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بجهػكد كاحػحة  ػج مجػاؿ المةػة العربيػة ك،دابهػا، حك هػا « لكيس شيخك»قاـ       
، كقػد «النصػرانيةة ك،دابهػا بػيف عػرب الجاهميةػة»ك به عديػدة، مػف هػذل الك ػب ك ػاب 

كاف لمشعر نصيبه مك كره  ج هػذا الك ػاب، حيػث ا ةخػذ الم لنػؼ مػف ال ػراث الشػعرٌم 
ب كظيػؼ الشػعر  ػج « كلػكيس شػيخ»كقػد بمػا اه مػاـ  شاهدنا آلرائػ  كدلػيالن ألقكالػ .

مبمةنػػا يكػػاد ل يخمػػك مكحػػكع  ػػج « النصػػرانيةة ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميةػػة»ك ػػاب 
النصػرانيةة »ك كػاد سسػباب  كظيػؼ الشػعر  ػج ك ػاب  الك اب مف  كظيؼ الشعر  ي .
 ػػػػج سػػػػبب كاحػػػػد، سل كهػػػػك الس شػػػػهاد  نحصػػػػر « ك،دابهػػػػا بػػػػيف عػػػػرب الجاهميةػػػػة

صرانيةة مف ححكر ككجػكد  ػج جزيػرة العػرب قبػؿ ظهػكر كالس دلؿ عمى ما كاف لمن
كقػػد سصػػاب  اإلسػالـ عمػػى مسػػ كل األجنػاس كالقبائػػؿ كالبمػػداف كاألشػخاص كاآلداب.

 ػج عديػد مػف المكاحػت ال ػج كظةػؼ  يهػا الشػعر  ػج هػذا الك ػػاب، « لػكيس شػيخك»
مف هنػا يحػاكؿ هػذا البحػث سف يقػؼ مػت  لكف لـ ييحالف  الصكاب  ج مكاحت سخرل.
« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةػة»هذل المكاحت مف  كظيؼ الشعر  ج ك اب 

، كناقػػدنا،  ػػج حٍيػػدة   ةخػػذ مػػف الػػدليؿ شػػاهدنا لكػػؿن رسم كعمػػادنا لكػػؿن  ػػا، كميحمنػػالن عارحن
 قكؿ.

  كظيؼ الشعر، النصرانيةة ك،دابها، لكيس شيخك.  انكهًاخ ادلفراحُح:
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Abstract 

    “Louis Sheikho” made clear efforts in the field of Arabic language and 

literature, which included many books, one of these books is the book 

“Christianity and its literature among the pre-Islamic Arabs.” Poetry had 

an abundant share in this book, as the author took the poetic heritage as 

a witness to his views and evidence for his words. The interest of “Louis 

Sheikho” in employing poetry in the book “Christianity and its Etiquette 

among the Arabs of the Pre-Islamic era” reached an amount that almost 

does not lack a topic in the book from employing poetry in it The reasons 

for employing poetry in the book “Christianity and its literature among 

the pre-Islamic Arabs” are almost confined to one reason, which is 

martyrdom and inference about the presence and existence of 

Christianity in the Arabian Peninsula before the advent of Islam at the 

level of races, tribes, countries, people and morals. He was correct «Louis 

Shekho» in many places in which he used poetry in this book, but he was 

not right in other places. Hence, this research attempts to stand with these 

positions of the use of poetry in the book “Christianity and its Etiquette 

among the Arabs of the Pre-Islamic era,” presenting, analyzing, and 

criticizing, in a neutrality that takes from the evidence as a witness to 

every opinion and a mainstay for every saying. 

Keywords: employing poetry, Christianity and its etiquette, Louis 

Shekho 
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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ     ِمۡسِب ٱَّلله
يـــــــــح

ّ
 يمذ

، سرسؿ رسكل  بالهدل كديف الحػؽ لييظهػرل عمػى الػديف الحمد هلل رب العالميف
ـة عمػػى سػػيدنا محمػػد رحمػػة اهلل لمعػػالميف كخػػا ـ  كمنػ  ككفػػى بػػاهلل شػػهيدا، كصػػؿن المهػػ

 النبييف، كعمى ،ل  كصحب  كال ابعيف ل  بإحساف إلى يكـ الديف.                               
 وتعــــــذ

حة  ػػج مجػػاؿ المةػػة العربيػػة ك،دابهػػا، بجهػػكد كاحػػ« لػػكيس شػػيخك»قػػاـ  قػػد 
، «النصرانيةة ك،دابها بػيف عػرب الجاهميةػة»مف هذل الك ب ك اب  ،عديدة حك ها ك به 

ال ػػراث مػػف الم لنػػؼ ا ةخػػذ حيػػث ، كػػاف لمشػػعر نصػػيبه مك ػػكره  ػػج هػػذا الك ػػابكقػػد 
 .شاهدنا آلرائ  كدليالن ألقكال  الشعرمٌ 

ة النصػػػرانية »الشػػػعر  ػػػج ك ػػػاب  ب كظيػػػؼ« لػػػكيس شػػػيخك»كقػػػد بمػػػا اه مػػػاـ 
مبمةنػا يكػػاد ل يخمػػك مكحػكع  ػػج الك ػاب مػػف  كظيػػؼ  «ةالجاهميةػػ ك،دابهػا بػػيف عػرب

 الشعر  ي .
 ة ك،دابهػػػا بػػػيف عػػػربالنصػػػرانية »ك كػػػاد سسػػػباب  كظيػػػؼ الشػػػعر  ػػػج ك ػػػاب 

 ػػج سػػبب كاحػػد، سل كهػػك الس شػػهاد كالسػػ دلؿ عمػػى مػػا كػػاف   نحصػػر «ةالجاهميةػػ
مػػف ححػػكر ككجػػكد  ػػج جزيػػرة العػػرب قبػػؿ ظهػػكر اإلسػػالـ عمػػى مسػػ كل لمنصػػرانيةة 

 األجناس كالقبائؿ كالبمداف كاألشخاص كاآلداب.
 ػج عديػد مػف المكاحػت ال ػج كظةػؼ  يهػا الشػعر « لكيس شيخك»كقد سصاب 

  ج هذا الك اب، لكف لـ ييحالف  الصكاب  ج مكاحت سخرل.
لشػعر  ػج ا حت مف  كظيػؼهذل المكامف هنا يحاكؿ هذا البحث سف يقؼ مت 

، ك « النصرانيةة ك،دابها بػيف عػرب الجاهميةػة»ك اب  ػا، كميحمنػالن  ػج حٍيػدة ، ناقػدناعارحن
 كعمادنا لكؿن قكؿ. رسم مف الدليؿ شاهدنا لكؿن   ةخذ 
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كلػػػـ سقػػػؼ عمػػػى دراسػػػة  ناكلػػػت هػػػذا الك ػػػاب مػػػف قبػػػؿ سػػػكل دراسػػػة القػػػٌس 
سشػػػػار إليهػػػػا  ػػػػج ك ابػػػػ   ـ( ال ػػػػجَُِٓ –ـ ُّْٗاليسػػػػكعج كميػػػػؿ حشػػػػيمة )

( الصػادر عػف دار ِٖ)ص  «راليسكعيُّكف كاآلداب العربية كاإلسالميةة، ًسػيىر ك،اػا»
اسػة سطركح ػ  لمػدك كرال ال ػج ـ. كهذل الدر ََِٗالمشرؽ، بيركت، الطبعة األكلى، 

 :ـ، كعنكانهإُٔٗزها بالمةة الفرنسية عاـ سٍنج
Louis Sheikho et son livre «Le christianisme et la litteratiire 

chretienne en Arabie avant lislam».  Etude critique,   

النصػػػرانيةة ك،دابهػػػا بػػػيف عػػػرب »ك رجمػػػة العنػػػكاف: )لػػػكيس شػػػيخك كك ابػػػ  
 دراسة نقديةة(.« الجاهميةة

 . مؾ األطركحة  ج  رنسا مت  يهاكلـ  رد سم إشارة إلى الجامعة ال ج سيجن 
 ػػج  «النصػػرانيةة ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميةػػة»إلػػى ك ػػاب  كقػػد كردٍت إشػػارات
 الك ب كالمجالت اآل ية:

 ـ(ُِّٗيكسؼ إلياف سركيس )ت ل «معجـ المطبكعات العربية كالميعرةبة»
 ـ.ُُّٗمف المجمد الاامف، يكليك  الجزء السابت ج « المق بس»مجمة 
 ـ.ُّْٗيكليك  ِ( الصادر  ج: ِٓالعدد )« الرسالة»مجمة 

ؿ  ج  اريخ العرب قبػؿ اإلسػالـ»  ـ(.ُٕٖٗلمػدك كر جػكاد عمػج )ت  «الميفىصة
النصػػرانيةة »كسػػيأ ج  فصػػيؿ  مػػؾ اإلشػػارات  ػػج ال مهيػػد عنػػد ذكػػر نبػػذة عػػف ك ػػاب 

 .«ك،دابها بيف عرب الجاهميةة
 كمف سبرز مالمح منهج البحث ما يأ ج:

اػػـ نظػر،   يػػ المكحػت الػػذم كٌظػؼ  يػػ  لػكيس شػيخك الشػػعر  كظيفنػا عػٍرض 
 ا.القياـ ب حميم   حميالن مكحكعي  

 ة.بناء عمى معايير مكحكعية  هذا ال كظيؼد  عميؿ سكج  نقٍ 
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 إٍ باع كٌؿ نقد بال صكيب المناسب كال قكيـ المالئـ.
ػػػد ك  كنػػػػد هػػػذا ال صػػػػكيب سك ذاؾ  إٍرداؼ كػػػؿ  صػػػػكيب سك  قػػػكيـ بأدٌلػػػػة  عحن

 ال قكيـ.
لالطمئنػػاف إلػػػى « لػػػكيس شػػيخك»ا الرجػػكع إلػػى المصػػادر ال ػػػج اق ػػبس منهػػ

 صحة اق باس .
ػػة  ػػج كػػٌؿ اآلراء النٍقًديةػػة ال ػػج  ػػًردي  ػػج هػػذا  ال ػػزاـ المكحػػكعية كالحٍيػػدة ال امة

 البحث؛  ال ييذكر رسمه نقدمٌّ إل مصحكبا بأدلة   المكحكعيةة.
 حبط األبيات الشعريةة ال ج  ًردي  ج هذا البحث.

 ػػًردي  ػػج هػػذا البحػػث إلػػى قائمهػػا مػػا سمكػػف، مػػت  عػػٍزك األبيػػات الشػػعريةة ال ػػج
 اإلشارة إلى بحرها العركحٌج.

 كايػؽ كػٌؿ النصػكص الميق بسػة  ػج حاشػية البحػث، مػت ذكػر بيانػات المرجػػت 
 كاممة عند سكؿ مرة يًردي  يها. 

 اإلشارة إلى معانج بعض الكممات الةريبة  ج حاشية البحث.
 كمف سهـ معالـ خطةة البحث ما يأ ج:

كخا مػة، ك يمػا يػأ ج بيػاف  سربعػة  صػكؿاء هذا البحث  ج مقٌدمة ك مهيد ك ج
 ذلؾ.
 يهػػػا بيػػاف سهميػػػة المكحػػكع، كالدراسػػػة السػػابقة عميػػػ ، كسبػػػرز  ح:ــــــذيـًمـان

 مالمح منهج ، كمعالـ خطة السير  ي .
» م لػؼ الك ػاب، كنبػػذة عػف ك ابػػ  « لػكيس شػػيخك» يػ  نبػذة عػػف  ذ:ـانرًهُــ

كلمحػػة عػػػف معنػػى  كظيػػؼ الشػػػعر ،  «ا بػػيف عػػػرب الجاهميةػػةالنصػػرانيةة ك،دابهػػ
 ة ك،دابهػػػا بػػػيف عػػػربالنصػػػرانية »كالسػػػمات العامػػػة ل كظيػػػؼ الشػػػعر  ػػػج ك ػػػاب 

 «ةالجاهمية 



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 ٕ 

ر انفصم األول:    الجماعٌج.  كظيؼ الشعر إلابات دعاكل ال نصُّ
ر ٍ:ــــانفصم انثاَ  الفردٌم.  كظيؼ الشعر إلابات دعاكل ال نصُّ
 .ححكر النصرانيةة  ج الشعر الجاهمجى  كظيؼ الشعر إلابات  نث:انفصم انثا
 . ج الشعر الجاهمجى  النصارلححكر  كظيؼ الشعر إلابات  ع:ــانفصم انزات

  يها عرض ألبرز الن ائج ال ج  كصؿ إليها البحث. ح:ـــــــامتـــاخل
 المراجت ال ج س اد منها هذا البحث، ك هرس لممكحكعات.ب ابتمت 
س كسةػؿ، سف يرزقنػا اإلخػالص  ػج  سسأؿ، كبنبي   - سبحان  ك عالى -كاهلل 

 القكؿ كالعمؿ، كسف ييجننبنا بفحم  الزلؿ، كسف ييٍحًسف خ امنا عند ححكر األجؿ.
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 ـــذــمتهُـــ
: َث    « ىــش شُخـنىَ»ٍ ـذج عـأوًلا

 
 ابــف انكرــيؤن

 ج بيركت، كسحػد المػ لفيف « المشرؽ»شيخك اليسكعج: منشئ مجمة  لكيس  
المكاريف. كاف اسم  قبؿ الرةٍهبنة: رزؽ اهلل بف يكسؼ بف عبد المسػيح بػف يعقػكب 

 شيخك.
ـ بػالجزيرة الفرا يػة، كان قػػؿ إلػى الشػاـ يا عنػػا، ُٖٗٓعػػاـ  (ُ)كلػد  ػج مػارديف

  ػ عمةـ  ػج مدرسػة اآلبػاء اليسػكعينيف  ػج بزيػر )بمبنػاف( كانػ ظـ  ػج سػمؾ الرهبانيةػػة
ـ، ك نقةػػػؿ  ػػػج بػػػالد سكربػػػا ُْٕٖسػػػنة )إحػػػدل الرهبانيةػػػات الكااكليكيةػػػة( اليسػػػكعية 

كالشرؽ،  اطةمت عمى ما  ج الخزائف مف ك ب العػرب، كنسػخ كاس نسػخ كايػرنا منهػا، 
مػ  إلػػى الخزانػػة اليسػػكعيةة  ػػج بيػػركت. كانصػػرؼ إلػػى  عمػػيـ اآلداب العربيػػة  ػػج ك  حمى

 كمية القدنيس يكسؼ.
ـ، كاسػ مر يك ػب سكاػر مقال هػا مػدةة ُٖٖٗسنة « المشرؽ»مة  اـ سنشأ مج

ف ػ . خمس كعشريف سنة. ككػاف هٌمػ   ػج كػؿ مػا ك ػب، سك  ػج معظمػ ، خدمػة طائ
 ـ.ُِٕٗك ك نج  ج بيركت

