼ يمقونػػو إذا مػػا قربػػوا رسػػوؿ ا  

 بسوء  ويوضح ىذا في البيتيفط
 (ٛ٘)وأبيػػػض مػاٍض مف تراث المقاوؿ  صبػػرت ليـ نفسي بسمراء سمحة    
خوتي      (ٜ٘)وأمسكػػت مف أ وابػػو بالػوصائؿ  وأحضرت عند البيت رىطي وا 

 ومنيا بيتيف وضعيما )المنشيء(   في باب وصؼ في المدح والفخر والتياني وىماط
نػػػا لع      (ٓٙ)لتمتػػبسف اسيػػػافنا باألمػػػا ؿ  مػر ا  أف  ّد ما أرىوا 
 (ٔٙ)فيػػػو عنػػده فػي نعمة وفواضؿ يمػػػوذ بو الػػيالؾ مف آؿ ىاشـ    

 ولو في شعر الحماسة والشّد عمى رسوؿ ا  )ص( في السعي إلظيار أمره عمى المشركيف فدنشدط
 تػػى أوسػػّد فػي التراب دفيناح وا  لػػػف يصمػػػوا اليػػؾ ب معيـ     
 (ٕٙ)فكػػفى بنػػا دنيا لديؾ ودينا فدنفػذ ألمػرؾ ما عمػؾ  ضاضػػػػة     

بػف  (ٖٙ)في  انب الر اء في شعر ابي طالب فيتوضح ذلؾ مف حيث انو ر ا أخوتو الزبير وعبد ا  وكذلؾ أصػدقائو كمسػافر
 أبي عمرو بف أمية  فقاؿ فيوط

 وليػػت يقولػػيا المحػػػزوف افر بػف أبي عمروليػػت شعػري مسػ     
 ؾ وىػػؿ أقػدمت عميؾ المنوف؟  أي شػػػيء دىػػاؾ او  ػػاؿ أمرءآ     
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 (ٗٙ)آلبػػائؾ التػػػي ال تيػوف أنػػا حاميػػؾ م ػػؿ آبائػػي الزىػر     
مػّر بػالنبي )ص( ومعػو  أوصى ابو طالب ولده بمسػاندة ومػرزرة ومعاضػدة رسػوؿ ا  )ص(  ويػذكرط أف أبػا طالػب

 عفر فرأى رسوؿ ا  )ص( يصمي وعمي )ع( معو  فقاؿ ل عفرط يا بني صّؿ  ناح أبف عمؾ  فقاـ  عفر إلػى  نػب عمػي 
 )ع( فدحس النبي )ص( بو فتقدميما وانشد أبو طالب يقوؿط

 عنػػػػد أختػراـ الزماف والكرب       أف عمػػػػيا و عفػػػرًا  قػػػتي     
 أخػػي ألمػػي مف بينيػػـ وأبي       خػػػذال وأنصػػػػرا أبف عمكماال ت     
 (٘ٙ)يخػػػذلو مػف بنػّي ذو حسب       وا  ال أخػػػذؿ النبػػػػػػي وال     

 العباس بن ابي عبد المطمب
العبػػاس بػػف عبػػد المطمػػب شػػاعر وخطيػػب  وقػػد ذكػػره المرزبػػانيط مػػف معػػدودي خطبػػاء قػػريش وبمغػػائيـ  ذو الفضػػؿ 

 منيـ  وىو القائؿ ألخيو أبي طالبط
 أبػػػػى قومنا أف ينصفػونا فدنصؼ        قواطػػػػأ في أيمػػاننا تقطر الدما     
 (ٙٙ)واف أنصفػػوا حػتى يعؽ وتظمما     أبػا طالػب ال تقبػؿ النصػػؼ منيـ     

حده مأ أىؿ بيتو  يقوؿ العباس ىػ( حيف فروا عف رسوؿ ا  )ص( تاركيو و ٛفي الشعر الممحمي في  زوة حنيف )
 بف عبد المطمبط

 بػػػوادي حنيػػػف واألسنػة شرع    إال ىػػؿ أتي عرسي مكري ومقدمي     
 وقػػد فػػّر مػف قد فّر عنو فدقشعوا    نصػػرنا رسػػوؿ ا  كالبدر تسعة     
 (ٚٙ)أعمػػى بكره والموت في القـو مقن    حنػػوت إليػػو حيف ال يحنؤ أمرء     

 ولمعباس شعرًا في الفخر والبسالة والم د وحماية ال ار  يقوؿط
 واسعػػطت فيػو الر ـ مف كؿ را ماً    حفظػػت لقيػػس حقػػو وذمامو     
 (ٛٙ)أحػػض عميػػو في لمتناصر ىاشماً    سانصػػره ما كػاف حيًا وأف أمت     

 طالب بن ابي طالب
رة مػػػف العمػػـ واألدب  وقػػد تعػػددت ممكػػػاتيـ فػػي شػػتى صػػنوؼ المعرفػػػة  لقػػد تميػػز ولػػد ابػػي طالػػػب عمػػى در ػػة كبيػػ 

وخاصػػة فػػي الشػػعر مػػف بيػػنيـ طالػػب بػػف ابػػي طالػػب  وعمػػي بػػف ابػػي طالػػب...  تميػػز شػػعر طالػػب بػػف ابػػي طالػػب بميػػوؿ 
حيػػػث أف إسػػالمية عقائديػػػة نابعػػة ربمػػػا مػػف إيمانػػػو بالرسػػالة السػػػماوية االسػػػالمية   لكػػف ىػػػذه الصػػورة تكتنفيػػػا الضػػبابية مػػػف 

الروايات التي تتعمؽ بطالب قميمة  بحيث يصعب تعقب أ رىا في أ بات ذلؾ االحتماؿ ويبقى شعره ىو الذي ي ود بدحاسيسو 
 ومصداقيتو في ذلؾ الشعر. وقاؿ طالب بف أبي طالب بمدح رسوؿ ا  )ص( قائاًلط

 ْه؟قبيػػػػاًل وأكػػػرميـ أسػػػر     إذا قيػػػؿ مف خػػير ىذا الػورى     
 وفضمػػػػػو ىػػػػاشـ العػػزهْ     أنػػػاؼ لعبػػػد منػػػػاؼ أبُ      
 مكػػػػػاف الّنعػػػائـ والننػػػ رهْ     لقػػػد حػػػػّؿ م ػػد بني ىاشـ     
ًً     وخيػػػر بنػػػػي ىػػػاشـ احمد       رسػػػػوؿ اآللػػػو عمى فتػػػرْه

 ومف ذلؾ قولوط
 فدكػػػرـُ خمػػؽ ا  في الناس أحمدُ     ػي محمػداً لقػػػػد أكػػػـر ا  النب     
 (ٜٙ)فػػذو العػرش محمود وىذا محمدُ     و شػػػّؽ لػو مػف أسمػو لُي مّػػػو     

 ىػ(.ٕولو شعر يبيف فيو عدـ الرضا مف أكراىو عمى الخروج لقتاؿ المسمميف في  زو بدر )
 عمي بن ابي طالب )ع(
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ب )ع( كػػؿ مضػػاميف و وانػػب الشػػعر المتعػػددة  فالحماسػػة  والر ػػاء  والمػػدح..  لقػػد طػػرؽ االمػػاـ عمػػي بػػف ابػػي طالػػ
 أديبًا ماىرًا فذًا خطيبًا قديرًا متمكنًا يالعب بخطبتو أحاسيس وعواطؼ المخاطبيف.