معػػرض الخطػػكط »ك« ةالمخطكطػػات العربيػػة لك بػػة النصػػرانية »مػػف  صػػانيف : 
ة  ػج العصػر شػعراء النصػرانية »ك« ة  ج العصر الجاهمجٌ شعراء النصرانية »ك« ةالعربية 

اآلداب »ك« اآلداب العربيػة  ػج القػرف ال اسػت عشػر»ك« عمػـ األدب»ك«  اإلسػالمجٌ 
ة ك،دابهػػػا بػػيف عػػػرب النصػػرانية » ك« العربيػػة  ػػج الربػػػت األكؿ مػػف القػػػرف العشػػريف

                                         

 مدينة  ج جنكب شرؽ األناحكؿ ب ركيا. - (ُ)
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ب سطػر »ك« شػرح ديػكاف الخنسػاء»ك« عػربمجانج األدب  ج حػدائؽ ال»ك« ةالجاهمية 
 (ُ)ا مف ك ب العرب.كنشر كايرن « ب النارالشعر كسطي

"كقػد ك ػػب معظػـ مقػػالت مجمة ػ  مػػدة خمػس كعشػػريف سػنة، كنشػػر  يهػػا سكلن 
ـة اس خرجها منها، كراعى  ج ك ب  نظاـ رهبانية ػ  ،  جػاءت ك ابا ػ  سمهات  آليف ، ا

 (ِ)إل قميالن سٍشبى  بكي ب الدنعايات المذهبيةة منها بك ب عمميةة."
كػاف ًصػٍنكيل كزميمػ   (ْ)"كماؿ لمنس«: حياة محمد» ج ك اب   (ّ)درمنةـكقاؿ 

رىبى عمى نةمة كاحدة طكؿ حيا ػ ، لػـ يػأؿي جهػدنا  ػج جميػت  آليفػ   لكيس شيخك، حى
ذا كػػاف   ػج إابػات دعػكال سفة العػػرب قبػؿ اإلسػالـ كبعػدل ل شػػأف لهػـ  ػج المدنيةػة، كا 

العػػرب، كقػػد لفةػػؽ ك ابنػػا طػػكيالن ادةعػػى  يػػ  سفة نصػػارل  (ٓ)هنػػاؾ ححػػارة  ىبىنيػػك بىٍجػػدىً ها

                                         

هػػػ( دار  ُّٔٗبػػف محمػػكد الزركمػػج )ت  ( خيػػر الػػديفِْٕ-ِْٔ/ ٓيينظػػر: األعػػالـ ) - (ُ)
/ ٖـ. كينظر: معجـ الم لفيف )ََِِالعمـ لممالييف، الطبعة الخامسة عشر، سيةار / مايك 

مك بػة المانػى، بيػركت، كدار إحيػاء ال ػراث ، طبعػة مشػ ركة بػيف ( عمػر رحػا كحالػةُُٔ
 العربج، بيركت. 

سػػ اذ محمػػد كػػرد عمػػج منشػػكر  ػػج لأل« األسػػ اذ األب لػػكيس شػػيخك»مػف مقػػاؿ عنكانػػ :  - (ِ)
 سبريػؿ/نيسػاف( دمشػؽ، ْ( الجزء )ٖالمجمد ) (ِِّ)ص « مجمة المجمت العممج العربج»

 ـ.ُِٖٗ
 ـ( مس شرؽ  رنسج.ُُٕٗ –ـ ُِٖٗإيميؿ درمنةـ ) - (ّ)
ػػب  ُّٕٗ –ـ ُِٖٔهنػرم لمػػنس ) - (ْ) ـ( قػٌس يسػػكعج كمس شػػرؽ بمجيكػج، عيػػًرؼ ب عصُّ

 حد اإلسالـ.
ـي ذلؾ. كمن  قيؿ لمعالـ بالشجء المػ ًقف: هػك ابػف "ييقا - (ٓ) ؿ: عندل بىٍجدىةي ذلؾ، بالف ح، سم ًعٍم

هػػػ(  حقيػػؽ: سحمػػد ّّٗ( إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكهرم )ت ّْْ/ ِبىٍجػػدً ها." الصػػحاح ) 
 ـ.ُٕٖٗ -  هػَُْٕعبد الةفكر عطةار، دار العمـ لممالييف، بيركت، الطبعة الرابعة 
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ميعظـ شعراء العرب قبؿ اإلسالـ كانكا نصارل، كبراهين  عمػى دعػكال سكهػى مػف بيػت 
 (ُ)العنكبكت."

"كسكار ما سيخذ عمى لكيس شيخك هك  شبُّا  بمع قدات ميسػبقة، كا  راحػ  جػدلن 
ـة محاكلة إابا ها بعد ذلؾ."  (ِ)سنةها صحيحة، ا

ا بما ال ندُّر عمي  بيف العمماء إلػى قػكلهـ: "لػك  يػًرؾ األمػر لمػكيس شػيخك مػا لذ
 ىرىؾ حجرنا  ج جزيرة العرب إلة ردةل إلى سصؿو نصرانٌج."
(ّ) 

دب العربػػػٌج، كظمةػػػت ك اب ػػػ  إلػػػى ا  ػػػج األ"لػػػـ يػػػرزؽ لػػػكيس شػػػيخك ذكقنػػػا عالينػػػ
ؿ عهدل نمطنا كاحدنا ل   ن اسب مػت قدر ػ  عمػى ال ػأليؼ سيخريات سيام  كما كانت ألكة

س ككقك   عمى سدب العرب كاإل رنج كعمكـ العصر، سم سفة اإلنشػاء العربػج لػـ ييسػمً 
ل  ًقيادل، عمى ما كاف ييحٌب. كبريب ًممةف عاش بيف كي ػب الفصػحاء مػف العػرب سف 
يظٌؿ بعد درس س نيف سنة  ػج اإلنشػاء عنػد حػٌد نظريةا ػ ، عمػى كاٍػرة مػا قػرس ككى ػب، 

ٍف  بقى ممىك   األكلى  ج األداء   ناكش  سحياننا، كلعؿة كارة دراسػ   لمةػة الفرنسػية كس
كبيرها مف لةات األجانب سدخؿ الحعؼ عمى ممىك ػ  العربيةػة، كهكػذا ييقػاؿ  ػج ذكقػ  

 (ْ) ج الشعر."
 

                                         

هػػػ(  حقيػػؽ: محمػػد ُِّٕ( محمػػد كػػرد عمػػج )ت ْٔارة العربيػػة )ص اإلسػػالـ كالححػػ - (ُ)
 ـ.ََِِالعزازم، دار الك ب العمميةة، بيركت، الطبعة األكلى، 

( المجمػػد الرابػػت عشػػر، مدريػػد ِّٔمجمػػة معهػػد الدراسػػات اإلسػػالمية  ػػج مدريػػد )ص  - (ِ)
 ـ.ُٖٔٗ –ـ ُٕٔٗ

 (ِِٔالسابؽ )ص  - (ّ)
منشػػكر  ػػج  لألسػػ اذ محمػػد كػػرد عمػػج« ذ األب لػػكيس شػػيخكاألسػػ ا»مػػف مقػػاؿ عنكانػػ :  - (ْ)

( دمشػػػؽ، ْجػػػزء )( الٖالمجمػػػد ) (ِّّ-ِِّ)ص  «مجمػػػة المجمػػػت العممػػػج العربػػػج»
 .ـُِٖٗنيساف/سبريؿ 



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 ُُ 

ا: َث
ا
 ـانُص»اب ـٍ كِرـذج عـثاَُ

 
 ـٍ عـا تُـح وآداتهـزاَُ

 
 «حـزب اجلاههُ

مقػػالت نشػػرها لػػػكيس « النصػػرانيةة ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميةػػة»كػػاف ًك ػػاب 
 ، ككذلؾ كاف الحاؿ  ج عددو مف ك ب .«المشرؽ»شيخك  ج مجمة 

 ػج  ػاريخ النصػرانيةة كقبائمهػا  ػج  »نيشر القسػـ األكؿ مػف الك ػاب كعنكانػ : 
 ـ.ُُُٗعاـ « عهد الجاهميةة

آلداب النصػػرانيةة  ػػج عهػػد  ػػج ا»كنيشػػر القسػػـ الاػػانج مػػف الك ػػاب كعنكانػػ : 
 (ُ)ـ.ُُٗٗعاـ « الجاهميةة

« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة»كلبعض العمماء  عقيبات حكؿ ك اب 
 مف سبرزها ما يأ ج:

بعػػد نشػر القسػػـ األكؿ مػف الك ػػاب هػذا ال عقيػػب « المق ػبس»جػاء  ػج مجمػػة 
ـ( صػػاحب المجمػػة: ُّٓٗبةيػػر  كقيػػت، كيبػػدك سنةػػ  لألسػػ اذ محمػػد كػػرد عمػػج )ت 

"لصديقنا األب شيخك همةة ل  كٌؿ  ج نشر المقػالت كالرسػائؿ كالكي ػب ال ػج  ػنهض 
ة، ك خديـ اآلداب العربية عامةة، ك،خر ما نشػرل  ػج مجمػة  « المشػرؽ»بطائف   خاصة

ؿ من :  ػج  ػاريخ النصػرانية  هذا المبحث  ج النصرانية  ج بالد العرب، كالقسـ األكة
 ج عهػد الجاهميػة. يػدكر عمػى محػكر سفة جميػت سػكةاف الػبالد قبػؿ اإلسػالـ  كقبائمها

شػػعراء »كػػاف سهمهػػا نصػػارل، مػػف قبيػػؿ الػػدعكل ال ػػج بسػػطها ححػػر    ػػج ك ابػػ  
، كقاـ الخالؼ بين  كبيف بعض عمماء ال ػاريخ كالبحػث  ػج هػذا الشػأف، «النصرانية
رُّ بهػػا سك يسػػ نبطها ل أييػػد كهػػـ ينفػػكف، كل يعػػدـ كػػؿُّ  ريػػؽ جمػػالن يسػػ ق ،هػػك ييابػػت

ف كنةػػا ل نكا ػػؽ عمػػى بعػػض مػػا سكردل  ػػج مطاكيػػ ، ماػػؿ  دعػػكال، كهػػذا المبحػػث كا 
 إنةنػا نيعجػب بمػا كي نػؽ إليػ  مػف اسػ كاار المػادة مػف « بسةػاف»كالم  عمى نصػرانيةة 

                                         

بػػػة ) - (ُ) ( يكسػػػؼ إليػػػاف سػػػركيس )ت َُُٕ/ ِيينظػػػر: معجػػػـ المطبكعػػػات العربيػػػة كالميعرة
 ـ.ُِٖٗ -هػ  ُّْٔـ( مطبعة سركيس بمصر، ُِّٗ
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بحػث العربيةة كالفرنسيةة كاأللمانيةة. كلك كي بت هذل المباحث مف العمـ المٍحض كمػا ي
ب الحقائؽ."  (ُ)بعض عمماء المشرقيةات لعيدةت سحسف مرجت جامت يس ىقج من  طيالة

« مجمػػػة الرسػػػالة»ـ(  ػػػج ُُٕٗكك ػػب الشػػػيخ عبػػػد الم عػػػاؿ الصػػػعيدم )ت 
جػػاء  يػػ : " ػػال يعػػدك سمػػر قػػٌس إلة سف « قػػٌس بػػف سػػاعدة اإليػػادلٌ   »مقػػال عنكانػػ : 

نفاء الذيف ظهركا  ج ب دء انحػراؼ العػرب عػف ممةػة إبػراهيـ إلػى يككف مف قيدماء الحي
الكانيةػة،  كػػاف يػػدعكهـ إلػػى ممةػػة سبػػيهـ إبػػراهيـ، كيحػػارب  ػػيهـ هػػذل البدعػػة، كهكػػذا 
كاف شأف كؿ سكلئؾ الحنفاء  ج العرب، كهذل كانت كظيف هـ  ػيهـ، كقػد حػاكؿ األب 

سكلئػػؾ  سف ييٍمًحػػؽ كػػؿٌ « النصػػرانيةة ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميةػػة»لػػكيس  ػػج ك ابػػ  
نفاء بالنصرانيةة، كل يخفى سفة شأنهـ  ج ذلؾ ماؿ شأف قٌس بف ساعدة."  (ِ)الحي

 ػج ك ابػ : « شيخك»ـ(: "كقد جمت األب ُٕٖٗكقاؿ الدك كر جكاد عمج )ت 
األلفػاظ الخاصػة بأهػؿ الك ػاب مػف األبيػات « النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة»

ميػػة ك ػػج ك ػػب األدب، كهػػج سبيػػات منهػػا مػػا سجمػػت الػػكاردة  ػػج دكاكيػػف شػػعراء الجاه
الػػركاة كسهػػؿ األخبػػار عمػػى ًنٍسػػب ها إلػػى سكلئػػؾ الشػػعراء، كمنهػػا مػػا كرد عنػػد بعػػض 
الركاة كاإلخبارينيف كلـ يىًرٍد  ج دكاكيف سكلئؾ الشعراء، ليجعػؿ مػف  مػؾ األلفػاظ دلػيالن 

ٍكػـ ل يمكػف عمى ساػر النصػرانيةة  ػج الجػاهمينيف، كعمػى مػدل  ىةىٍمةيًمهػ ا بيػنهـ. كهػك حي
ة ًنٍسبة  مؾ األبيات إلى الجاهمينيف." ا، إلة بعد ايبكت صحة سٍف يككف سميمن
(ّ) 

 

                                         

ـ. ُُّٗ( الجزء السابت مف المجمد الاػامف، يكليػك ِٗٔ-ُٗٔ)ص « المق بس»مجمة  - (ُ)
 سصدرها: محمد كرد عمج، دمشؽ.

 ـ.ُّْٗيكليك  ِ( الصادر  ج: ِٓ( العدد )َُُّ)ص « الرسالة»مجمة  - (ِ)
ػػؿ  ػػج  ػػاريخ العػػرب قبػػؿ اإلسػػالـ ) - (ّ) ـ( دار ُٕٖٗ( د. جػػكاد عمػػج )ت ِْٔ/ ُِالميفىصة

 ـ.ََُِ -هػ ُِِْ، الطبعة الرابعة، الساقج
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ح
ْ
ا: دل

ا
ف ـح نرىظُــاخ انعايــز وانضًــف انشعــً ذىظُـٍ يعُـح عـثانث

 »اب ـٍ كرـز فـانشع
 
  زبـٍ عـا تُـح وآداتهـانُصزاَُ

 
 «حــاجلاههُ

ًظيفىػػًة ييقػػاؿ :  ىٍعًيػػيفي كال ةٍكًظيػػؼ": « ػػاج العػػركس»جػػاء  ػػج  مىػػى  :الكى ظةٍفػػتي عى كى
بج كؿة يٍكـ . كييقػاؿي:  ًحٍفظى ،ياتو مفً  الصة ؿة مىٍيػً  العىمىػؿك اًب اهلًل عىزة كجى ظةػؼى عى  ، كىهيػكى كى
مىٍي  ظةؼه عى  (ُ)."ميكى
ًظيفىة: "«المعجـ الكسيط»ك ج  ا يي  :اٍلكى رزؽ كىبيػر سىك  ر مف عمؿ سىك طىعىػاـدة قى مى

 (ِ)."نىةية عى كالخدمة اٍلمي  ،كالمنصب ،كىالٌشرط ،كالعهد ،فية عى ذىًلؾ ً ج زمف مي 
هذا المعنى المةكم لمكظيفة كال كظيؼ ليس بعيدنا عف المعنى الميػراد  ػج هػذا 
البحث، إذ إفة المراد ب كظيػؼ الشػعر  ػج هػذا البحػث: اسػ دعاء كاس ححػار الشػعر 

قػػد  كػػكف  نىػػةية عى مي خدمػػة ٍ ألداء  «ةالجاهميةػػ بهػػا بػػيف عػػربة ك،داالنصػػرانية » ػػج ك ػػاب 
  أكيدنا لقكؿ سك إابا نا لفكرة سك برهاننا لرسم سك بير ذلؾ.

ـة ييمكػػف القػػكؿ: إفة  كظيػػؼ الشػػعر  ة ك،دابهػػا بػػيف النصػػرانية » ػػج ك ػػاب مػػف اٌػػ
ء  كظيػػؼه عممػػٌج، كلػػيس  كظيفنػػا  ني ػػا كالػػذم يكػػكف عنػػد اسػػ دعا «ةالجاهميةػػ عػػرب

 الشعر  ج األعماؿ اإلبداعيةة.
ة ك،دابهػا بػيف النصػرانية »بما اه ماـ لكيس شػيخك ب كظيػؼ الشػعر  ػج ك ػاب 

 مبمةنا يكاد ل يخمك مكحكع  ج الك اب مف  كظيؼ الشعر  ي . «ةالجاهمية  عرب
 ة ك،دابهػػػػا بػػػػيف عػػػػربالنصػػػػرانية »سسػػػػباب  كظيػػػػؼ الشػػػػعر  ػػػػج ك ػػػػاب  كػػػػاد 

كاحػػد، سل كهػػك الس شػػهاد كالسػػ دلؿ عمػػى مػػا كػػاف  ػػج سػػبب   نحصػػر «ةالجاهميةػػ

                                         

بيػػػدم )ت  (ْٓٔ/ ِْ ػػػاج العػػػركس ) - (ُ) هػػػػ(  حقيػػػؽ: مجمكعػػػة مػػػف َُِٓمر حػػػى الزة
 ـ.ُٓٔٗالمحققيف، دار الهداية لمطباعة ك النشر كال كزيت ، الككيت، 

مجمػػت المةػػة العربيػػة بالقػػاهرة )إبػػراهيـ مصػػطفى / سحمػػد  (َُِْ/ ِالمعجػـ الكسػػيط )  - (ِ)
 / حامد عبد القادر / محمد النجار( دار الدعكة، القاهرة. الزيات



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المةػػة كميػػمجمػ 
   

 04 

لمنصػػرانيةة مػػف ححػػكر ككجػػكد  ػػج جزيػػرة العػػرب قبػػؿ ظهػػكر اإلسػػالـ عمػػى مسػػ كل 
 األشخاص كالقبائؿ كالبمداف كالححارة كاآلداب.

كقد كظةؼ لكيس شػيخك سشػعارنا قيمػت بعػد اإلسػالـ، لكنةهػا قميمػة بالنسػبة إلػى 
 فها.األشعار الجاهميةة ال ج كظة 

بما لكيس شيخك الةايػة مػف  كظيػؼ الشػعر  ػج مكاحػت عديػدة مػف الك ػاب، 
 كهذل المكاحت ليس  يها ما يدعك إلى المناقشة.

 ػج مقابػؿ ذلػػؾ  كجػد مكاحػت يمكػػف الخػ الؼ  يهػا مػػت لػكيس شػيخك، كهػػج 
 ال ج ي ناكلها هذا البحث بالدراسة كال حميؿ.
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 م األولــانفص
زـاوي انرُـاخ دعـز إلثثـف انشعـىظُـذ

ُّ
 ٍـاعـاجلً ص

ػػر  لػػكيس شػػيخك  ػػج ك ابػػ ، كقػػد  سكردهػػاال ػػج الجمػػاعج  عػػٌددىت دعػػاكل ال نصُّ
 لػـ يحالفػ بينما ، عديد منها ج  حالف  الصكاب الدعاكل،  إابا نا لهذلكظةؼ الشعر 

ر بعػض األجنػاسما الدعاكل،  منها  هذل، كقد  نكةعت بعحها ج   كاف إلابات  نصُّ
ػر  ػر بعػض البمػداف، كمنهػا مػا كػاف إلابػات  نصُّ كالنبط، كمنهػا مػا كػاف إلابػات  نصُّ

 كظيػػؼ الشػػعر إابا نػػا ل مػػؾ مػػا يػػأ ج كقفػػة  حميميةػػة نقديةػػة مػػت بعػػض القبائػػؿ، ك ي
 الدعاكل.

: ذىظُ  ـز إلثثـف انشعـأوًلا
ُّ
 ظ(ـاس )انُثـض األجُـز تعـاخ ذُص

ر   النبط  ج مكحعيف:كظةؼ لكيس شيخك الشعر لييابت  نصُّ
 ،طبى ة النةػػػان شػػػرت النصػػػرانية  ػػػج بقيةػػػقػػػاؿ لػػػكيس شػػػيخك: "المكحػػػت األكؿ: 

ة بىػبعػض الك ى  فة إح ػى  ،ةى بعد ظهكر اإلسالـ بمػدة ح ة ، كاب كا عميها ،مت  يهـك أصة 
ا. كلؾ مااؿ عمى ذلؾ  ج بعض مقامات بديت الزماف  ػج كف نصارل العرب نبطن عي يدٍ 

ػ ،ةزكينيةػقالمقامػة ال ا  يقػكؿ م ظػػاهرن  ،ااب  سبػا الفػ ح اإلسػكندرم نبطي ػحيػث جعػؿ نصة
 ]السريت[ باإلسالـ:

 (ُ)."جحدتي  يها كعبدتي الصميب  ***ليمة  منتي  كـٍ ،سؾي  إفٍ 
ى بعػػد ظهػػكر ح ةػػ طبى  ػػج النةػػ ن شػػرتا النصػػرانيةذهػػب لػػكيس شػػيخك إلػػى سفة 

، ةزكينيةػقالمقامػة الاف سكردل  ػج ، كاس شهد عمى ذلؾ ببيت لبديت الزمػةاإلسالـ بمدة 
ي ظػػاهر باإلسػػالـ، كلػػيس  ابػػديت الزمػػاف جعػػؿ سبػػا الفػ ح اإلسػػكندرم نبطي ػػكادةعػى سفة 

 ج مقامات بديت الزماف الهمذانج كانػت السػمة  نة إإذ  ج البيت ما يشهد ل  بذلؾ؛ 

                                         

لػكيس شػيخك، دار المشػرؽ، بيػركت،  (ِْص النصرانية ك،دابها بػيف عػرب الجاهميػة ) - (ُ)
 ـ.ُٖٗٗالطبعة الاانية، 
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مػف سجػؿ الااب ة  ج شخصيةة سبج الف ح اإلسكندرم الح ياؿ لمحصكؿ عمػى المػاؿ، ك 
 ذلؾ  عدةدت ك نكةعت األقنعة ال ج ان حمها  ج سبيؿ الكصكؿ إلى  مؾ الةاية.

كراء شخصػيةة هػارب بدينػ  مػف  المىقىامىةي القىٍزًكينيةةي   مف هذل األقنعة  خفني   ج 
 يطمب مف المسمميف مساعد   باألمكاؿ ما قؿة منها كما كاير. الد الكفرب

ـة  إفة  ا كمػا زعػـ لػكيس نبطي ػسبا الفػ ح اإلسػكندرم لـ يجعؿ  بديت الزماف مف ا
ػػةي القىٍزًكينيةػػةي   ، كقػػد دار حػػكار  ػػج شػػيخك قىامى بػػيف الػػرةاكم عيسػػى بػػف هشػػاـ كسبػػج  المى

:الف ح اإلسكندرم، حيث قاؿ الرةاكم: " : سىسىٍنتى ًمٍف سىٍكلًد النةًبيًط؟  ىقىػاؿى ٍمكتي ًبً   ىقيٍمتي  كىخى
 ]المق حب[

ا سىنىا حى  اًلج مىتى النةسبٍ  ***اًلج ًمف الزةمى  ًف كىحى
ا   ًإذىا سىامى ي اٍنقىمىبٍ  فً  ***نىسىًبج  ىج يىًد الزةمى

 (ُ)."ًط كسيٍحًحج ًمفى العىرىبٍ  *** ػًمفى النةًبي ٍمًسجسي سىنىا 
ػػةي القىٍزًكينيةػػةي   هػػذا الحػػكار كػػاف نهايػػة  قىامى ، كهػػك يكشػػؼ عػػف سػػخرية الػػرةاكم المى

الهػػارب  مػف سبػج الفػ ح اإلسػكندرم عنػدما عمػـ ان حالػ  لشخصػيةة هشػاـعيسػى بػف 
الةػػرض منػػ  السػػخرية  «سىسىٍنػػتى ًمػػٍف سىٍكلًد النةًبػػيًط؟»بدينػػ  مػػف بػػالد الكفػػر، كسػػ ال : 

سفة نىسىػػبى   جابػػ أ كالسػػ هزاء كالػػ هكُّـ، كقػػد  ًطػػف سبػػك الفػػ ح اإلسػػكندرم إلػػى ذلػػؾ، 
 م قمنب ك قمنب سحكاؿ الزماف.

قىامىػةي القىٍزًكينيةػةي  ػج    باإلسػالـ ام ظػاهرن سبػك الفػ ح اإلسػكندرٌم كلػـ يكػف  كمػا  المى
، كلكن   ج الحقيقة مسمـ ين حؿ شخصيةة رجؿ هارب بدينػ  مػف عى لكيس شيخكادة 

 بالد الكفر، يطمب مف المسمميف مساعد   باألمكاؿ.

                                         

سبػػك الفحػػؿ بػػديت الزمػػاف  (ََُ-ٗٗبػػديت الزمػػاف الهمػػذانج )صسبػػج الفحػػؿ مقامػػات  - (ُ)
: محمػػػد محيػػػج الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، المك بػػػة األزهريػػػة، هػػػػ(  حقيػػػؽّٖٗالهمػػػذانج )ت 

 ـ.ُِّٗ -هػ ُِّْ
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 دل لكيس شيخك: ]السريت[ك ٍجدر اإلشارة إلى سفة الركاية األشهر لمبيت الذم سكر 
ـٍ لىٍيمىةو  سى ىٍيتي الميريبٍ  ***ًإٍف سىؾي ،مىٍنتي  ىكى ٍدتي رىبنج كى جحى

(ُ) 
 (ِ).«مجانج األدب  ج حدائؽ العرب»كقد ذكر لكيس شيخك هذل الركاية  ج ك اب 

 لييظًهػر سفة الديانػة ال ػج «كعبدتي الصميب»كاخ ار:  «كىسى ىٍيتي الميريبٍ » لكن  سهمؿ هنا:
زعػـ سبػك الفػ ح اإلسػكندرٌم مفارق هػػا كانػت النصػرانيةة، بينمػا هػػج مبهمػة بامحػة  ػج قكلػػ : 

 .«كىسى ىٍيتي الميريبٍ »
مػػف هػػذا ي بػػيةف سفة بيػػت بػػديت الزمػػاف ل يصػػحة بػػ  الس شػػهاد عمػػى مػػا ادةعػػال لػػكيس 

 .ةى بعد ظهكر اإلسالـ بمدة ط ح ة بى ن شرت  ج النة ا النصرانيةشيخك مف سفة 
ي ظػػػاهر  اجعػػػؿ سبػػػا الفػػػ ح اإلسػػػكندرم نبطي ػػػ ػػػج هػػػذا البيػػػت لػػػـ ي  بػػػديت الزمػػػاف كسفة 

باإلسالـ؛ ألنة   ج الحقيقة مسػمـ ين حػؿ شخصػيةة رجػؿ هػارب بدينػ  مػف بػالد الكفػر، يطمػب 
 مف المسمميف مساعد   باألمكاؿ.

ػر النػبط:  اؿ لػكيس قػالمكحت الاانج الذم كظةؼ  ي  لكيس شػيخك الشػعر لييابػت  نصُّ
ليهػا سشػار ميػ منـ النػكيرم  شيخك عف النبط: "ككاف لهـ كنائس يطيفكف بهػا  ػج مناسػكهـ، كا 

 يصؼ ناق  : ]الكامؿ[
 (ّ)دةةو عنسو كأفة سىرىا ىها ***  ىدىفه  يطيؼي ب  النةبيطي ميرى ةتي."بميجً 

                                         

  (ٔٗ بديت الزماف الهمذانج )صسبج الفحؿ مقامات  -( ُ)
مطبعػػة اآلبػػاء اليسػػكعييف، بيػػركت،  لػػكيس شػػيخك، (ُُٓ/ ٔمجػانج األدب  ػػج حػػدائؽ العػػرب ) -( ِ)

 ـ.ُُّٗ
( المفحػػؿ ْٗكالبيػػت  ػػج المفحػػميةات )ص ( ُُْالنصػػرانية ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميػػة )ص  -( ّ)

هػ(   حقيؽ كشرح: سحمد محمد شاكر كعبد السالـ هاركف، دار المعارؼ، الطبعة ُْٕالحبج )ت 
ًجػػدةة: ال ػػج  جػػد  ػػج سػػيرها. العػػنس: ٓالسادسػػة. كجػػاء  ػػج هػػامش ) ( مػػف نفػػس الصػػفحة: "المي

ػػرىا ها ]بفػػ ح السػػيف[: سعالهػػا. الفىػػدىف: القصػػر الم شػػيد.  طيػػؼ:  ػػدكر حكلػػ . اليمر ةػػتي: الصػػمبة. سى
 المعمةى."
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ٍيرة اس دٌؿ لكيس شيخك عمػى سفة النػبط لهػـ كنػائس بهػذا البيػت لميػ منـ بػف نيػكى 
 .هػ(ٗٓ)ت 

ٍيرة يشػبن  ار فػاع سػناـ  كالبيت لػيس  يػ  مػا يػدؿُّ عمػى ذلػؾ؛ ألفة ميػ منـ بػف نيػكى
 .ناق   القكيةة بقصر مر فت  طكؼ ب  النةبط
« الكنيسػػة» جعمػػ  « القىٍصػػر»كهػػك « الفىػػدىف»كقػػد بيةػػر لػػكيس شػػيخك معنػػى 

 كليس  ج معاجـ المةة ما يشهد ل  بذلؾ.
قػػػاؿ الماىقنػػػب ، جػػػاء  ػػػج الشػػػعر الجػػػاهمجٌ « الفىػػػدىف»ة بػػػػ ك شػػػبي  سػػػناـ الناقػػػ

 العىٍبدم: ]السريت[
 (ُ)دً يى ًف المي ٍ الفىدى يينبج  ىجاليدم كىسىق ادىها *** ناكو كىرىسًس 

ـه كأنة  قصره قيكنمى مف جانبي .  يريد: ير ت جسمج كرىٍحمها سنا
ر ناق   بػ   ييطىػاؼ حكلػ ،  قػاؿ: الػذم« لفىدىفا»بؿ إفة زيهير بف سبج سيممى صكة

 ]الكامؿ[
بي  كىأىنةها ًإذ قيرنبىت ًلقي كًدها ***  ىدىفه  ىطكؼي ًبً  البيناةي ميبىكة كى
(ِ) 

 يريد: سفة ناق   عندما  يقرةب لرٍحمها كأنةها قصره ل  سبكاب  طكؼ حكل  البيناة.