  ىػػذا (ٓٚ)ذكػػره المرزبػػاني فػػي مع ػػـ الشػػعراء بقولػػوط أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )ع( يػػروي لػػو شػػعرًا ك يػػراً 
ىػ( ل معو أشعار أمير المؤمنيف في ديواف سػماه دديػواف ٙٚ٘لك ير دفأ العالـ محمد بف الحسيف البييقي الكيدري )تالشعر ا

  وقػد نػوه فػي مقدمتػو السػبب الػذي دفعػُو الػى (ٔٚ)االماـ عمي )ع(  المعروؼ بدنواؿ العقوؿ مف أشعار وصي الرسػوؿ )ص(د
 إعداد م ؿ ىذا الديواف قائاًلط

اختيار األشعار حاؿ الشعراء في الحسػب والنسػب والسػؤود والمنصػب حتػى قػاؿ الشػاعر ابػو فػراس دقد اعتبروا في 
 الممقب بالفرزدؽط

 (ٕٚ)وشػػر الشعػػر ما قالػػو العبيد خيػػػػر الشعػػر أكرمػو ر ػػااًل 
فػػي بيػػت النبػػوة  وعميػػو فػػدف أشػػعار اإلمػػاـ انعكاسػػًا لبيئتػػو التػػي تحػػيط بػػو واألسػػرة والم تمػػأ الػػذي عايشػػو  فقػػد نشػػد

والرئاسة والزعامة فييـ  والكـر  وال ود  والش اعة  والمػر ر ليػـ  فالبػد أف تطبػأ تمػؾ القصػائد بيػذه النكيػة وىػذه التو يػات  
فيقوؿ الكيػدريط فمػـ أ ػد شػعرًا أشػرؼ نسػبًا وأكػـر منشػئًا ومولػدًا وا مػأ لفوائػد الػداريف وأ ػؿ رتبػة مػف األشػعار المنسػوبة الػى 

ياء ووصي سيد االنبياء إماـ االمة... فمشعره اعمى المراتب كما اف لو أعظـ المفاخر وأشرؼ المناقب  عممػًا انػو سيد االوص
ما كاف يتعػب فػي اختػراع معانيػو خػاطرًا وال يكػّؿ فػي أبػداع معانيػو نػاظرًا بػؿ ينشػئو انشػاء المرت ػؿ  كمػا يبتػدأ أحػدنا بكالمػو 

مو  أنبيرت العقوؿ بالفصاحة وبمغت الذروة العميا في البال ػة والبراعػة وأف تع ػب المبتذؿ وىكذا دأبو في خطبتو وسائر كال
 .(ٖٚ)مف ذلؾ متع ب فكؿ أفعالو ع ب ذلؾ فضؿ ا  يؤتيو مف يشاء

لقػػد فػػػاؽ أميػػػر المػػػؤمنيف عمػػػي )ع( فػػػي شػػػعره  ربمػػػا كػػػؿ الصػػحابة والخمفػػػاء فػػػي أ ادتػػػو لػػػو ووفرتػػػو وقػػػد أكػػػد ذلػػػؾ 
  ويعتقد أنو كاف يقػوؿ الشػعر منػذ صػباه بمػا (ٗٚ)ر )رض( شاعريف وكاف عمي )ع( أشعر منيماالمنشيءط كاف ابو بكر وعم

خص بو مف ممكة الفصاحة والتكمـ  فكاف ذا بدييية سريأ االرت اؿ فػي الشػعر  حيػث كػاف ابػو طالػب ك يػرًا مػا يخػاؼ عمػى 
نو عميػًا )ع( مكانػو فقػاؿ لػو عمػي )ع( ليمػةط رسوؿ ا  )ص( البيات إذ عرؼ مض عو فكاف يقيمو لياًل مف منامو ويض أ اب

 يا أبتي أني مقتوؿ  فقاؿ ابو طالبط
 كػػػؿ حػػػّي مصيػره لشعػوب أصبػػػرف يا بنػػي فالصبػر أح ى

 لفػػػػداء الحبيػػب وأبػف الحبيب لقػػػػد بػػذلناؾ والبػػالء شديػد
 فد ابو عمي )ع(

 قمت الػػذي قمت  ازعا؟وا  مػػا  أتدمػػرني بالصػػبر في نصػر أحمد
 وتعمػػػـ أنػػي لػـ أزؿ لؾ طائعا ولكنػػي أحببػػػت أف تػػر نصرتي

 (٘ٚ)نبػػي اليدى المحمود طفاًل ويافعا سدسعػػى لو ػػػو ا  في نصر أحمد

 ولو )ع( في الشعر الممحمي مف قتؿ عمرو بف عبد ود ووصؼ ذلؾ المشيد فدنشدط
 بضػػػػربة صارمػػٍة ىػدامػة ضربتػػػو بالسيػػؼ فػػوؽ اليامة
 وبّينػػت مػف أنفػػو إر امػػػو فبكػػػػتن مف  سمػػو عظامػػو

 وصاحػػب الحػػوض لدى القيامة أنػػا عمػّي صاحػب الصّمصامػػة
 قػػػػد قػػػاؿ إذ عممػني عمامة أخػػػو رسػوؿ ا  ذو العالمػػػة
 (ٙٚ)إلمامةومػػػف لػػو مف بعدي ا أنػػت أخػػي ومعػػدف والكرامػة

أمػػا فػػي بػػاب الر ػػاء فقػػد ر ػػا أبػػوه وزو ػػو وخدي ػػة )رض( ولػػو فػػييـ أشػػعار ك يػػرة منيػػا فػػي ر ػػاء ابػػي طالػػب قصػػيدة 
 ذكرىا أبف اسحاؽ في سيرتو وىي عشر أبيات منياط
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 أبػا طالػب مدوى الصعاليؾ ذا الندى أرقػػت لمنػػػوح أخػر الميؿ عردا
 لشيخػػي ينعػػى والرئيس المسودا وذا الحمػػػـ ال  مػػفا ولـ يؾ قعددا
 بنػػػو ىػػاشـ أو تستباح وتضيدا أخػػا اليمػػؾ خػػال  ممة سيشيدىا
 (ٚٚ)ولسػػت أرى حيػًا لمشيء مخمدا فدمسػػت قػػريش يفرحػػوف لفقده

 وفي ر اء فاطمة بنت محمد )ص( يقوؿط
 وكػػػؿ الػػذي بعػد الفراؽ خميؿُ  لكػػؿ ا تمػاع مف خميػؿ يفرقػػو

 (ٛٚ)دليػػػؿ عمػى أف ال يدـو خميؿ أف افتقػػادي فاطمػػة بعد أحمػػدو 
أف براعػػة أميػػر المػػؤمنيف )ع( فػػي الشػػعر  عمتػػو  ػػزءًا ال يت ػػزء مػػف خطبػػو و البػػًا مػػا يرفػػؽ خطبتػػو بػػبعض األبيػػات 

ط كػاف عمػي بػف ابػي الشعرية لتصبح أك ػر رصػانة وتػد يرًا فػي المتمقػي وبػث الحماسػة والتشػ يأ عمػى االقػداـ ويػذكر المنشػيء
  لقػػد بػػرع بالخطابػة وفنونيػػا  يقػوؿ ابػػف ابػػي الحديػدط أف عػػددتـ الخطابػػة (ٜٚ)طالػب )ع( يستشػػيد بالشػعر فػػي خطبتػػو ورسػائمو