                                         

(  حقيػػؽ: حسػػف كامػػؿ الصػػير ٌج، معهػػد المخطكطػػات ِّديػػكاف الماىقنػػب العىٍبػػدم )ص  - (ُ)
( مف نفس الصفحة: "يينبج: ير ت. كالنٍبكىة: ِـ. ك ج هامش )ُُٕٗ -هػ ُُّٗالعربية، 

ظىٍهرىهى  نىامىهىا كى ػا  ا. الر فاع." "ييًريدي ًبالنةاًكم: سى اًليػديلي: ًجٍسػمي ي. كاإًليػادي: مى . كى ىجى كالفدىف: اٍلقىٍصػري
اًنبىٍيػ ." لسػاف العػرب ) ػا ييقىػكةل ًبػً  ًمػٍف جى ػٍجءو مى يػادي كيػؿن شى : كاً  ( ٕٔ/ ّسييندى ًبً  الشةٍجءي؛ المةٍيثي

هػػ( الحكاشػج: لميػازجج كجماعػة مػف المةػػكييف، دار ُُٕمحمػد بػف مكػـر بػف منظػكر )ت 
سق ػاد." الصػحاح  كجمعػ   هػػ. "القى ىػدي: خشػبي الرٍحػًؿ، ُُْْيركت، الطبعة الاالاة، صادر، ب

(ِ /ُِٓ) 
ػممى )ص  - (ِ) (  حقيػؽ: عمػج حسػف  ػاعكر، دار الك ػب العمميةػة، ِٓديكاف زيهير بف سبػج سي

 ـ.ُٖٖٗ -هػ َُْٖبيركت، الطبعة األكلى، 
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ٍيرة ربةمػػا كػػاف يريػػد بػػػ  « البينػػاةي « »بػػيطي النة »لػػذا ييمكػػف القػػكؿ: إفة ميػػ منـ بػػف نيػػكى
 الذيف ذكرهـ زيهىير  ج بي  .

د هذا ما ذكرل اليعقكبٌج عف ححكر األبنية العاليػة  ػج ال ػراث الححػارٌم  يعحن
س ؿ مػػف اسػ نبط األنهػػار، كبػػرى لمنػبط، حيػػث قػػاؿ: "كنبػيط، كهػػك سبػػك النػبط، كهػػك سكة 

ػػػ ػػػ ا السػػػريانج، كهػػػك لسػػػاف ،دـ،ر األرض، ككػػػاف لسػػػانهـ جميعنػػػاألشػػػجار، كعمى ا  ممة
ا مةػا سسفم  األرض كسعالل السماء.  ماج معكا ببابؿ قاؿ بعحهـ لبعض: لنبنيفة بينيانن 

زنا مف الطك اف،  هدـ اهلل حصنهـ."  (ُ)سخذكا  ج البينياف قالكا: ن ةخذل حصننا ييحرن
ٍيرة كػاف لمعبػادة، كلػـ يكػف  ذا ا  رحنا سفة طكاؼ النةبط  ج بيت ميػ منـ بػف نيػكى كا 

البناء،  ميس امةة مػا يػدؿُّ عمػى سفة هػذل العبػادة كانػت عمػى ديػف النصػرانيةة؛  لمجرد
 -كمػا زعػـ لػكيس شػيخك  -ألنة  ليس مف بيف مناسؾ النةصارل الطةكاؼ بكنائسػهـ 

معبػػػد « الًمػػػٍدرىاس» "كيحػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ سٌف ديانػػػة النةػػػبط المعرك ػػػة هػػػج الكانيةػػػة، 
"كقػد نيصػب  ػج هػذا المعبػد  (ِ)  النبط الكبيػر."إل« الشرل ذك »خصص بعبادة اإلل  

عمى قاعدة مكسكةة بالذهب،  ج بيت مكشةػى بالػذهب كبالصػكر « الشرل ذك »الصنةـ 
ال ج  يمانؿ مشاهد  قديـ القػرابيف إليػ . كهػك  ػج مكحػت مير فػت عمػى صػخرة عاليػة، 

 (ّ)يحٌج إلي  الناس مف مكاحت بعيدة؛ لم قرُّب إلى ذلؾ اإلل ."
هػػذا ي ةحػػح سنةهػػـ كػػانكا يعبػػدكف ،لهػػ هـ  ػػج المعابػػد كاألمػػاكف المر فعػػة،  مػػف

ٍيرة.« ميرى ةتي »ك ج هذا بياف لما  شير إلي  كممة    ج بيت مي منـ بف نيكى
ٍيرة  عدـ قبكؿمف كؿن ما  قدةـ ي بيةف  اس دلؿ لكيس شيخك ببيػت ميػ منـ بػف نيػكى

  ج مناسكهـ. عمى سفة النةبط لهـ كنائس يطيفكف بها
                                         

جعفػر المعػركؼ بػاليعقكبج )ت بعػد ( سحمد بػف سبػج يعقػكب بػف ُِ/ ُ اريخ اليعقكبج ) - (ُ)
 هػ.ُّٖٓهػ( مطبعة الةرم، النجؼ، العراؽ، ِِٗ

 (ّّ/ ٓالمفصؿ  ج  اريخ العرب قبؿ اإلسالـ ) - (ِ)
 (ُْٔ/ ُُالمفصؿ  ج  اريخ العرب قبؿ اإلسالـ ) - (ّ)
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ا: ذىظُ
ا
 ـز إلثثـف انشعــثاَُ

ُّ
 ذاٌـض انثهــز تعـاخ ذُص

ػركظةؼ لكيس شيخك الشعر  ج عدةة مكاحت لييابت  ، كقػد بعػض البمػداف  نصُّ
 سصاب  ج بعض هذل المكاحت، كلكف لـ يحالف  الصكاب  ج مكاحت سخرل.

ػػ رها مػػف البمػػداف ال ػػج لػػـ يحالفػػ  الصػػكاب  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر إلابػػات  نصُّ
قاؿ لكيس شيخك: "كيابت ان شار النصرانية  ػج ححػرمكت مػا جػاء  ػج ححرمكت، 

 ج  صؿ الك ادات،  ذكر ك د ححػرمكت، كسكرد قػكؿ سحػد « طبقات ابف سعد»ك اب 
 ]البسيط[ الكا ديف، اسم  كميب بف سسد:

بةريلي ***   (ُ)كالٌرسيؿي  ال كراةي  بؾى  كبىٌشرىٍ نىا  سنتى الٌنبٌج الذل كٌنا نيخى
 (ِ) كفػػػػػػػػى بهػػػػػػػػذا دلػػػػػػػػيالن عمػػػػػػػػى كجػػػػػػػػكد النصػػػػػػػػرانيةة  ػػػػػػػػج ححػػػػػػػػرمكت."

ادةعػػج لػػكيس شػػيخك ان شػػار النصػػرانيةة  ػػج ححػػرمكت، كاسػػ دؿ  عمػػى ذلػػؾ بالبيػػت 
المذككر، كالبيت ل يصحُّ دليالن عمى دعػكال؛ ألفة ذكػر ال ػكراة  ػج البيػت لػيس دلػيالن 

ف شػػاركهـ  ػػج عمػػى كجػػكد النصػػرانيةة  ػػج ححػػرمكت؛ ألفة ال ػػكراة ك  ػػاب اليهػػكد، كا 
 اإليماف بها النصارل،  إنةها  دٌؿ عمى اليهكد، كل  دٌؿ عمى النصارل.

ـة  البيػػت ل ييعػػٌد دلػػيالن عمػػى كجػػكد النصػػرانية  ػػج ححػػرمكت كمػػا زعػػـ  مػػف اىػػ
 لكيس شيخك.

ـ( إلى سفة هذا البيػت كاألبيػات الػذم ُٕٖٗكقد ذهب الدك كر جكاد عمج )ت 
"كالذم نعر ػ  سفة لسػاف  م سيٍدًخؿ  ج كي ب السيرة،  قاؿ:لمصنكع الذمع  مف الشعر ا

نةمػػا كػػاف عمػػى  سهػؿ ححػػرمكت لػػـ يكػػف  ػج هػػذا العهػػد عمػػى هػػذا البيػاف كالعربيةػػة، كا 

                                         

هػػ(  حقيػؽ: محمػد عبػد َِّ( محمد بػف سػعد )ت ِّٔ/ ُالبيت  ج الطبقات الكبرل ) - (ُ)
 ـ.َُٗٗ -هػ َُُْطا، دار الك ب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، القادر ع

 (ٗٔالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ِ)
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 ُِ 

عربيةة ححرمكت، كل سدرم إذا كاف هذا الرجػؿ يعػرؼ شػيئنا عػف ال ػكراة كالرُّسيػؿ، سك 
ذكر ريسىؿ اهلل  ج هذا الشعر."سمت باسـ ال كراة كبالرسؿ ح ى يذكرها كي

(ُ) 
إلابػات كمف البمداف ال ج لـ يحالؼ الصكاب لكيس شيخك  ج  كظيؼ الشعر 

كجػػكد إلابػػات )المدينػػة المنػػكرة(، حيػػث كظةػػؼ الشػػعر  ياػػرب كجػػكد النصػػرانيةة  يهػػا
قػػاؿ لػػكيس شػػيخك: "كبقػػج النصػػارل  ػػج ، ح ػػى بعػػد ك ػػاة النبػػج  النصػػرانيةة  يهػػا
  ميػ  قػكؿ حسػاف بػف اابػت  ػج دالية ػك ػاة نبػٌج اإلسػالـ، كمػا يػدٌؿ عيارب ح ى بعد 

 ال ج راى بها محمةدنا: ]الكامؿ[
ًد." ريًح الميمحى يىهكديها *** لىٌما  ىكارل  ج الحى ت نىصارل يىاًربو كى  ىًرحى
(ِ) 

، ادةعج لكيس شيخك بقاء النصارل  ج يارب ح ى بعػد ك ػاة سػيندنا محمػد 
 .بيت زىعىـ ًنٍسب   إلى سيندنا حسةاف كاس شهد عمى ذلؾ ب

 (ّ).كالحقيقة سفة هذا البيت لـ يًرٍد  ج عدةة طبعات مف ديكاف حسةاف 
 (ْ)ـ،َُُٗكالطبعة ال ج كرد  يها هػذا البيػت هػج طبعػة ليػدف بهكلنػدا عػاـ 

سػػ بعدي يي ـ(؛ لػػذا ل ُّٓٗكقػػد نشػػرها المس شػػرؽ األلمػػانج اليهػػكدم هيرشػػفيمد )ت 
الن  سف يككف  .هذا البيت ميٍن ىحى

                                         

ؿ  ج  اريخ العرب قبؿ اإلسالـ ) - (ُ)  (ّٕٖ/ ُٕالميفىصة
 (ُُٓالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ِ)
(  حقيػػؽ: عبػػد الػػرحمف ٗٗ-ٕٗ)ص  منهػػا: شػػرح ديػػكاف حسػػاف بػػف اابػػت األنصػػارمٌ  - (ّ)

ـ. كمنهػػا: ديػػكاف حسػػاف بػػف ُِٗٗ -هػػػ ُّْٕالبرقػػكقج، المطبعػػة الرحمانيػػة بمصػػر، 
(  حقيػػؽ: عبػػدس مهٌنػػا، دار الك ػػب العمميػػة، بيػػركت، الطبعػػة الاانيػػة، ٔٔ-ٓٔ)ص  اابػػت

 ـ.ُْٗٗ -هػ  ُُْْ
شػػفيمد، ليػػدف، (  حقيػػؽ: هير ٗٓالبيػػت  ػػج هػػذل الطبعػػة، ديػػكاف حسػػاف بػػف اابػػت )ص  - (ْ)

 ـ.َُُٗ
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ػػؿ سنةػ  جػػاء ،خػر بيػػت  ػػج قصػيدة يراػػج  يهػػا  كًمٌمػاى ي كنػػد سفة هػذا البيػػت ميٍن ىحى
 مطمعها: ]الكامؿ[ سيدنا محمدنا  حساف 

دً  ـي كىأىنةما *** كيًحمىت مىآقيها ًبكيحًؿ األىرمى  ما باؿي عىينج ل  ىنا
ػػػٍزف حسةػػػاف  كمعػػػ  األنصػػػار كقػػػد سػػػارت القصػػػيدة كمهػػػا  ػػػج سػػػياؽ حي

 ، كهذا البيت خارج عػف سػياؽ  مػؾ القصػيدة.عمى ك اة رسكؿ اهلل  كالصحابة 
ػػؿ سنةػػ  جػػاء  ػػج ،خػػر القصػػيدة بعػػد بيػػت يقػػكؿ  يػػ   كًمٌمػػاى ي كنػػد سفة هػػذا البيػػت ميٍن ىحى

 : ]الكامؿ[سيدنا حساف 
مى الميب مىف يىحيؼُّ ًبعىرًشً  *** كىالطىينبكفى عى ٌمى اإًللى ي كى دً صى  ارىًؾ سىحمى

إذا جػاءت  ػػج ،خػػر القصػػيدة  كػػكف  كمػف المعمػػكـ سفة الصػػالة عمػػى النبػػج 
ا لها، ل يأ ج بعدها شجء.  ػؿ سفة سػيدنا حسةػاف خ امن كًمٌماى ي كند سفة هػذا البيػت ميٍن ىحى

 سدبػ  مػػت رسػكؿ اهلل منعػي    ػػد»سف يصػػف    بكممػة ألفة  ػج كصػػؼ  (ُ)؛«الميمحى
ػؿ سنةػ  لػـ يػأت  كممة سكء سدب مع .بهذل ال النبٌج  كًمٌماى ي كند سفة هػذا البيػت ميٍن ىحى

 ج سمن ك اب مف ك ب ال اريخ سك السنيىر القديمػة سفة المدينػة  ػج العهػد النبػكٌم كػاف 
ػػؿ سفة الرسػػكؿ  بهػػا نصػػارل. كػػاف قبػػؿ ك ا ػػ  قػػد  كًمٌمػػاى ي كنػػد سفة هػػذا البيػػت ميٍن ىحى

 ة لةٍدرهـ كنٍقحهـ العهكد كالمكاايؽ.سخرج اليهكد مف المدين
ة ًنٍسبة هذا البيت إلى سيندنا حسةاف  : كقد شؾة عدد مف العمماء  ج صحة

                                         

ًحت  ج المحد، كهك القبر. - (ُ)  معناها: الذم كي
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 ِّ 

"كهػذا البيػت  ـ( حيػث قػاؿ:ُٖٓٗاإلماـ محمد الخحر حسيف )ت مف ه لء 
كل يكجػػػد  ػػػج  (ُ)،«السػػػيرة»ل يكجػػػد  ػػػج قصػػػيدة حسةػػػاف بركايػػػة ابػػػف هشػػػاـ  ػػػج 

 (ّ)ك ب عمي  البرقكقج  عميقنا." الذم (ِ)،«ديكان »
ة ًنٍسػػبة هػػذا البيػػت إلػػى سػػيندنا حسةػػاف الػػدك كر جػػكاد  كًممةػػف شػػؾة  ػػج صػػحة

 (ٓ)كالدك كر شكقج حيؼ. (ْ)عمج،
كٌؿ هذا ي كند سفة البيت الذم اس دؿة ب  لكيس شيخك عمى كجكد النةصارل  ػج 

 .دنا حسةاف بف اابت ل  صٌح ًنٍسب   إلى سين  المدينة بعد ك اة النبج 
إلابػات كمف البمداف ال ج لـ يحالؼ الصكاب لكيس شيخك  ج  كظيؼ الشعر 

رها مكةة،  ر ًقٍسـ مػف قػريش  ػج مكةػة، كي يػد ذلػؾ سحمػد  نصُّ قاؿ لكيس شيخك:  نصة
ػر مػف سحيػاء »بف كاحح المعركؼ باليعقكبٌج  ج  اريخػ ، حيػث قػاؿ: ا سمةػا مىػف  نصة

ريش مف بنج سسد بف عبػد العػزل، مػنهـ عامػاف بػف الحػكيرث بػف العرب  قكـه مف ق
 (ٔ)«.سسد ككرقة بف نك ؿ بف سسد

كلذلؾ  رل الشعراء النةصارل  ج الجاهميةة لـ يأنفكا إذا حمفكا سٍف يجمعػكا بػيف 
 الصميب كالكعبة قاؿ عدٌم بف زيد: ]الكا ر[

                                         

هػػػ(،  حقيػػػؽ: ُِّ( عبػػد الممػػؾ بػػف هشػػاـ المعػػا رم )ت ٗٔٔ/ ِسػػيرة ابػػف هشػػاـ ) - (ُ)
بػػراهيـ األبيػػارم كعبػػد الحفػػيظ الشػػمبج، شػػركة مك بػػة كمطبعػػة مصػػطفى  مصػػطفى السػػقا كا 

 ـ.ُٓٓٗ -هػ ُّٕٓ، البابج الحمبج كسكلدل بمصر، الطبعة الاانية
 (  حقيؽ: عبد الرحمف البرقكقج.ٗٗ-ٕٗشرح ديكاف حساف بف اابت األنصارٌم )ص  - (ِ)
ـ( ُٖٓٗ، لإلماـ محمد الخحر حسػيف )ت مف ك اب محمد رسكؿ اهلل كخا ـ النبينيف  - (ّ)

( جمعها كحػبطها: عمػج الٌرحػا ِْ-ُْ/ ُ/ ّمنشكر حمف مكسكعة األعماؿ الكاممة )
 ـ. ََُِ -هػ  ُُّْدىاري النةكاًدر، سكريا، الطبعة األيكلى،  الحسينج،

 (ّٗٓ/ ُٖالمفصؿ  ج  اريخ العرب قبؿ اإلسالـ ) - (ْ)
 ـ.ُٓٗٗ( د. شكقج حيؼ، دار المعارؼ، مصر، ََُ/ ُ اريخ األدب العربج ) - (ٓ)
 (ُِْ/ُ اريخ اليعقكبج ) - (ٔ)
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رىبن مى  مىيؾى كى ميبً سىعى األىعداءي ل يىألكفى شىٌران *** عى  (ُ)كةةى كىالصى
 كقاؿ األعشى: ]الطكيؿ[

ـً  جٌّ كىالميحاضي بفي جيرهى حمفت باٍكبىج راهًب الدةير كىالة ج *** بىناها قيصى
(ِ) 

ا ما حمؿ نصارل العرب عمػى سف ييعظنمػكا الكعبػة  ػج الجاهميػة  كلعؿة ذلؾ سيحن
ٍكف  يها مف اآلاار النصرانيةة." لما كانكا يىرى
(ّ) 

ر ًقٍسـ مف قػريش ببي ػيف مػف الشػعر اج مػت يس شهد لكي س شيخك عمى  نصُّ
 ج األكؿ منهما الحمؼ بمكػة مػت الصػميب كاج مػت  ػج الاػانج الحمػؼ باػٍكبىج راهػًب 

 الدةير كبالكعبة.
ر س راده مف قريش قبؿ اإلسػالـ كمػا ذكػر اليعقػكبٌج )ت بعػد  ربةما يككف قد  نصة

لكػف هػذاف البي ػاف ل يصػميحاف دلػيالن  ،هػ(، كليس ًقٍسـ كمػا زعػـ لػكيس شػيخكِِٗ
عمػى ذلػؾ؛ ألفة الشػػاعريف ليسػا مػف قػػريش،  كيػؼ يكػكف شػػعريهما عمػى هػذا النحػػك 

ر ًقٍسـو مف قريش سك س رادو منها؟!  دليالن عمى  نصُّ
 :كرجح ان حالهماالبي يف  صحة نسبة كقد شؾة بعض النقةاد  ج

 قػاؿ:  - بيػت عػدٌم بػف زيػد - األكؿ  قد شؾة الدك كر جػكاد عمػى  ػج البيػت
"كهذا البيت يدعك إلى ال أمُّؿ كال فكيػر،  رجػؿه نصػرانٌج يػ مف بعيسػى كبالصػميب، ل 

 يمكف سف يقسـ برٌب مكةة.

                                         

جمعػ : محمػد جبػار المعيبػد، شػركة دار ( حققػ  ك ّٖديكاف عدٌم بػف زيػد العبػادم )ص  - (ُ)
مىجة »ـ. ك ي : ُٓٔٗ -هػ ُّٖٓالجمهكرية لمطبت كالنشر، بةداد،  مىيؾى »مكاف « عى  «.عى

( شػػرح ك عميػػؽ: ـ. محمػػد حسػػيف، ُِٓديػػكاف األعشػػى الكبيػػر ميمػػكف بػػف قػػيس )ص  - (ِ)
اىكبج راًهبً َُٓٗمك بة اآلداب بالجماميز،  الميجن كىالة ج ***  ـ. كركاية البيت  ي :  ىًإٌنج كى

ـً  جٌّ كىالميحاضي بفي جيرهى  بىناها قيصى
 (ُُٖالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)
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مجمػت األصػناـ كاألكاػاف، ككعبػة الكانيػة  ػج الجاهميػة،  -كمػا نىٍعمػـ  - مكةة 
سنػػا مػػف عمػػؿ الشػػيطاف  كيػػؼ ييقسػػـ بربنهػػا رجػػؿ نصػػرانٌج يػػرل األكاػػاف كالكانيةػػة رج

بؿ لك  رحنا سنة  سقسـ بمكةة كبرب مكةػة عمػى سػبيؿ ميجػاراة العػرب الػكانييف  ؟ ككفرنا
ٍقًنػػته ييفيػػػد سفة كانػػٌج الحيػػرة كػػػانكا  بػػا إلػػى الممػػػؾ النعمػػاف،  مػػيس لػػػدينا دليػػؿه مي ك قرُّ

ييف كانػت كلـ يذكر سحده مػف سهػؿ األخبػار سفة سصػناـ سكلئػؾ الػكان ي منكف بربن مكةة.
كف إلى  ممػة مػف « ربن البيت»بمكةة، كسفة سهؿ الحيرة كانكا يزكركف مكةة كيحجُّ  ػج جي

 كاف يحجُّ إلي  مف العرب.
ا كػػاف كاني ػػػا م مننػػػ« النعمػػػاف»كلػػـ يػػػًرٍد  ػػج ركايػػػات سهػػؿ األخبػػػار سفة الممػػؾ 

مػػا سقسػػـ بمكةػػة كسنةػػ  حػػجة إليهػا ح ػػى نػػذهب إلػػى الفػػرض بػأفة عػػدي ا إنة  ،بقدسػٌية مٌكػػة
ًمؾ  .مجاراةن لهذا المى

ا بهػػذا الػػديف، بػؿ الػػكارد  يهػػا سنةػ  كػػاف عمػػى ديػف النصػػرانيةة، كسنةػػ  كػاف م مننػػ
يزكر األٍدًيرة كيححر الصمكات، كرجؿه عمػى هػذا النحػك مػف ال ػديُّف ل يمكػف بػالطبت 

 يٍحًفؿ بقىسىـ ببيت مف بيكت األصناـ. سفٍ 
ـة إفة مصطمح "رب مكةة" ، هك مصطمح إسالمج، سيخذ مف عقيػدة ال كحيػد  ػج ا

 (ُ)«."رٌب هذا البيت»ك « رٌب البيت»اإلسالـ،  قيؿ: 
كيػػػرل الػػػدك كر شػػػكقج حػػػيؼ سفة القصػػػيدة ال ػػػج منهػػػا البيػػػت الاػػػانج بيػػػت 
مػة، قػاؿ: "القصػيدة ال ػج  مة، كسفة هذا البيت مف سدلةة القكؿ بأنةها ميٍن ىحى األعشى مين حى

ميٍن ىًحميها قىسىمى ي باكبىٍج راهب الُّمٌج، سىٍنشىد  يها
  قاؿ: ]الطكيؿ[ (ِ)

ـً  جٌّ كىالميحاضي بفي جيرهى اىكبىٍج راًهًب الميجن كىالة ج *** بىناها قيصى   ىًإٌنج كى
                                         

 (ِِْ-ُِْ/ ُِاليمىفةصؿ  ج  اريخ العرب قبؿ اإلسالـ ) - (ُ)
الُّمػٌج: بحػـ سكلػ ، ك شػديد اانيػ : بػدير عنػػد ديػر هنػد." معجػـ مػا اسػ عجـ مػف اسػػماء   " - (ِ)

هػ( عالـ الك ػب، بيػركت، الطبعػة ْٕٖ( سبك عبيد البكرم )ت ُُُٓ/ ْالد كالمكاحت )الب
 هػ.َُّْالاالاة، 
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ا يزيد الشُّػبهة  ػج  كحق ا إنة  سحاؼ إلى اياب الراهب القىسىـ بالكعبة، كلكف ًممة
 البيت، يهجك ب  خصم : ]الطكيؿ[القصيدة سنةنا نًجد  يها هذا 

ـً  رة فا كىالميحى عىؿى الرىحمىفي بىي ىؾى  ج العيال *** ًبأىجياًد بىرًبجن الصى ما جى  كى
بيف الشعراء إلة  ج اإلسالـ سٍخػذنا مػف قكلػ   عػالى: « الرحمف»كلـ  ىًشٍت كممة 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  حمس  (ُ) ج القر،ف الكريـ."كقد دارٍت   [ُ]الفا حة:  ىجسِمۡسِب ٱَّلله

ػر ًقٍسػـ مػف قػريش؛ مف هذا يظهر بيعٍ  د ما اس دؿة بػ  لػكيس شػيخك عمػى  نصُّ
كألٌف البي يف المذيف اس دؿة بهما عمى ذلػؾ  يطاردهمػا  ؛لبيٍعد قائمج البي يف عف قريش

 شيبهة الن حاؿ.
ا: ذىظُ

ا
 ـز إلثثـف انشعـثانث

ُّ
 مـائـض انمثـز تعـاخ ذُص

ػرالشعر  ج عدةة مكاحت  كظةؼ لكيس شيخك ، كقػد القبائػؿ بعػض لييابت  نصُّ
 سصاب  ج بعض هذل المكاحت، كلكف لـ يحالف  الصكاب  ج مكاحت سخرل.

ػرها  مف هذل القبائؿ ال ج لػـ يحالفػ  الصػكاب  ػج  كظيػؼ الشػعر إلابػات  نصُّ
 هػج الػبالد السػاحمية الكاقعػة« البحريف"»لكيس شيخك: قبيمة بنج عبد القيس، قاؿ 

 ج شرقج جزيرة العرب عمى سكاحؿ خميج العجـ حيث مةاص الم لػ  الشػهير، كػاف 
سهمها  ج الجاهمية مف بنج عبد القيس، كهج إحػدل القبائػؿ المعرك ػة بنصػراني ها، 

 قاؿ الشاعر ذك الرُّمةة  ج بعض سحيائها : ]الطكيؿ[
لىًكنةما ." سىصؿي ًامًرًئ القىيًس مىعشىره *** يىًحؿُّ لىهيـ (ِ)كى ٍمري ناًزيًر كىالخى ـي الخى لىٍح

(ّ) 

                                         

 (ّّْ/ ُ اريخ األدب العربج لشكقج حيؼ ) - (ُ)
 كل يس قيـ معها كٍزف البيت.«. كلكفة »جاءت هذل الكممة عند لكيس شيخك  - (ِ)
(  َُٔ( كالبيت  ج ديكاف ذم الرُّمةة )ص َٕالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)

 -هػػػ ُُْٓ حقيػػؽ: سحمػػد حسػػف بسػػج، دار الك ػػب العمميةػػة، بيػػركت، الطبعػػة األكلػػى، 
 ـ.ُٓٗٗ
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كاس شػهد لػػكيس شػيخك بهػػذا البيػت  ػػج مكحػت ،خػػر عنػد حدياػػ  عػف قبائػػؿ 
لػػى  ػػرة،  قػػاؿ: "بنػػك امػػرئ القػػيس مػػف بنػػج زيػػد منػػاة بػػف  مػػيـ ... كا  العػػرب الم نصن

 نصرانية بنج امرئ القيس ييشير ذك الرُّمةة الشاعر حيث يقكؿ: ]الطكيؿ[
لىًكنةما ." سىهؿي  (ُ)كى ٍمري ناًزيًر كىالخى ـي الخى  (ِ)ًامًرًئ القىيًس مىعشىره *** يىًحؿُّ لىهيـ لىٍح

ال نػػػاقض كاحػػػح بػػػيف المكحػػػعيف؛ إذ يس شػػػهد لػػػكيس شػػػيخك بالبيػػػت  ػػػج 
ػػر قبيمػػة بنػػج عبػػد القػػيس البحرينيةػػة، كيس شػػهد بػػ   ػػج  ؿ عمػػى  نصُّ المكحػػت األكة

ر قبيمة بنج امرئ القيس م  ف بنج زيد مناة.المكحت الاانج عمى  نصُّ
ؿ هذا البيت الذم اس شهد ب  لكيس شيخك بعػدةة سبيػات قػاؿ ذك الرُّمةػة  ػج قبٍ 

 الكارد ذكرها  ج هذا البيت: ]الطكيؿ[« امرئ القيس»هجاء قبيمة 
كرافى امري ي القىيًس كىالفىخري  ما سىهؿي حى  عىًجبتي ًلفىخرو ًلمًرًئ القىيًس كاًذبو *** كى

ػػػة مػػػف سهػػػؿ « امػػػرئ القػػيس»قبيمػػػة   ػػدؿة هػػػذا عمػػػى سفة  ال ػػػج يعنيهػػػا ذك الرُّمة
. حػػكراف، كليسػػت مػػف سهػػؿ البحػػريف، كمػػا زعػػـ لػػكيس شػػيخك  ػػج المكحػػػت األكؿ

"كحكراف: كػكرة كاسػعة مػف سعمػاؿ دمشػؽ مػف جهػة القبمػة، ذات قػرل كايػرة كمػزارع 
 (ّ)كًحرار، كما زالت منازؿ العرب، كذكرها  ج سشعارهـ كاير، كقصب ها بصرل."