 .(ٓٛ)والبياف والفصاحة لـ تعدوا عمي بف أبي طالب)ع( 
فػػي كتػػاب سػػماه  الرضػػي أبػو الحسػػف محمػػد بػف الحسػػيف الموسػػوي تمػؾ الخطػػب والرسػػائؿ والحكػـ (ٔٛ) مػأ الشػػريؼ

ىػػ(  والبيػاف والتبيػيف ٕٔٔنيي البال ة  والتي توزعت في المصادر التدريخية  ففػي كتػاب وقعػة صػفيف لنصػر بػف مػزاحـ )ت
ىػػػ( ... و يرىػػا. وقػػد ٖٔٔىػػػ(  وكػػذلؾ التػػاريع األمػػـ والممػػوؾ ألبػػف  ريػػر الطبػػري)تٕ٘٘ألبػػي ع مػػاف عمػػرو ال ػػاحظ )ت

يػػػد مػػف الخطػػب واقػػػواؿ ورسػػائؿ اميػػػر المػػؤمنيف عمػػي )ع( فيػػػو كمػػا وصػػػفو أبػػف أبػػػي طّعمػػت تمػػؾ المصػػػادر التاريخيػػة بالعد
الحديػػدط إمػػاـ الفصػػاحة وسػػيد البمغػػاء وفػػي كالمػػو قيػػؿ دوف كػػالـ الخػػالؽ وفػػوؽ كػػالـ المخمػػوقيف ومنػػو تعمػػـ النػػاس الخطابػػة 

فػػػي الفصػػػاحة وال يبػػػاري فػػػي  الػػػذي نحػػػف شػػػارحوه داللػػػة عمػػػى أنػػػو ال ي ػػػازي -نيػػػي البال ػػػة–والكتابػػػة  ويكفػػػي ىػػػذا الكتػػػاب 
  ويضػيؼ السػيوطي (ٕٛ)البال ة  وحسبؾ أف لـ يدوف ألحد مف الفصحاء الصحابة الُعشػر وال نصػؼ الُعشػر ممػا دّوف لػو...

  ومػف مدرسػتو تخػرج الخطبػاء والفصػحاء (ٖٛ)في بال ة االماـ عمي )ع( قائاًلط ىو أحد العمماء الربانيف والخطباء المعروفيف
ف في مقدمتيـ عبد ا  بف العباس الذي يقوؿ فيو ال ػاحظط مػف الخطبػاء الػذيف ال يضػاىوف وال ي ػاروف  عبػد الفطاحؿ  وكا

 .(ٗٛ)ا  بف العباس  قالواط خطبنا بمكة وع ماف )رض(محاصر خطبة لو شيدتيا الترؾ والديمـ ألسممت
 الفضل بن العباس بن عتبة بن ابي لهب

 وكاف شديد األدمة وقولوطكاف احد شعراء بني ىاشـ وفصائحيـ 
 (٘ٛ)أخضػػر ال مػدة مف بيت العرب أنػػا األخضػػر مػف يعػػرفنػػي

 .(ٙٛ)وىو ىاشمي األبوي أمو بنت العباس بف عبد المطمب
كاف لمفضؿ قصيدة رد بيػا عمػى مػزاعـ الوليػد بػف عقبػة بػف ابػي معػيط  وحػدث ىػذا فػي خالفػة اميػر المػؤمنيف عمػي بػف ابػي 

 ىػ(ٖٙعركة ال مؿ )طالب)ع( وقبيؿ م
 كتب الوليد بف عقبة الى مف كاف بالمدينة مف بني ىاشـ ابياتًا مطمعياط 

 ال تنيبػػوه ال تحػػؿ مػناىبػػػو بنػػي ىػػاشـ ردوا سالح أبف أختكػـ
 سػػػواء عميػػنا قاتمػوه وسالبػو فػػػإف لػػـ تػػردوه عميػػو فدنػو

 ػؼ أبػف أروى عنػدكـ وحرائبووسي بنػػي ىاشػػـ إّنػا ومػا كػاف بينػنا
 كمػػا  ػدرت يومًا بكسرى مرازبو  درتػػـ بع مػاف بف عفػاف ظمّػػػو

 فد ابتو الفضؿ بف العباس بف عتبة أبيات مطمعياط
 فيػػـ سمبػػوه سيفػػو وحرائبػو سمػػوا أىؿ مصر عف سالح أبف أختكـ

 باب حا بوأضيػػأ والقػػاه لدى ال وال تسدلػػونا سيفػػو أف سيفػػػػو
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 (ٚٛ)شبيػػيا بكسػرى ىديو وضرائبو شبيتػػو كسػػرى وقػػد كػاف م مو
 وفي باب الفخر قاؿط

 يمػػأل الػػدلو إلى قعػػر الكرب مف يسا منػػي يسا ػػػؿ مػػػا د
 زيػػػف ال واىػػر عبػد المطمب إنمػػا عبػػػد منػػاؼ  وىػػػر

 ؼ مف ذىػػبوبنػػػو عبد منػػا كػػػؿ قػػـو صيغػػة مف فضػػة
 شػػرفًا فػػػوؽ بيوتػػات العرب نحػػػف قػػػـو قػد بنػى ا  لنػا

 (ٛٛ)وبعبػػػاس بػف عبػد المطمب نبػػػػي ا  وأبنػػػو عمػػػػو
 ثانيًا: من أشهر شاعرات وخطيبات من آل عبد المطمب

فصػػاحة واسػػتقامة نسػػاء آؿ عبػػد المطمػػب ذوات عمػػـ وشػػرؼ وحسػػب وىػػف كر ػػاؿ بنػػي عبػػد المطمػػب أوتػػيف مػػف ال
 المساف في الشعر والخطابة حتى خمدف بدشعارىف.

 صفية بنت عبد المطمب
 ليا في باب الر اء قصيدة تر ي بيا والدىا عبد المطمبط

 عمػػى ر ػػؿ بقارعػػة الصعيػد أرقػػػػت لمصػػوت نائحػػة بميػؿ
 عمػػى خػػدي كمنحػدر الفريػػد ففاضػػت عنػػد ذلكػػـ دموعػػػي

 (ٜٛ)لػػو الفضػػؿ المبيف عمى العبيد ى ر ػػؿ كريػػـ  ير و ػؿٍ عمػػػػ
 وليا في ديواف الحماسة في باب المديح ابيات شعرط

 ففيػػػـ األمػػػُر فيػػنا واألمار إال مػػػف ُمبمػػغ عنػػػي قػػريشا
 ولػػـ توقػػد لنػػػا بالغػدر نار لنػػػا السمػػؼ المقػػدـ قػػد عممتـ

 (ٜٓ)وبعػػػض األمػر منقصة وعار ػػػيرات فيػػػناكػػؿ مناقػػب الخ
 عاتكة بنت عبد المطمب

 في باب الر اء ر ت أباىا عبد المطمب   قالتط
 بدمعكمػػػا بعػػػد نػػـو النػياـ أعينػػػي  ػػػػودا وال تبخػػػػال

 كريػػػـ المساعػي وفػػػي الذماـ عمػػى ال حػػػفؿ الغمػر في النائبات
 (ٜٔ)ذي مصػػػدؽ بعػد  بت المقاـ حمد وارى الزنػػادعمػػػى شيبػػة ال

 وليا في باب الحماسةط
 وكفػػػاؾ مػػف شػػػر سماعو سائػػػؿ بنػػػا فػػػي قومنػػػا
 ومػػف م مػػأ بػػػاٍؽ شناعػو قيسػػًا ومػػػػا أ معػػػوا لنػػا