المػذككرة مػف حػكراف، كليسػت مػف البحػريف « امرئ القيس»كعمى هذا  قبيمة 
كمػا سفة القبيمػة ال ػج  يهجكهػا ذك الرُّمةػة  كما زعـ لكيس شيخك  ػج المكحػت األكؿ.

، بينمػا القبيمػة ال ػج ذكرهػا لػكيس شػيخك  ػج المكحػت األكؿ «امر  القيس»اسمها 
سػعد بػف » ن سب إلػى  ل هج قبيمةهذ« امرئ القيس»كقبيمة  «.عبد القيس»اسمها 

                                         

 كل يس قيـ معها كٍزف البيت.«. كلكفة »جاءت هذل الكممة عند لكيس شيخك  - (ُ)
 (ُِْالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ِ)
هػػػػ( دار صػػػادر، بيػػػركت، الطبعػػػة ِٔٔ( يػػػاقكت الحمػػػكم )ت ُّٕ/ ِبمػػػداف )معجػػـ ال - (ّ)

 ـ.ُٓٗٗالاانية، 
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ػػة يقػػكؿ  ػػج البيػػت السػػابؽ عمػػى البيػػت الػػذم سكردل لػػكيس «زيػػد منػػاة ؛ ألفة ذا الرُّمة
 شيخك: ]الطكيؿ[

 الُصهُب َواآلُنُف الُحمرُ  (2)َوتأَبى السِّبالُ  *** (0)ُتَسمَّى ِاُمرُؤ الَقيِس ِابن َسعٍد ِإذا اْعتَزتْ 

كف إلػػى سػػعد بػػف زيػػد م ػػهبى "يقػػكؿ: يع ػػزي نػػاة، كهػػـ عجػػـ، كلػػذلؾ جعمهػػـ صي
السنباؿ حيمرى اآلنؼ."
(ّ) 

كـ، «سػػعد بػػف زيػػد منػػاة»يهجػػكهـ بنفػػج نسػػبهـ إلػػى  ، كيػػدةعج سنةهػػـ مػػف الػػرُّ
ـة يمعػف  ػج الهجػاء كي كنػد  مس دل  عمى ذلؾ بشعكرهـ الصػفراء كسنػك هـ الحمػراء، اػ

 هذا الدنعاء  ج البيت الذم يمي   قاؿ: ]الطكيؿ[
لى  ٍمري كى ناًزيًر كىالخى ـي الخى  ًكنةما سىصؿي ًامًرًئ القىيًس مىعشىره *** يىًحؿُّ لىهيـ لىٍح
. فة إ :سم ٍمري ناًزيًر كىالخى ـي الخى كـ الذيف يحؿُّ لىهيـ لىٍح  سصؿ هذل القبيمة مف الرُّ

مف هذا ي بيةف سفة اس دلؿ لػكيس شػيخك بالبيػت  ػج المكحػت األكؿ عمػى سفة 
البحرينية هج إحدل القبائؿ المعرك ة بنصراني ها ل ييقبػؿ؛ ألفة « سعبد القي»قبيمة 

 البيت ليس  ي  ما يشير إلى ذلؾ مف قريب سك بعيد.
ػر  كما ي بيةف سفة اس دلؿ لكيس شػيخك بالبيػت  ػج المكحػت الاػانج عمػى  نصُّ

بيػػر مقبػكؿ؛ ألفة البيػػت لػيس  يػػ  سٌم « زيػػد منػاة»مػػف بنػج « امػػرئ القػيس»قبيمػة 
نػاًزيًر إش ـي الخى ارة إلى هذا،  هك هجاء لهـ بأفة سصمهـ مف الركـ الذيف يحػؿُّ لىهيػـ لىحػ

، كهذا الهجاء قائـ عمػى الدنعػاء، كلػيس عمػى الحقيقػة، كمػا قػاـ  ػج البيػت  مري كىالخى
                                         

 اٍع ىزىٍت: اٍن ىسىبىٍت. - (ُ)
ػػتي الشػػاربىٍيًف كمػػا  - (ِ) ػػعر  ىجمى ػػفًة العيميػػا مػف الشة ػػبىمةي: مػا عمػػى الشة ػػٍبمة " كالسة ػباؿ: جمػػت سى السن

هػػػ(  حقيػػؽ: د مهػػدم َُٕدم )ت ( الخميػػؿ بػػف سحمػػد الفراهيػػِّٔ/ ٕبينىهمػػا." العػػيف )
 المخزكمج، د إبراهيـ السامرائج، دار كمك بة الهالؿ.

هػػػ( ْٕٖ( سبػػك عبيػػد بػػف البكػػرم )ت َْٖ صػػؿ المقػػاؿ  ػػج شػػرح ك ػػاب األماػػاؿ )ص - (ّ)
 ـ.ُُٕٗ حقيؽ: إحساف عباس، م سسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 
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، كهػػك ادنعػػاء ل «سػػعد بػػف زيػػد منػػاة»الػػذم سػػبق  عمػػى ادنعػػاء نفػػج ان سػػابهـ إلػػى 
 ا ج الحقيقة.يخ مؼ ااناف  ج ككن  يج

: هػػؿ ييقػػٌر  كاسػػ دلؿ لػػكيس شػػيخك بهػػذا البيػػت عمػػى هػػذا النحػػك يايػػر سػػ الن
ٍمر كلىٍحـ الخنزير؟!  لكيس شيخك بأفة النصرانيةة  يًحٌؿ الخى

كمف القبائؿ ال ج لـ يحالؼ لكيس شيخك الصكاب  ج  كظيؼ الشعر إلابػات 
رها بػة زعمػكا سفة بنػج حنيفػة قػاؿ لػكيس شػيخك: "بعػض الكى ى قبيمػة بنػج حنيفػة.   نصُّ

ا مػػف عجػػيف اػػـ س ػػٍت عمػػيهـ سىػػنىة كػػانكا يعبػػدكف صػػنمن
 ػػأكمكل،  هجػػاهـ الػػبعض  (ُ)

 بقكل : ]مجزكء الكامؿ[
ـ كالمجاع ٍ  سكمٍت حنيفةي ربةها *** زمف   ال قحُّ

 (ِ)لـ يحذركا مف ربنهـ *** سكء العقكبة كال نباع ٍ 
ف نىسػبكا إلػى بنػج حنيفػة سٍكػؿى صػػنـ كعنػدنا سفة هػذل الشػككل باطمػة، كسفة الػذي

ػػدعكا بمػػا رسكل مػػف  قػػرُّبهـ مػػف القربػػاف األقػػدس؛  ػػافة األصػػناـ ل  مػػف عجػػيف إنةمػػا خي
 (ّ) ي ةخذ مػف العجػيف، كل  سػٌد جػكع كايػريف  ػج سيػاـ القحػط،  حػالن عػف كػكف األىًقػط

 (ْ)اليابس الع يؽ ل يصميح ألكؿ."
ج عبػادة بنػج حنيفػة لألصػناـ؛ ألنةػ  يرمج لكيس شيخك مف كراء هػذا إلػى نفػ

 .زعـ  ج كالـ سابؽ عمى هذا سفة بنج حنيفة كانكا نصارل

                                         

 المراد بالسنىة: المجاعة. - (ُ)
 اعة: ال ةًبعىة.ال نبى  - (ِ)
ػػؿ." العػػيف ) - (ّ) ـة ييٍ ػػرىؾي حى ةػػى يىٍمصي ػػذي ًمػػفى المةػػبىًف المىًخػػيض، ييٍطػػبىخي ايػػ ( ُْٗ/ ٓ"األىًقػػطي: يي ةخى

يُّػػػز المػػػاًء عػػػف المةػػػبىًف،  :  ىمى ػػػكؿي ػػػؿى مػػػا ل  قىطىػػػرى منػػػ ." العػػػيف  "كالميصي منػػػؽى مىصى  كاألىًقػػػطي اذا عي
(ٕ /ُُّ) 

 (ِٕا بيف عرب الجاهمية )ص النصرانية ك،دابه - (ْ)
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زعـ لكيس شيخك؛ لذا ذهب ب  هذا المذهب، ميسػ دل  بػأفة  خالؼكهذا البيت يي 
 .الصنـ كاف مف عجيف، كليس  ج البي يف ما يشير إلى سف الصنـ كاف مف عجيف

ػػٍيس،ِٕٔت كقػػد ذكػػر ابػػف ق يبػػة الػػدينكرم )  (ُ)هػػػ( سفة الصػػنـ كػػاف مػػف حى
ٍيس،  عبػدكل دٍهػرا طػكيال، « بنك حنيفة» قاؿ: "ككاف  ا خذكا  ج الجاهميةة إلهنا مف حى

 ]الخفيؼ[« : بنى  ميـ»اـ سصاب هـ مجاعة  أكمكل،  قاؿ رجؿ مف 
 قديـ بها كمف إعكاز  عو  *** جكسكمت رٌبها حنيفة مف 
 كقاؿ ،خر: ]مجزكء الكامؿ[

ـ كالمجاع ٍ  مٍت حنيفةي ربةها *** زمف سك   ال قحُّ
 (ِ)لـ يحذركا مف ربنهـ *** سكء العقكبة كال نباعٍ ."

ة  أكيمػ  بػأفة األىًقػط اليػابس الع يػػؽ ل  كسمةػا اسػ دلؿ لػكيس شػيخك عمػى صػػحة
نةمػا  يصميح ألٍكػؿ،  ييػرٌد عميػ  بػأفة األىًقػط طعػاـ مجفةػؼ، كالحػيس لػيس األىًقػط  قػط، كا 
 هك سىًقط ك مر كسمف، ك ج القٍحط كالمجاعة يفعؿ الناس ما ل يفعمكف  ج بيرهما.

ػدعكا »كقكل :  كسفة الذيف نىسبكا إلػى بنػج حنيفػة سٍكػؿى صػنـ مػف عجػيف إنةمػا خي
هػػذا القػػكؿ ينػػ قض بمػػا ادةعػػال لػػكيس « بمػػا رسكل مػػف  قػػرُّبهـ مػػف القربػػاف األقػػدس

                                         

ػٍيس  مػر يخمػط بسػمف كسقػط  ػييعجف َِٗ/ ّ" مره يخمط بسمفو كسقط." الصحاح ) - (ُ) ( "كالحى
كييدلؾ شديدا ح ى يم زج اـ ييندر من  نكال كربما جيعؿ  ي  سكيؽ. كلـ يكف مف الخبز قط." 

جػاء  ػج ك ػاب  ك يػ  نقػد لػبعض مػا« شػعراء النصػرانية  ػج الجاهميػة  »مف مقػاؿ عنكانػ : 
بةػداد، كمنشػكر « سحػد القػراء  »لكيس شيخك الميسىمةى بهذا السـ، كالمقػاؿ ممهػكر ب كقيػت 

( كمػا بعػدها، ُٔال ج كاف يصدرها محمػد كػرد عمػج، دمشػؽ، )ص « المق بس» ج مجمة 
 ـ.َُٕٗمارس )،ذار(  -هػ ُِّٓالجزء الاانج مف المجمد الاانج، صفر 

هػػػ(  حقيػػؽ: اػػركت عكاشػػة، الهيئػػة ِٕٔف ق يبػػة الػػدينكرم )ت ( ابػػُِٔ/ ُالمعػارؼ ) - (ِ)
 ـ.ُِٗٗالمصرية العامة لمك اب، القاهرة، الطبعة الاانية، 
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ر بنػج  مػيـ  ػج الجاهميةػ ألفة بعػض الك ػب ال ػج ذكػرت البي ػيف  (ُ)ة؛شيخك عف  نصُّ
نسب هما إلى رجؿ مف بنج  مػيـ، " ػإذا كػاف لػكيس شػيخك يػزعـ سف بنػج  مػيـ كػانكا 

ػا  -نصارل، ككاف بنك حنيفة  نصػارل  كيػؼ ييعٌيػر الكاحػد اآلخػر بشػجء هػك  -سيحن
 (ِ) ي ؟!"

ات  أكيػػؿ لػػكيس شػػيخك الػػذم سراد مػػف خاللػػ  إابػػ عػػدـ قبػػكؿكػػٌؿ هػػذا يبػػينف 
 دعكل سفة بنج حنيفة كانكا نصارل.