 (ٕٜ)إذ ىػػػـ لمحػػوا شفػػاعػة بعكػػاظ ُيعشػػى الناظػػريػػػػف
 ىػ(طٕقبيؿ  زو بدر ) (ٖٜ)لشعر تروي فيو رؤياىاوليا مف ا

 بتدويمػػػيا فػػػّؿ مف القـو ىاربُ  ألّمػػػا تػػُؾ رؤيػػاي حقًا وفاتكػـ
 بعينيػػو ما تفػري السيوؼ القواضبُ  رأى فدتاكػػػـ باليقػػػيف الػذي رأى
نما  (ٜٗ)يكذبنػػّي بالصػدؽ مف ىو كاذب فقمتػػػػـ ولػػـ أكػذنبن كػذبت وا 

 حكميـ البيضاء بنت عبد المطمبأـ 
 ػػدة ع مػػاف بػػف عفػػاف )رض( أـ أمػػو  وكانػػت البيضػػاء عنػػد كريػػز بػػف ربيعػػة فولػػدت لػػو أروى  قالػػت أـ حكػػيـ تر ػػي 

 أباىاط
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 وبكػػي ذا النػػػػدى والمكرمات إال يا عيػػػف  ػػودي وأستيمػػي
 بدمػػػأ مف دمػػػوع ىاطػالت إال يا عيػػػف ويحػػؾ اسعفينػػػي

 (ٜ٘)أبػػػاؾ الخيػػػر تيار الفرات ػي خيػػر مف ركػب المطػػايافبكػ
 وكذلؾ تر ي أخاه الحارث بف عبد المطمبط

 مػػػػف رّبيػػا ميػػت الحػالؿ مالػػػػػؾ ديػػػػار قػد أفحمت
 والفضيػمػػػػة والفعػػػػػػاؿ ميػػت الرزيػػػة والمصيبػػػػة
 ػراث الر ػاؿمػػػف خيػػر ميػ فمئػػػػػف ىمكػػػػت لتور ػػف
 (ٜٙ)فضػػػػوؿ صػػػوف وابتذاؿ المػػػػاؿ وال ػػػػد التميػػػػد

 وليا أبيات مف الر ز في تزفيف أبف أبنتيا ع ماف بف عفاف )رض(ط
 يػدمػػػػػػػر ويػدتمػػػػر ظنػػػػي بػػػػػو صػدؽ وبػر
 يضػربػػػػػو حتػػى ينحػػر يضػػػػرب الكبػػػػش النعػػر

 (ٜٚ)بكؿ مصقػػوؿ ىبػػػػر
 أروى بنت عبد المطمب

توفيػت فػػي خالفػػة عمػر بػػف الخطػػاب )رض(   اشػتيرت بر احػػة العقػػؿ ونظػـ الشػػعر ال يػػد أدركػت االسػػالـ فدسػػممت  
 ور ت والدىا فدنشدتط

 عمػػػى سمػػػح س يتػػو الحياء بكػػػت عينػػي وحػؽ ليػا البكاء
 الءكػػريػػـ الخيػػـ نيتػػو العػ عمػػى سيػػؿ الخميقػػػة ابطحػي

 (ٜٛ)أبيػػػػؾ الخيػر ليػس لو كفاء عمػػػى الفيػػاض شيبة ذي المعالػي
بػف  (ٜٜ)وليا في الحماسة شػعر  كانػت وقعػت بػيف قػريش بمكػة واقعػة فػي أوؿ مػا بعػث ا  نبيػو )ص( فشػتـ عػوؼ
ي  مػؿ صبرة السيمي النبػي )ص(  فدخػذ طميػب بػف عميػر بػف وىػب بػف عبػد قصػي وأـ طميػب أروى بنػت عبػد المطمػب لّحػ

 فضرب بو عوفًا حتى سقط فدتوا بو أمو أروى يشكونو  فقاؿط
 (ٓٓٔ)آسػػػاه فػي ذي دمػػو ومالو أف طميػػػب نصػػػر أبػػف خالو

 
 أميمة بنت عبد المطمب

 تر ي ابيياط
 وساقػي الح يي والمحامي عف الم د إال ىمػػػؾ الراعػي العشيرة ذو الفقد
 ذا ما سمػاء النػاس تبخؿ بالرعػػدإ ومػف يؤلػؼ الضيػؼ الغريػب بيوتو
 (ٔٓٔ)فػػال تبعػػدف فكؿ حّي إلى بعد أبػػو الحػارث الفيػاض خمي مكانػو

 أروى بنت الحارث بن عبد المطمب
 ليا في باب الر اء تر ي أبيياط

 أف أنيمػػا ال بدمػػأ العيػف يشفيني عيني  ػػػودا بالدمػػأ  ير ممنػوف
 عػػػف  يػػر ما بغضػو وال ىوف ػرتوأنػػػي نسيػت أبػا أروى وذكػ

 (ٕٓٔ)رحب المحاسف في خصب وفي ليفِ  مػػا زاؿ أبيػػض مكػػرامًا ألسرتو
 ىػ( حيث أنشدت ىند شعرًاطٖوفي باب الي اء ليا موقفًا في الرد عمى ىند بنت عتبة في  زوة أحد )

 والحػػرب يػػـو الحرب ذات ُسعر نحػػػف  زينػػػاكـ بيػػـو بػدر



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 110 

 أبػػي وعمػي وأخػػي وصيػري اف عػف عتبػة لي مف صبػرمػا كػ
 شفيػػت نفسػػي وقضيػػت نذري شفيػػت وحشػػي  ميؿ صػػدري
 حتػػى تغيػب أعظمػي في قبػري فشكػػػُر وحشػػي عمػّي عمػري

 فد ابتيا أروى بنت الحارثط
 خزيػػػت في بػػػدر و ير بػدر يا بنػػػت رقػػاع عظيػػـ الكفػر

 بالياشمييػػػف الطػػػواؿ الّزىػرِ   قبيػػػؿ الف ػػػرصبحػػػِؾ ا 
 حمػػػزة لي ػػي وعمػػي صقري بكػػػػؿ قطػػاع حسػػاـ يفػري

 أعطيػِت وحشػػي ضمير الّصػػدرِ  إذا راـ شبيػب وأبػػوؾ  ػػػدري
 (ٖٓٔ)ما لمبغايػػا بعػػدىا مف فخػرِ  ىتػػػؾ وحشػػي ح ػاب الستػػر

 فاطمة بنت محمد )ص(
خطيبػػات بنػػي عبػػد المطمػػب متميػػزة بالفصػػاحة والبال ػػة مػػأ قمػػة أو نػػدرة أشػػعارىا  وىنػػاؾ أبيػػات كانػػت  كانػػت مػػف

 السيدة فاطمة بنت محمد )ص( تتم ؿ بيا بعد وفاة والدىا )ص(ط
  ػػودي بدربعػػة عمػػى ال راح يا عيػػف أبكػػي عنػد كػؿ صباح
 مػي بالراحمنػػػو وأدفػػػأ ظال فاليػػـو أخضػػأ لمذليػػؿ وأتقػي

 قػػد بػاف حػد صوارمي ورماحي وأ ػػض مف بصػػري وأعمػـ أنو
 (ٗٓٔ)يومػػًا عمى ش ف دعوت صباحي إذا دعػػت قمػرية ش نػػا ليػػا

 وليا ايضًا في ر اء رسوؿ ا  )ص(
 أف كنػػػت تسمػأ صرختي وندائيا قؿ لممغيػػب تحػػت اطبػػاؽ ال رى
 (٘ٓٔ)ػػت عمػى االياـ صرف ليالياصب صبػػت عمػػّي مصائػػػب لو أنيا

أما فيما يخص الخطابة يذكر أبف طيفور أنيا خطبة في المسػمميف بعػد وفػاة رسػوؿ ا  )ص( فػي األيػاـ األولػى لخالفػة أبػي 
 بكر )رض(ط

)فافتتحػػت الكػػالـ بحمػػد ا  وال نػػاء والصػػالة عمػػى رسػػوؿ ا  )ص(  فعػػاد القػػـو بكػػائيـ 
َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنُفِسكُكْم َعِزيكٌز َعَمْيكِه َمكا فقالػتط ) فمما أمسكوا عادت في كالميا

فػدف ت ػدوه أبػي دوف آبػائكـ  وأخػا  (ٙٓٔ)(وٌف َرِحكيمٌ ؤُ َعِنتُّْم َحكِريٌص َعَمكْيُكْم ِبكاْلُمْؤِمِنيَن رَ 
أبػػػف عمػػػي دوف ر ػػػالكـ  فبمػػػغ النػػػذارة صػػػادعًا بالرسػػػالة مػػػائاًل عمػػػى مدر ػػػة المشػػػركيف 

 يـ آخػػػذ بكظميػػػـ  ييشػػػـ األصػػػناـ  وينكػػػث اليػػػاـ حتػػػى ىػػػـز ال مػػػأ وولػػػوا ضػػػاربًا ل ػػػب
الػػدبر... ونطػػؽ زعػػيـ الػػديف  وخرسػػت شقاشػػؽ الشػػياطيف... حتػػى إذا أختػػار لنبيػػو دار 
أنبيائو ظيرت خمة النفاؽ وسمؿ  مبػاب الػديف  ونطػؽ كػاظـ الغػاويف  ... فػنعـ الحكػـ 

عة يخسػػر المبطمػػوف ولكػػػؿ نبػػد مسػػػتقر ا  والػػزعيـ محمػػد  والموعػػػد القيامػػة وعنػػد السػػػا
 (ٚٓٔ)وسوؼ تعمموف(

خطاب فاطمة بنت محمد )ص( لعائدتيا في مرضيا األخير لما مرضت فاطمة )ع( المرضة التي توفيت بيا دخمػت النسػاء 
 فقمف ط كيؼ أصبحت مف عمتؾ يا بنت رسوؿ ا  )ص(؟ قالتط

عػػد أف ع مػػتيـ  وشػػندتيـ )أصػػبحت وا  عائفػػة لػػدنياكـ  قاليػػة لر ػػالكـ  لفظػػتيـ ب
بعػػػد أف سػػػبرتيـ فقبحػػػًا لفمػػػوؿ الّحػػػد وخػػػور القنػػػا وخطػػػؿ الػػػرأي وبئسػػػما قػػػدمت ليػػػـ 

 .(ٛٓٔ)أنفسيـ أف سخط ا  عمييـ وفي العذاب ىـ خالدوف...(
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 الهوامش
اسػػمو عبػػد المطمػػب شػػيبة واشػػتقاؽ شػػيبة مػػف الشػػيب مػػف قولػػو شػػاب شػػيبة حسػػنة  والشػػيب اخػػتالط البيػػاض بالسػػواد  (ٔ)

تو امو شيبة بشػعرة بيضػاء كانػت فػي ذوائبػو حػيف ولػد. ابػف دريػد  ابػي بكػر محمػد بػف الحسػف األزدي  االشػتقاؽ  اسم
؛ الطبػػري  محمػػد بػػف  ريػػر  تػػاريع ٕٔ  صٔـ  جٜٛ٘ٔتػػحط عبػػد السػػالـ ىػػاروف  منشػػورات مكتبػػة الم نػػى بغػػداد  

منظػور  مػاؿ الػديف ابػو الفضػؿ محمػد ؛ أبػف ٖٕٗ  صٔـ  جٕ٘ٓٓ  األميرة لمطباعة  بيروت  ٔاألمـ والمموؾ  ط
 .ٖٕٔٚ  صٗبف مكـر  لساف العرب  تحط نخبة مف األساتذة  ط بال  دار المعارؼ  تا بال  ج

  دار اليقضػػة العربيػػة  سػػوريا  تػػا بػػال  ٕالكمبػػي  محمػػد بػػف السػػائب   ميػػرة النسػػب  تػػحط محمػػد فػػردوس العظػػـ  ط (ٕ)
ـ  ٜٜٛٔ  دار الفكػػر  بيػػروت  ٔـ محمػػد خيػػر الػػدرع  ط؛ ابػػي عبيػػد بػػف سػػالـ  كتػػاب النسػػب  تػػحط مػػريٗٔ-ٔص
  مطبعػة شػريعة  ٔ؛ الزبيري  مصعب بػف عبػد ا    نسػب قػريش  عنػي بنشػره إ. ليفػي بروفنسػاؿ  طٜٙٔ-ٕٜٔص

؛ ابػػف حػػـز  عمػػي بػػف احمػػد االندلسػػي   ميػػرة انسػػاب العػػرب  تػػحط عبػػد السػػالـ محمػػد ٚٔ-٘ىػػػ  صٕٚٗٔايػػراف  
؛ ابف قدامة المقدسي  موفؽ الديف أبي محمد  التبيػيف ٗٔ-ٔٔـ  صٕٜٙٔرؼ  القاىرة  ىاروف  ط  بال  دار المعا

؛ يػػػاقوت الحمػػػوي  ٘٘ـ  صٜٛٛٔ  عػػػالـ الكتػػػب  بيػػػروت  ٕفػػػي انسػػػاب القرشػػػييف  تػػػحط محمػػػد نػػػايؼ الػػػدليمي  ط
سػػوعات    الػػدار العربيػػة لممو ٔشػػياب الػػديف بػػف عبػػد ا   المقتضػػب مػػف كتػػاب  ميػػرة النسػػب  تػػحط نػػا ي حسػػف  ط

؛ رسػػػػوؿ  عمػػػػر بػػػػف يوسػػػػؼ  طرفػػػػة االصػػػػحاب فػػػػي معرفػػػػة االنسػػػػاب  تػػػػحط ؾ. و. ٕٚ-ٖٕـ  صٜٚٛٔبيػػػػروت  
؛ ابف عنبة  احمػد بػف عمػي الحسػيني  عمػدة ٓٛ  صٜٚـ  صٕٔٓٓ  دار اآلفاؽ العربية   القاىرة  ٔسترستيف  ط

 .ٜٕ-ٕٗـ  صٜٜٙٔالطالب في أنساب آؿ ابي طالب  ط بال  مطبعة الصدر  قـ  

 .٘ٗٔ  ص٘ٔ؛ أبف ابي الحديد  شرح نيي  جٜٗ٘  صٔ؛ أبف اال ير  الكامؿ  جٖٕٗ  صٔبري  تاريع األمـ  جالط (ٖ)

ي ػػربط مدينػػة رسػػوؿ ا  )ص( بيػػا نخيػػؿ ك يػػر وميػػاه... المسػػافات مػػف المدينػػة الػػى مكػػة نحػػو عشػػرة مراحػػؿ  ومػػف  (ٗ)
  ٛمانيػػة عشػػر مرحمػػة  يػػاقوت مع ػػـ  جالكوفػػة الػػى المدينػػة نحػػو عشػػريف مرحمػػة وطريػػؽ البصػػرة الػػى المدينػػة نحػػو  