رها قبيمة  كمف القبائؿ ال ج لـ يحالف  الصكاب  ج  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّ
رها، كلكػف حػكؿ صػالحية الشػعر الػذم «إياد» ة  نصُّ ، كالخالؼ مع  ليس حكؿ صحة

قػػاؿ لػػكيس شػػيخك: "بعػػض قبائػػؿ العػػرب كانػػت سػػبقت كظةفػػ  لمقيػػاـ ب مػػؾ الكظيفػػة، 
 ػػج سػػكنج العػػراؽ مػػف جمم هػػا بنػػك إيػػاد، الػػذيف يػػذكر الم رخػػكف  (ّ) هػػـمالػػؾ بػػف 

 (ْ)«معجـ ما اس عجـ» نٌصرهـ، منهـ البكرم  ج 
كقػػد سشػػار شػػاعرهـ لقػػيط بػػف يعمػػر اإليػػادم إلػػى ًبػػيىعهـ  ػػج قصػػيد   العينيةػػة 
 ال ج ك بها ليحٌذرهـ مف بزكة كسرل، كهج مف سقدـ اآلاار العربية،  قاؿ: ]البسيط[

                                         

 (ٖٓيينظر: النصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ُ)
( ٔٔ)ص « المق ػػبس» ػج مجمػػة « شػػعراء النصػػرانية  ػج الجاهميػػة  »مػف مقػػاؿ عنكانػ :  - (ِ)

 ـ.َُٕٗمارس )،ذار(  -هػ ُِّٓف المجمد الاانج، صفر الجزء الاانج م
عمػرك »مػت « الػيمف»، ككاف قد خػرج مػف «األزد» هـ بف بنـ بف دكس، مف  بف  مالؾ  " - (ّ)

.  ممػا صػارت «بف عامر مزيقياءا ، كبمبػكا « مكػة»إلػى « األزد»، حيف سحسكا بسػيؿ العػـر
،  إٌنهػا سقامػت عمػى كليػة « خزاعة»لة عمى كلية البيت، سقامكا زمانا اـ خرجكا، إ« جرهـ»

عشػريف سػنة، « العراؽ»عمى « ممكا»،  أقاـ « العراؽ»إلى «  هـ بف  مالؾ  »البيت،  صار 
 (ْٓٔ/ ُاـ همؾ، كممؾ ابن ." المعارؼ )

 (ٕٓ/ ُسماء البالد كالمكاحت )سمعجـ ما اس عجـ مف  - (ْ)
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بىةه *** مىرةت  يريدي ًبذاًت العىذبىًة الًبيىعا امى  رعى ت  ي ادم ًبذاًت الًجزًع خى
(ُ) 

عمػػػى عهػػػد كسػػػرل شػػػاهد عمػػػى شػػػيكع « إيػػػاد» فػػػج ذكػػػرل لمًبيىػػػت  ػػػج ديػػػار 
« الشػػ قاؽ»النصػػرانية بينهػػا منػػذ القػػرف الرابػػت، كهػػذا يخػػالؼ ركايػػة ابػػف ديريػػد  ػػج 

 : ر  نٌصرهـ قائالن الس ػكاد،  ألةحػٍت  إلى   صاركا  كجيهـ مف اليمف إياده قىديـ خر »حيث سخة
ركا  (ِ)«."عميهـ الفرس  ج الةارة  دخمكا الركـ   نصة

الرٌد عمى لكيس شيخك  ج اس شهادل بهذا البيػت عمػى شػيكع النصػرانية بػيف 
 ل  كجكل م عدندة: مالميالدمنذ القرف الرابت « إياد»قبيمة 

هػػػػ( الػػػذم يس شػػػهد لػػػكيس ْٕٖ)ت  مػػف هػػػذل الكجػػػكل سفة سبػػػا عبيػػػد البكػػرم
ر  ذهب إلى ما ذهػب إليػ  ابػف « معجـ ما اس عجـ» ج « إياد»شيخك بأنة  ذكر  نصُّ

ػر إلة  بعػد سف قى ىػؿ كسػرل لقػيط بػف « إيػاد» ػذكر سفة « الشػ قاؽ»ديريد  ج  لػـ   نصة
يعمر اإليادم، كهربهـ مػف العػراؽ إلػى الشػاـ، كنػزكلهـ  ػج جػكار الةساسػنة، حيػث 

ًبيىػػت « إيػػاد»كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ لػػـ  كػػف لػػػ  (ّ)اؿ: "كدانػػت إيػػاد لةٌسػػاف، ك نٌصػػركا."قػػ
 عندما قاؿ لقيط بف يعمر اإليادم قصيد  ، كمف اىـة  البيت ل يصمح دليالن لدعكال.

الزمف الذم عاش  ي  لقيط بف يعمػر اإليػادم كنظػـ  يػ  كمف هذل الكجكل سفة 
د ب ، هذا الزمف  ي  خالؼ بػيف العممػاء،  مػنهـ قصيد   ال ج منها البيت الميٍس شهى 

                                         

المعيػػد خػػاف، دار األمانػػة كم سسػػة (  حقيػػؽ: د. عبػػد ّٕديػػكاف لقػػيط بػػف يعمػػر )ص  - (ُ)
ـ. ك ي : " امت: اسػ عبدت. كالجػزع: منانػى الػكادم. ُُٕٗ -هػ ُُّٗالرسالة، بيركت، 

ة." دىاة بحة رعىبىةه: امرسة حى  كخى
( ككػػالـ ابػػف دريػػد  ػػج الشػػ قاؽ ٕٔ-ٕٓالنصػػرانية ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميػػة )ص  - (ِ)

هػػ(  حقيػؽ كشػرح: عبػد السػالـ ُِّت ( سبك بكر محمد بػف الحسػف بػف دريػد )ُٗٔ)ص
 ـ.ُُٗٗ -ق ُُُْمحمد هاركف، دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، 

 (ٕٓ/ ُمعجـ ما اس عجـ مف اسماء البالد كالمكاحت ) - (ّ)
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مف يرًجت ب  إلى القرف الرابػت المػيالدم، كمػنهـ مػف يصػؿ بػ  إلػى القػرف السػادس 
 كالدليؿ إذا طرق  الح ماؿ بطؿ ب  الس دلؿ. (ُ)الميالدم،

هػػ( شػٌؾ  ػج نسػبة هػذل القصػيدة إلػى ِٓٓالجػاحظ )ت كمف هذل الكجكل سفة 
دم، حيث قاؿ: "كيزعـ كاير مف الركاة سٌف القصػيدة ال ػج  حػاؼ لقيط بف يعمر اإليا

بػف عبػد األعمػى  كعبػد اهلل (ِ)بػف عبػد األعمػى." إلى لقيط اإليادم إٌنمػا هػج لعبػد اهلل
ذا كػػاف هػػك قائػػؿ هػػذل القصػػيدة يكػػكف اسػػ دلؿ لػػكيس شػػيخك  هػػذا شػػاعر سمػػكم، كا 

القرف الرابت اس دللن بيػر منذ « إياد»بالبيت عمى شيكع النصرانية بيف سبناء قبيمة 
 مقبكؿ.

كمف هػذل الكجػكل سفة البيػت الػذم اسػ دؿة بػ  لػكيس شػيخك هػك البيػت الاػانج 
 ج القصيدة، كلـ يأت هذا البيت  ج كاير مف المصادر القديمة ال ج ذكرت األبيػات 

ا يقدح  ج ان مائ  إلى  مؾ القصيدة. (ّ)األكلى منها.  ًممة
حػد النقةػاد الميٍحػدىايف عػف عالقػة هػذا البيػت بالقصػيدة ي كند هذا ما اس ن ج  س

عنػػدما قػػاؿ: "كمػػا  بػػيةف مػػف دراسػػة سبيػػات القصػػيدة كعالقا هػػا الدةاخميةػػة سفة البيػػت 
: ]البسيط[  الاانج  يها الذم لـ نذكرل سكةلن

بىةه *** مىرةت  يريدي ًبذاًت العىذبىًة الًبيىع رعى  ا امىت  ي ادم ًبذاًت الًجزًع خى

                                         

( ُْلمكقكؼ عمى هذا الخالؼ يمكف مراجعػة مقدٌمػة محقػؽ ديػكاف لقػيط بػف يعمػر )ص  - (ُ)
 كما بعدها.

( سبك عاماف عمرك بف بحر الجػاحظ )ت ُِّف كالعمياف كالحكلف )صالبرصاف كالعرجا - (ِ)
 هػ.َُُْهػ( دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، ِٓٓ

هػػػ( دار ِٕٔ( ابػػف ق يبػػة الػػدينكرم )ت ُٔٗ/ ُمػػف هػػذل المصػػادر: الشػػعر كالشػػعراء ) - (ّ)
دار  هػػ(ّٓٗ( سبػك هػالؿ العسػكرم )ت نحػك ٓٗهػ. كاألكائػؿ )صُِّْالحديث، القاهرة، 

 هػ. َُْٖالبشير، طنطا، الطبعة األكلى، 
 ( كقد سبؽ ذكر بيانات الك اب.ّٕ/ ُكمعجـ ما اس عجـ مف اسماء البالد كالمكاحت )
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(  هػػػك ل يك نػػػؽ بػػػيف الصػػػكر يف: ٔ-ُبيػػػر ميٍنسػػػجـ مػػػت سبيػػػات النسػػػيب )
ػػا ل يعكػػس  ؿ، كالححػػريةة  ػػج الشػػطر الاػػانج، ًممة الصػػكرة البدكيةػػة  ػػج الشػػطر األكة
ـة هػج ذاهبػة إلػى الًبيىػت )جمػت  الكحت الج ماعج الذم كانت عمي  القبيمػة ،نػذاؾ. اػ

إٍف  -بيمػػة لػػـ   رسةػػخ  يهػػا النصػػرانيةة بٍعػػد بٍيعػػة( كهػػج مكػػاف عبػػادة النةصػػارل، كالق
رت قبػؿ ذلػؾ الزمػاف  ككػذلؾ  ػإفة لةػة البيػت نفسػ  ل   كا ػؽ مػت لةػة   -كانت  نصة

ريف."  (ُ)القصيدة ككٌؿ. إنةها سٍشبى  بمةة الشعراء الححرينيف الم أخن
مػف كػػؿن مػا سػػبؽ ي ةحػح سفة اس شػػهاد لػكيس شػػيخك بهػذا البيػػت عمػى شػػيكع 

 منذ القرف الرابت الميالد اس شهاد بير مقبكؿ.« إياد»صرانية بيف قبيمة الن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

« اإليػادم العينيةػة يعمػر بػف لقػيط قصػيدة  ػج  حميميػة  اريخيػة ر ية»مف مقاؿ عنكان :  - (ُ)
 الممػؾ ارم، دارةعمػار العمػ بػف ( د.  حػؿَِّ-َِِمنشػكر  ػج مجمػة الػدارة )ص 

 ـ.ُٓٗٗعبدالعزيز، الرياض، العدد األكؿ، المجمد الكاحد كالعشركف، 
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 ٍـاَـم انثـانفص
 ـاخ دعـز إلثثـف انشعـذىظُ

ُّ
 ـز انفـاوي انرُص

ّ
 زدٌ

ػػر  لػػكيس شػػيخك  ػػج ك ابػػ ، كقػػد  سكردهػػاال ػػج الفػػردٌم  عػػٌددىت دعػػاكل ال نصُّ
 لػـ يحالفػ بينمػا ، عػدد منهػا ج ب  حالف  الصكاالدعاكل،  إابا نا لهذلكظةؼ الشعر 

 مػنهـ الػكانٌج كاليهػكدٌم ، هذل الػدعاكل األ راد الذيف شمم هـ ، كقد  نكةعبعحها ج 
  كظيؼ الشعر إابا نا ل مؾ الدعاكل.ما يأ ج كقفة  حميميةة نقديةة مت ك يكالمسمـ، 
: ذىظُ  ـز إلثثـف انشعــأوًلا

ُّ
 ـان زـاخ ذُص

ْ
ت
 
 ٍــنرًًُذر اــٍ تـاٌ تــزِلـز

الػػذيف لػػـ يحػػالؼ لػػكيس شػػيخك الصػػكاب  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر  مػػف األشػػخاص
ػػرهـ ٍبًرقػػاف بػػف بػػدر ال ميمػػج إلابػات  نصُّ قػػاؿ لػػكيس شػػيخك: "كقػػاؿ قٍبػؿ إسػػالم ،  الزن

ٍبًرقاف بف بدر ال ميمج لما ك د عمى محمد يذكر كنائس قكم : ]البسيط[  الزن
جٌ  ـي كىل حى نىحفي الًكرا
بي الًبيىتي."ييعاًدلينا * (ُ) ** ًمٌنا الميمكؾي كى ينا  ينصى

(ِ) 
كقػػاؿ  ػػج مكحػػت ،خػػر: "كلمػػا ك ػػد بنػػك  مػػيـ عمػػى محمػػد كػػاف سحػػد زعمػػائهـ 

ٍبًرقاف بف بدر، كمً    كمػا ركل ابػف هشػاـ دها قكمي ت ال ج كاف يشين يى ا ا  خر ب  البً مة الزن
 : ]البسيط[ ج سيرة الرسكؿ

ٌج ييعاًدلين ـي كىل حى بي الًبيىتي."نىحفي الًكرا ا *** ًمٌنا الميمكؾي كى ينا  ينصى
(ّ) 

كقاؿ  ج مكحت ،خر: "كهناؾ كانت قبائؿ نصرانية كطجء ك مػيـ ال ػج ا  خػر 
ٍبًرقاف: ]البسيط[  خطبا ها لما ك دكا عمى نبج اإلسالـ ب شييدهـ لمكنائس،  قاؿ الزن

ٌج ييعاًدلينا *** ًمٌنا الميمكؾي كى ين ـي كىل حى بي الًبيىتي."نىحفي الًكرا  (ْ)ا  ينصى

                                         

ٌج" سيرة ابف هشاـ ) - (ُ)  (ّٔٓ/ ِالبيت  ج سيرة ابف هشاـ: بالفاء " ىالى حى
 (  ٖٓالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ِ)
 (ُِٔالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)
 (  ّْٕالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ْ)
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يريد لكيس شيخك مف خالؿ هذل المكاحت الم عدندة ال ج اس شػهد  يهػا بهػذا 
ٍبًرقػػاف بػػف بػػدر كػػاف نصػػراني ا قبػػؿ دخكلػػ   ػػج اإلسػػالـ، كسفة بنػػج  البيػػت إابػػات سفة الزن

ال ػج « الًبيىػت» ميـ كانكا عمى النصرانية قبؿ اإلسالـ، كشاهدل مف هذا البيػت كممػة 
عمػى سمػاكف العبػادة عنػد النصػارل، كقػػد جػاء البيػت بركايػات سخػرل لػيس  يهػػا   ػدؿٌ 

ة كػالـ لػكيس  هذل الكممػة، كعمػى هػذل الركايػات ل يكجػد  ػج البيػت دليػؿ عمػى صػحة
 شيخك.

هػ( ال ػج اع مػد عميهػا ُِّجاء البيت بركاية سخرل  ج سيرة ابف هشاـ )ت 
الاػانج مػف المكاحػت السػابقة  كما سشار  ج المكحت -لكيس شيخك  ج نقؿ البيت 

ييٍركىل: ًمنةا  – ـي  جاء  يها: "قىاؿ اٍبف ًهشىاـ: كى ً ينىا  يٍقسى بىتي." اٍلميميكؾي كى  (ُ)الرة
ييػٍركىل: ًمػٍف ُٖٓكقاؿ السهيمج )ت  هػ( بعػد سف عػرض ركاي ػج ابػف هشػاـ: "كى
 كيٌؿ سىٍرضو هىكىانىا ايـٌ نيٌ بىتي.

 (ِ)ؿ العمـ بالشعر ينكرها لمزبرقاف."ركال لج بعض بنج  ميـ، كسكار سه
 بهذل الركاية: ]البسيط[ «األبانج»كجاء  ج 
ذي  ك ينا الممكؾي  ييقاًربينا *** ًمٌنا حجٌّ   ال الممكؾي  "نحفي  بنتي." ييٍ خى  (ّ)الرُّ

 كعمى هذل الركايات ل شاهد  ج هذا البيت لمكيس شيخك عمى دعكال.