 .ٜٕٕ  ٕٕٛص

 .ٖٕٗ  صٔالطبري  تاريع األمـ  ج (٘)

 .ٜٗ٘  صٔ؛ أبف اال ير  الكامؿ  ـٖٕٗ  صٔالطبري  تاريع األمـ  ج (ٙ)

 .ٖٕٗ  ص ٔالطبري  تاريع األمـ  ج (ٚ)

ويقػاؿ ىػـ  العرنييف  كؿ شيء اولو  وعرنيف األنؼط تحت م تمأ الحا بيف وىػو اوؿ األنػؼ حيػث يكػوف فيػو الشػمـ (ٛ)
شػػـ العػػرانييف والعػػرنيف األنػػؼ كمػػو وقيػػؿ ىػػو مػػا صػػمب مػػف عظمػػو  وىػػو رأس األنػػؼ و معػػو عػػرانييف وعػػرانيف القػػـو 

 .ٜٕٚٔ  صٗساداتيـ واشارفيـ. ابف منظور  لساف العرب  ج

 .ٖ٘؛ أبف حبيب  المنمؽ  صٖٗ  صٔأبف سعد  الطبقات  ج (ٜ)

 .ٚٔٙ  صٔف العرب  جال زعط مف الشاه واألبؿ  الكراع. ابف منظور  لسا (ٓٔ)

الفػػرؽط مكيػػاؿ ضػػخـ ألىػػؿ المدينػػة معػػروؼ وىػػو اربعػػة اربػػاع وقيػػؿ سػػتة عشػػر رطػػاًل والفػػرؽ محػػرؾ الػػراء سػػتة عشػػر رطػػاًل   (ٔٔ)
 .ٖٔٓٗ  ص٘؛ أبف منظور  لساف العرب  جٖٙوالفرؽ مائة وعشروف رطاًل. أبف حبيب   المنمؽ  ص

 .ٖٙأبف حبيب  المنمؽ  ص (ٕٔ)

حارث بف محاسف بف معاوية التميمي  حكيـ العرب فػي ال اىميػة واحػد المعمػريف عػاش زمنػًا اك ـ بف صيفي بف رياح بف ال (ٖٔ)
ىػ ولـ ير النبي )ص( واسمـ مف ٜطوياًل وأدرؾ االسالـ  فقصد المدينة في مائة مف قومو يريدوف االسالـ فمات في الطريؽ 

 .ٖٗٗ  صٗ  تا. بال  ج  دار المعارؼ  القاىرةٖبمغ المدينة. الزركمي  خير الديف األعالـ  ط



 م2202/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             2/ العدد
 م6/5/2229لكلية التربية األساسية  الثالثعدد خاص/ المؤتمر العلمي السنوي   

 112 

ابر ػػةط وال مػػأ بػػرج  تباعػػد مػػا بػػيف الحػػا بيف  وكػػؿ ظػػاىر مرتفػػأ فقػػد بػػرج انمػػا قيػػؿ لمبػػروج بػػروج لظيورىػػا وبيانيػػا  (ٗٔ)
 .ٖٕٗ  صٔوارتفاعيا. أبف منظور  لساف العرب  ج

 .ٜ  صٕ؛ اليعقوبي  تاريع اليعقوبي  جٖ٘  ٖٗابف حبيب  المنمؽ  ص (٘ٔ)

ف  عفػػر بػػف كػػالب العػامري  ابػػو البػػراء  فػػارس قػريش واحػػد االبطػػاؿ العػػرب فػػي مالعػب األسػػنة  عػػامر بػػف مالػؾ بػػ (ٙٔ)
ال اىمية. أدرؾ االسالـ ووفػد عمػى رسػوؿ ا  )ص( بتبػوؾ. ولػـ ي بػت أسػالمو  سػمو مالعػب األسػنة ىػو الطفيػؿ بػف 

 مالؾ كاف قد فّر عف أخيو عامر بف مالؾ فقاؿ أوس بف ح رط

 عب أطػػراؼ الوشيػي الزعزعيػػال فػػررت واسممػت ابف امػؾ عامر
فسمي عامر مالعػب األسػنة. ال ػوزي  عبػد الػرحمف بػف عمػي القرشػي  كشػؼ النقػاب عػف األسػماء وااللقػاب. تػحط 

 .ٕ٘  صٗ. الزركمي  األعالـ  جٜٓٔـ  صٜٜٗٔ  دار ال يؿ  بيروت  ٔابراىيـ السامرائي  ط

مػر الخػالص ويقػاؿط كػؿ بعيػر  ػوف مػف بعيػد وكػؿ  وف األسود اليحمري  ال وف األسود المشرب حمػرة وقيػؿط األح (ٚٔ)
 .ٕٖٚ  صٔلوف سواد ُمشرب حمرة  وف. أبف منظور  لساف العرب  ج

 .ٜ  صٕاليعقوبي  تاريع اليعقوبي  ج (ٛٔ)

 .٘ٔ  صٔاالصفياني   األ اني  ج (ٜٔ)

 قاؿط قرة بف ح ؿ بف عبد المطمب يذكر عمومتو واباهط (ٕٓ)

 واعػدد العباسا والميػػث حمػػزة اعد ضرارًا اف اعددت فتى نػدى
 والصنػػـ ح ػػاًل والفتى الرأ آسا واعػدد زبيػرًا والمقػـو بعػده
 والقػػـر عبػػد منػاؼ وال ّساسا وابػػا عتيبػػة فاعػددنو  امنا 
 سػػادوا عمى ر ػػـ العدو  الناسا والقػػـر  يداقػًا تعد  حا حا

 اسػاأيػػاـ نازعػػة اليمػػاـ لك والحػػارث الفياض ولي ما داً 
 خيػػرًا وال كدناسنػػػا أناسػػا مػػافي األناـ عمومة كعمومتي

 .ٜٜ  صٔ؛ البالذري  انساب  جٖٙ  ٖ٘؛ أبف حبيب  المنمؽ  صٖٗ  صٔأبف سعد  الطبقات  ج

 .ٖٕٕ  صٔاليعقوبي  تاريع اليعقوبي  ج (ٕٔ)

 .٘ٔمحب الديف الطبري  ذخائر  ص (ٕٕ)

 .ٜٛٔـ  صٕٔٓٓلمناىؿ  بيروت  السيد  فؤاد صالح  مع ـ االوائؿ   ط  بال  دار ا (ٖٕ)

 .ٚٚ  صٔالبالذري  انساب  ج (ٕٗ)

التػػػزفيفط زفػػػف يػػػزفف زفنػػػا وىػػػو شػػػبيو بػػػالرقص  فػػػي حػػػديث فاطمػػػة )ع( انيػػػا كانػػػت تػػػزفف لمحسػػػف أي ترقصػػػو. أبػػػف  (ٕ٘)
 .ٖٗٛٔ  صٖمنظور  لساف العرب  ج

 .ٖٙٗابف حبيب  المنمؽ  ص (ٕٙ)

 .ٔٙالعربية  بيروت  تا بال  صال محي  محمد بف سالـ  طبقات الشعراء  ط بال  دار النيضة  (ٕٚ)

اآلمدي  الحسف بف بشػر  المؤتمػؼ والمختمػؼ فػي اسػماء الشػعراء وكنػاىـ والقػابيـ  تػحط عبػد السػتار أحمػد  ط بػال   (ٕٛ)
 .ٜٔٔـ  صٜٔٙٔدار إحياء الكتب العربية  القاىرة  

 .ٜٖٔ  ص٘ٔأبف أبي الحديد  شرح نيي  ج (ٜٕ)

 .ٔ٘ٔـ  صٜٜٛٔ  دار صادر  بيروت  ٔبابتي  عزيز فواؿ  مع ـ الشعراء ال اىمييف  ط (ٖٓ)

 .ٜ٘  صٔابف قتيبة  عيوف االخبار  ج (ٖٔ)

 .ٕٓٔابف المغربي  األيناس  ص (ٕٖ)
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 .ٕٚٗ  صٗمالؾ بف عميمة بف السباؽ بف عبد الدار  أدرؾ االسالـ وشيد بدرًا . أبف اال ير  اسد  ج (ٖٖ)

 .ٙٚٔابف حبيب  المحبر  ص (ٖٗ)

ـ بف  شـ بف شبأ ا  مف قضاعة   كاف شاعرًا صعموكًا وىو أبو الظمحافط اسمو حنظمة بف الشرفي أحد بني القي (ٖ٘)
 .٘  صٖٔمف المخضرميف أدرؾ االسالـ. االصفياني  اال اني  ج

  ٕالحموي  أبف واصؿ  ت ريد اال اني  تحط طػو حسػيف  وابػراىيـ االبيػاري  ط  بػال  دار احيػاء التػراث العربػي  ؽ (ٖٙ)
 .ٕٗٗٔ صٔج

 .ٜ٘  صٔأبف قتيبة  عيوف االخبار  ج (ٖٚ)

 .ٜٔٔاآلمدي  المؤتمؼ والمختمؼ  ص (ٖٛ)

 .ٕٓٔابف المغربي  االيناس  ص (ٜٖ)

 .ٜٛٔ  صٔ؛ ابف ىشاـ   السيرة النبوية  جٜٛأبف إسحاؽ  سيرة أبف إسحاؽ  ص (ٓٗ)

 .ٜٜٙ  صٔال ندؿط الح ارة  قيؿ ىو الح ر كمو  والواحدة  ندلة. ابف منظور  لساف العرب  ج (ٔٗ)

 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ  ص٘ٔأبف ابي الحديد   شرح نيي   ج (ٕٗ)

 .ٜٖٗأبف حبيب  المنمؽ  ص (ٖٗ)

 .ٕ٘ٔ  ص٘ٔأبف ابي الحديد   شرح نيي   ج (ٗٗ)

 .ٓ٘ٔ  ص٘ٔالمصدر نفسو  ج (٘ٗ)

 .ٖ٘ٔ  صٗالزركمي  االعالـ  ج (ٙٗ)

  مطبعػة ليمػى  م مػأ ٔىػ(  تػحط محمػد بػاقر المحمػودي  طٕٚ٘ مأط الميزمي  ابي ىفاف عبد ا  بف احمد  )ت (ٚٗ)
 احياء ال قافة االسالمية  قـ  تا بال.

 .ٖٕٗ  صٙ ـ  جياقوت  مع (ٛٗ)

 .ٖٛٔ  صٕالقرطبي  تفسير القرطبي  ج (ٜٗ)

-ٕٔ. ينظػرط القصػيدة كاممػة فػػي ديػواف شػيع االبػاطح  لمميزمػػي  صٖ٘ٚٔ  صٖأبػف منظػور  لسػاف العػػرب  ج (ٓ٘)
ٖٛ. 

 .ٖٛالميزمي  ديواف شيع االباطح  ص (ٔ٘)

 .ٕٕ٘-ٕ٘ٗ  صٔابف ىشاـ  السيرة النبوية  ج (ٕ٘)

 .ٖٙٔابف اسحاؽ  سيرة ابف اسحاؽ  ص (ٖ٘)

 .ٓٙبقات الشعراء  صال محي  ط (ٗ٘)

 .ٕٕٚ  صٗٔابف ابي الحديد  شرح نيي  ج (٘٘)

 .ٔٗٗ  صٔالتالتؿط كؿ رمح  ميظ شديد  لبياف الموقؼ. ابف منظور  لساف العرب  ج (ٙ٘)

 .ٕٔالميزمي  ديواف شيع االباطح  ص (ٚ٘)

التػي المقاوؿط  مػأ مقػوؿ  ىػو الممػؾ او مػف ممػوؾ حميػر  قيػؿط أف ىػذا السػيؼ الػذي أشػار اليػو مػف  ممػة اليػدايا  (ٛ٘)
 .ٕٕاىداىا سيؼ بف ذي يزف البيو عبد المطمب حيف وفد عميو. الميزمي  ديواف شيع االباطح  ص

 .ٕٕالميزمي  ديواف شيع االباطح  ص (ٜ٘)

 .ٖ٘ٔٗ صٙاالما ؿط مفردة الما ؿ  القائـ. ابف منظور  لساف العرب  ج (ٓٙ)

  عػػالـ الكتػػب  ٔوحػػاتـ الضػػامف  طالمنشػػيء  بيػػاء الػػديف االربمػػي  التػػذكرة الفخريػػة  تػػحط نػػوري حمػػودي القيسػػي   (ٔٙ)
 .ٖٕٚـ  صٜٚٛٔبيروت  
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 .ٔٗالميزمي  ديواف شيع االباطح  ص (ٕٙ)

مسػافر بػف أبػػي عمػرو بػف أميػػة بػف عبػد شػػمس  وكػاف مػف أزواد الركػػب فػي قػريش  كػػاف يعشػؽ ىنػد بنػػت عتبػة بػػف  (ٖٙ)
بيبالػة. ابػف حبيػب   ربيعة  وفد عمػى النعمػاف بػف المنػذر المخمػي فدكرمػو ونادمػو  ػـ خػرج متو يػًا الػى مكػة فمػات

 .ٖٓٚ  ٜٖٙالمنمؽ  ص

 .ٔٙالميزمي  ديواف شيع االباطح  ص (ٗٙ)

  م مػػػأ إحيػػػاء ال قافػػػة ٔالمحمػػػودي  محمػػػد بػػػاقر  منيػػػة الطالػػػب فػػػي مسػػػتدرؾ ديػػػواف سػػػيد االبػػػاطح ابػػػي طالػػػب  ط (٘ٙ)
 .٘ٓٔاالسالمية   ايراف  تا  بال  ص

  كرنكػو  ط. بػال  مكتبػة القػدس  القػاىرة  تػا  المرزباني  محمد بػف عمػراف  مع ػـ الشػعراء  تصػحيح وتعميػؽط د.ؼ (ٙٙ)
 .ٕٕٙبال  ص

 .ٕٕٙالمرزباني  مع ـ الشعراء  ص (ٚٙ)

 .ٗٗٔابف حبيب  المنمؽ  ص (ٛٙ)

 .ٕٕٚ  ٕٔٚ  صٗٔأبف ابي الحديد  شرح نيي  ج (ٜٙ)

 .ٜٕٚالمرزباني  مع ـ الشعراء  ص (ٓٚ)

وار العقػوؿ مػف أشػعار وصػي الكيدري  قطب الديف محمد بف الحسيف البييقي  ديواف االماـ عمي )ع( المعروؼ بػدن (ٔٚ)
 ىػ.ٕٙٗٔ  مطبعة كيميا  قـ  ٔالرسوؿ )ص(  تحط كامؿ سمماف ال بوري  ط

 .ٜٓالكيدري  ديواف االماـ عمي )ع(  ص (ٕٚ)

 .ٕٜ  ٜٔالكيدري  ديواف االماـ عمي )ع(  ص (ٖٚ)

 .ٜٖالمنشيء  التذكرة الفخرية  ص (ٗٚ)

 .ٗٓٔالمحمودي  منية الطالب  ص (٘ٚ)

 .ٜٓىػ  صٖٖٚٔ  مطبعة أمير  ايراف  ٔلمؤمنيف عمي بف ابي طالب )ع(  طالكـر  عبد العزيز  ديواف أمير ا (ٙٚ)

 .ٕٕٗأبف اسحاؽ  سيرة ابف اسحاؽ  ص (ٚٚ)

 .ٓٗالمنشيء  التذكرة الفخرية  ص (ٛٚ)

 .ٜٔالمصدر نفسو  ص (ٜٚ)

 .ٛٛٔ  ص٘ٔابف أبي الحديد  شرح نيي  ج (ٓٛ)

مػػي بػػف ابػػي طالػػب الشػريؼ الرضػػي محمػػد بػػف الحسػػيف بػػف موسػػى بػػف  عفػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػيف بػػف ع (ٔٛ)
)ع(. أبػو الحسػػف  الرضػي  نقيػػب العمػػوييف فػي بغػػداد  أخػػو المرتضػى  كػػاف شػاعرًا مبػػرزا  لػػو كتػب  منيػػاط كتػػاب 
حقػػائؽ التنزيػػؿ  وكتػػاب خصػػائص االئمػػة )ع(  وكتػػاب نيػػي البال ػػة  ...  تػػوفي فػػي محػػـر سػػنة سػػت واربعمائػػة. 

 .ٜٖٛالن اشي  ر اؿ الن اشي  ص

 .ٛٗ  صٔيي  جابف أبي الحديد  شرح ن (ٕٛ)

 .ٜٚٔـ  صٜٜٚٔ  دار ال يؿ  بيروت  ٖالسيوطي   الؿ الديف بف عبد الرحمف  تاريع الخمفاء  ط (ٖٛ)

 .ٖٖٓ  صٔال احظ  البياف والتبييف  ج (ٗٛ)

 .ٖ٘اآلمدي  المؤتمؼ والمختمؼ  ص (٘ٛ)

 .٘ٛٔ  صٙٔاالصفياني  اال اني  ج (ٙٛ)

 .ٜ٘ٗ  ٜٗٗ  صٕ؛ المسعودي  مروج  جٕٚٚ  ٕٙٚ  صٕابف أع ـ  كتاب الفتوح  ج (ٚٛ)

 .ٕٛٔ  صٙٔاالصفياني  اال اني  ج (ٛٛ)
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 .ٚٙٔ  صٔابف ىشاـ  السيرة النبوية  ج (ٜٛ)

ابػػي تمػػاـ  حبيػػب بػػف أوس الطػػائي  ديػػواف الحماسػػة  تػػحط عبػػد المػػنعـ أحمػػد صػػالح  ط  بػػال  دار الرشػػيد   بغػػداد   (ٜٓ)
 .ٜ٘٘ـ  صٜٓٛٔ

ـ  ٕٓٓٓال ديػدة  بيػروت     دار آفػاؽٔ؛ عبػود  خػازف  نسػاء شػاعرات  ط٘ٗابف اسحاؽ  سيرة ابف اسحاؽ  ص (ٜٔ)
 .ٔ٘ص

 .ٕٔٗ؛ ابف طيفور  بال ات النساء  صٜٕٓابو تماـ  ديواف الحماسة  ص (ٕٜ)

كانت عاتكة بنت عبد المطمب ساكنة بمكة.. فرأت رؤية قبؿ بدر ففزعت منيػا فدرسػمت الػى أخييػا العبػاس فقالػت لػوط  (ٖٜ)
ط ومػػاذا رأيػت؟ قالػتط رأيػت راكبػًا مػف أعمػػى رأيػت الميمػة رؤيػا قػد اشػفقت منيػا وخشػػيت عمػى قومػؾ منيػا اليمكػة  قػاؿ

مكة عمى راحمتو يصيح بػدعمى صػوتوط يػا آؿ  ػدر اخر ػوا فػي الميمتػيف او  ػالث  فدقبػؿ يصػيح حتػى دخػؿ المسػ د 
عمى راحمتو فصاح  الث صيحات وماؿ اليو الر اؿ والنساء والصبياف وفزع لو الناس اشد الفزع  قالتط  ـ أراه م ؿ 

فقاؿ يا آؿ  در يا آؿ ف رط اخر وا في ليمتيف او  الث  ـ رأه م ؿ ظير ابي قبيس كذلؾ يقوؿط عمى ظير الكعبة  
يا آؿ  در يا آؿ ف ر حتى سمأ مف بيف األخشبيف مف أىػؿ مكػة   ػـ عمػد الػى صػخرة عظيمػة فنزعيػا مػف أصػميا 

رفضػت فػال اعمػـ بمكػف  ـ أرسميا عمى أىؿ مكة  فدقبمت الصخرة ليػا حػس شػديد حتػى اذ كانػت عنػد أصػؿ ال بػؿ ا
؛ ابػػف ىشػػاـ  ٕٕٚ  ٕٕٙدارًا وال بيتػػًا اال قػػد دخمتيػػا فمقػػة مػػف تمػػؾ الصػػخرة... . أبػػف عقبػػة  المغػػازي النبويػػة  ص

 .ٜٔ  صٕ؛ الطبري  تاريع االمـ  جٔ٘٘  ٓ٘٘  صٕالسيرة النبوية  ج

 .ٔٚٔابف قدامة المقدسي  التبييف في انساب  ص (ٜٗ)

 .ٕٛعبود  نساء شاعرات  ص ؛ٙٗابف اسحاؽ  سيرة ابف اسحاؽ  ص (ٜ٘)

 .ٖٕٗابف طيفور  بال ات النساء  ص (ٜٙ)

 .ٕٖ٘ابف حبيب  المنمؽ  ص (ٜٚ)

 .٘ٔ؛ عبود  نساء شاعرات  صٙٗابف اسحاؽ  سيرة ابف اسحاؽ  ص (ٜٛ)

عوؼ بف صبرة  وقيؿ أبف صبيرة بف سعيد بف سعد السػيمي  امػو خمػدة بنػت ابػي قػيس بػف عبػد منػاؼ  ولػد عػوؼ  (ٜٜ)
 .ٛٓٗ  ٙٓٗال عقب لو  الزبيري  نسب  صعامر  قتؿ يـو بدر كافرًا  

 .ٕٕٗابف حبيب  المنمؽ  ص (ٓٓٔ)

 .ٔ٘؛ عبود   نساء شاعرات  صٜٙٔ  صٔابف ىشاـ  السيرة النبوية  ج (ٔٓٔ)

 .ٗٔ؛ عبود   نساء شاعرات  صٖٕٗابف طيفور  بال ات النساء  ص (ٕٓٔ)

 .ٓٗابف طيفور   بال ات النساء   ص (ٖٓٔ)

 .ٓٗالمنشيء  التذكرة الفخرية  ص (ٗٓٔ)

 .ٖٓٓ  ٜٜٕ  صٔمناقب  جابف شير اشوب   (٘ٓٔ)

 .ٕٛٔسورة التوبةط آية  (ٙٓٔ)

 .ٖٕ-ٕٔابف طيفور   بال ات النساء   ص (ٚٓٔ)

 . ٖٓ  ٜٕالمصدر نفسو  ص (ٛٓٔ)