                                         

الٌربت:  (  ج نفس الصفحة: "كى ينىا  قسـ ٓ( كجاء  ج هامش )ّٔٓ/ ِسيرة ابف هشاـ ) - (ُ)
اًهًميةة." ذىًلؾى أًلىفة الرئيس كىافى يىٍأخيذ ربت اٍلةىًنيمىة ً ج اٍلجى  سىم سننا ري ىسىاء كسىادىة، كى

( سبػك القاسػـ السػهيمج )ت ُْٓ/ ٕالسيرة النبكية لبف هشاـ ) الركض األنؼ  ج شرح - (ِ)
هػ(  حقيػؽ: عمػر عبػد السػالـ السػالمج، دار إحيػاء ال ػراث العربػج، بيػركت، الطبعػة ُٖٓ

 ـ.َََِ -هػ ُُِْاألكلى، 
هػػ(  حقيػؽ: د. عبةػاس إحسػاف، د. ّٔٓ( سبك الفػرج األصػفهانج )ت ُُّ/ ْاألبانج ) - (ّ)

 ـ.ََِٖ -هػ ُِْٗ، بكر عبةاس، دار صادر، بيركت، الطبعة الاالاة، إبراهيـ السةعا يف
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خك  إفة المعنى ليس كمػا زعػـ، بػؿ كعمى الركاية ال ج اس شهد بها لكيس شي
ػػح السػػهيمج المعنػػى المػػراد بقػػكؿ الشػػاعر:  ػػبي الًبيىػػتي »كحة كىػػافى « كى ينػػا  ينصى  قػػاؿ: "كى

كىانىػٍت بىنيػك  ىًمػيـو  خي ًبالٌزٍعفىرىاًف كىالٌطيػًب كى ييٍنحى ًايىابو كى ـى كى اًئ الٌزٍبًرقىافي ييٍر ىتي لى ي بىٍيته ًمٍف عىمى
ًلػػؾى اٍلبىٍيػػ ػػٌج ذى ًبيعىػػةى ٍبػػًف  ىحي ٌبػػؿي الٌسػػٍعًدٌم، كىاٍسػػمي ي كىٍعػػبي ٍبػػفي رى . قىػػاؿى الٌشػػاًعري كىهيػػكى اٍلميخى تى
: ]الطكيؿ[  ًق ىاؿو

ميكلن كىًايرىةن *** يىحيٌجكفى ًسٌب الٌزٍبًرقىاًف اٍلميزىٍعفىرىا كىسىٍشهىدى ًمٍف عىٍكؼو حي
(ُ) 

امىةي." كىالٌسٌب: اٍلًعمى
(ِ) 

ر الحديث رد ا عمى اس دلؿ لػكيس شػيخك بهػذا كقد قاؿ سحد الكي ةاب  ج العص
ٍبًرقػػاف بػػف بػػدر كبنػػج  مػػيـ كػػانكا نصػػارل قبػػؿ إسػػالمهـ: "سدخػػؿ  البيػػت عمػػى سفة الزن
ٍبًرقػاف لػـ  ٍبًرقػاف مػف النصػارل ... كالحػاؿ سف الزن كٍهمىيف  ج هػذا الكػالـ. سكلن جعػؿ الزن

ػبي الًبيىػتي »كاية البيت يكف هنيهةن مف الزماف نصرانينا  مك سمةمنا ل  سفة ر  « كى ينػا  ينصى
« الًحٍمبػػػػة»بكسػػػػر األكؿ ماػػػػؿ « ًبيعػػػػة»هنػػػػا جمػػػػت « الًبيىػػػػت»صػػػػحيحة لكػػػػاف لفػػػػظ 

لمنكع كالهيئة، كالمراد: مبايعة الممػكؾ كطػاع هـ، كالمعاقػدة عمػى كلئهػـ « الرنٍكبة»ك
كالمعاهػػدة عميػػ ، كػػأفة كػػٌؿ كاحػػد منهمػػا بػػاع مػػا عنػػدل مػػف صػػاحب  كسعطػػال خالصػػة 
نفسػػ  كطاع ػػ  كدخيمػػة سمػػرل. كمحٌصػػؿ معنػػى البيػػت عمػػى هػػذا هػػك: نحػػف الممػػكؾ 

                                         

هػػ(  حقيػؽ: محمػد ِْْ( ابف السكيت )ت ِِٔكرد هذا البيت  ج إصالح المنطؽ )ص - (ُ)
ـ. ككرد هذا البيت  ج ََِِ -هػ ُِّْمرعب، دار إحياء ال راث العربج، الطبعة األكلى 

هػػػ( ِٕٔ( ابػػف ق يبػػة الػػدينكرم )ت َّٗ/ ُ( ك )ُِٗ/ ُبريػػب الحػػديث لبػػف ق يبػػة )
هػػ. "كعػكؼ ُّٕٗ حقيؽ: د. عبػد اهلل الجبػكرم، مطبعػة العػانج، بةػداد، الطبعػة األكلػى، 

هذا هك عكؼ بف كعب بف سعد بف زيد منػاة بػف  مػيـ. كالحمػكؿ الجماعػة، الكاحػد: حػاٌؿ. 
لبػف ق يبػة سم: نازؿ. كيحجكف: يقصػدكف. كالٌسػٌب: العمامػة هػا هنػا." شػرح سدب الكا ػب 

ـى لػػ : مصػػطفى صػػادؽ الرا عػػج، دار َْٓ( سبػػك منصػػكر الجػػكاليقى )ت ِِٖ)ص هػػػ( قىػػدة
 الك اب العربج، بيركت.

 (َْٓ/ ٕالركض األنؼ ) - (ِ)
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كالكراـ، ك ج شأننا  جرم عقكد البيعة، ل ميس حؽ لها بيرنػا. كهػذا معنػى يالئػـ مػا 
« بىيعػػة»جمػػت « الًبيىػػت»قبمػػ  كمػػا بعػػدل، كيم ػػزج معهمػػا ام ػػزاج المػػاء بػػالرةاح، ل سفة 

ى مػػا ذكػػرل سهػػؿ المةػػة،  إنةػػ  مػػت عػػدـ مالئم ػػ  كهػج كنيسػػة اليهػػكد سك النةصػػارل عمػػ
لمكالـ، مناؼو لما صرةح ب  سهؿ المقالت، كمف  كمةـ عمػى سديػاف العػرب. كالػدليؿ إذا 
ٍبًرقػاف كػاف نصػرانيان؟! كسٌم  طرق  الح ماؿ بطؿ ب  السػ دلؿ ...  كيػؼ يقػكؿ إفة الزن

لقكؿ الفػٌج؟! كالبػراهيف مي حػا رة كا ب مف الك بة األقدميف سك الميٍحدايف يقكؿ بهذا ا
 كمي كا فة كمي ساندة عمى ككن  خالينا مف ديف عيسى بف مريـ.

كالكهـ الاانج الذم حاكؿ إدخالػ   ػج العقػكؿ هػك  أييػد بنػج  مػيـ سنةهػـ كػانكا 
كٌمهـ عمى النصرانية.  نحف نقكؿ: إنة  لـ يكجد  ج عهد الجاهمية قبيمة كاحػدة كػاف 

بالنصػػػرانيةة، ل ًكٍنػػػدىة كل  ىًمػػػيـ كل بٍكػػػر كل  ىٍةًمػػػب، ل بػػػؿ كل  يػػػديف جميػػػت س رادهػػػا
بسةػػاف،  ػػإفة هػػذل القبائػػؿ كانػػت  يهػػا سحيػػاء كبطػػكف  عبيػػد األصػػناـ، سك كانػػت عمػػى 

 (ُ)بير النصرانيةة."
مػػػف كػػػٌؿ مػػػا سػػػبؽ ي ةحػػػح سفة اسػػػ دلؿ لػػػكيس شػػػيخك بهػػػذا البيػػػت عمػػػى سفة 

ٍبًرقاف بف بدر كبنج  م  يـ كانكا نصارل قبؿ إسالمهـ اس دلؿ بينف الكىهىف.الزن
ا: ذىظُ

ا
 ـز إلثثـف انشعـثاَُ

ُّ
 ىألـانضً زـاخ ذُص

الػػذيف لػػـ يحػػالؼ الصػػكاب لػػكيس شػػيخك  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر  مػػف األشػػخاص
رهـ هػج بمػدة  ػج الحجػاز بػيف «  يمػاء "»"قػاؿ لػكيس شػيخك: السػمكسؿ،  إلابات  نصُّ

األبمػؽ، حصػف السةػمكسؿ، كالشػائت سفة السةػمكسؿ كػاف  الشاـ ككادم القرل، ك يها كاف
ؿ مرةة ديكان  س ينا  ج المقدمة بػبعض الشػكاهد المياب ػة  يهكدي ا إلة سنةنا لمةا طبعنا ألكة

                                         

( كمػػا بعػػدها  ػػج مجمػػة ٕٔ)ص « شػػعراء النصػػرانية  ػػج الجاهميػػة  »مػػف مقػػاؿ عنكانػػ :  - (ُ)
 « المق بس»



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 ّٗ 

نصرانية   )كأصػم  الةسةػانج ككػذكرل  ػج شػعرل لػبعض  المػذة المسػيح، بػؿ  صػريح  
  ج المكصؿ حيث يقكؿ: ]الطكيؿ[باسـ السيد المسيح  ج قصيدة لمية كيجدت 

نا ***  أهدل بنج الدُّنيا سالـى ال ةكامؿ  ك ج ،خر األزماف جاء مسيحي
رة."  (ُ)كلعؿة الصكاب سنة  كاف مف إحدل الشيت اليهكديةة الم نصن

اس شػػهد لػػكيس شػػيخك عمػػى نصػػرانيةة السػػمكسؿ بككنػػ  بسةػػاني ا، ككأنةػػ  بهػػذا 
ف اس اناء كانت نصارل، كيس شهد بهذا البيػت الػذم ادةعػى يدةعج سفة كٌؿ بسةاف دك

كقػػد  نةػػد هػػذل الػػدعكل كقػػاـ بػػالرٌد عميهػػا سحػػد النقةػػاد المعاصػػريف نسػػب   لمسػػمكسؿ، 
 قػػاؿ: "كممػػا يشػػهد سف يػػدنا بريبػػة  (ِ)«المق ػػبس»لمػػكيس شػػيخك،  ػػج مقػػاؿ بمجمػػة 

المكصػميةة، كلػـ يػًرٍد  ػج  صرة ت بهذل األبيات البيتي األخيري الػذم كرد  ػج القصػيدة 
 كهك هذا: ]الطكيؿ[ (ّ)الركاية اإل رنجية، كل  ج الركاية البةدادية،

نا ***  أهدل بنج الدُّنيا سالـى ال ةكامؿ  ك ج ،خر األزماف جاء مسيحي
 ما معنى سالـ ال كامؿ؟! اـ إنةنا إذا سٍقرٍرنا بنسبة هػذل األبيػات إلػى السػمكسؿ 

كمػػا  شػػهد عميػػ  جميػػت كي ػػب العػػرب،  ػػال ييمكػػف سف  (ْ)ٌح،المشػػهكر، كهػػك يهػػكدم قيػػ

                                         

 (َُُلجاهمية )ص النصرانية ك،دابها بيف عرب ا - (ُ)
 ِّٖ)ص « المق ػبس»منشػكر  ػج مجمػة « قصػيدة مجهكلػة لمسػمكسؿ»المقاؿ عنكانػ :  - (ِ)

ـ. َُٕٗسبسػطس )،ب(  -هػػ ُِّٓكما بعدها( الجزء السابت مف المجمد الاػانج، رجػب 
 كالمقاؿ لـ ييذكر اسـ صاحب ، كلعمة  لمحمد كرد عمج صاحب المجمة.

مقدمػة مقالػ  إلػى النسػخ المخطكطػة لمقصػيدة ال ػج إيٍدًخػؿ  سشار صػاحب هػذا الكػالـ  ػج - (ّ)
عميها هذا البيت  قاؿ: "نشرت بعػض المجػالت كالجرائػد العربيػة منػذ بحػعة سشػهر قصػيدة 
نسبها الناشر األكؿ كهك األس اذ مرجميكث اإلنكميزم إلى السمكسؿ الشهير، اـ كيًجدىت منها 

ًجػدىت منهػا نسػخة االاػة سصػٌح مػف نسخة اانية  ج المكصؿ سصٌح ركاية مف األكلػى . اػـ كي
 السابق يف  ج بةداد"

." العيف ) - (ْ) : الخالصي مف كيؿن شىٍجءو  (ٖ/ ّ"القيحُّ
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ػرىـ سفة نػاظـ هػػذا  يقػكؿ ماػؿ هػذا الكػالـ، ككػذلؾ إذا نسػبنال إلػػى يهػكدم ،خػر.  ػال جى
 البيت األخير مسيحٌج الننحمة:

 إلقرارل بمججء المسيح. -
ألنة  زاد هذا البيت دكف سف ينظػر إلػى  سمسػؿ ال شػابي  كالرمػكز،  جػاء بػ   -
من   ا دكف سدنى مراعاة لما كرد قبم . هجُّ
لػك قيػػؿ لنػا: إفة السػػمكسؿ بػف عاديػػاء كػػاف مػف بسةػػاف، كبسةػاف كانػػت كمُّهػػا  -

نصػارل. قمنػا: إفة دعػكل سفة السػمكسؿ كػاف مسػيحي ا ل  يقبػؿ؛  جميػتي مػ رنخج العػرب 
النصػرانيةة، ككي يبيهيـ كسيدبا يهـ مخالفكف لها،  حالن عف سفة بسةػاف لػـ  كػف كمُّهػا عمػى 

نىاة."  (1) قد كاف  يهـ مف يعبد األصناـ، كمف سكاانهـ مى

ـ(  ػػج  ُّٓٗكمػا ردة هػذل الػدعكل المس شػػرؽ األلمػانج  ػري س ٍكًرٍنكيػك )ت 
حيػػػث قػػػاؿ: "كػػػاف األب لػػػكيس شػػػيخك «  سكػػػاف السػػػمكسؿ نصػػػراني ا؟»مقػػػاؿ عنكانػػػ  

ر طائفة مف شػعر  ر كؿة مةمكز بدين ،  نصة ػابة مػف اليسكعج يينصن اء الجاهميػة، كًعصى
ا  ػػػر مػػف كػػػاف مسػػػممن المخحػػرميف، ك ريقنػػػا مػػف اإلسػػػالمييف سنفسػػػهـ، بػػؿ  جػػػٌرس  نصة

هػػ( كيهكدي ػا ِٔٓصريح اإلسػالـ كفيمسػكؼ العػرب يعقػكب بػف إسػحاؽ الًكٍنػدم )ت 
ػا قبيحػا سحػدي  بينف اليهكدية كالسمكسؿ، كقد سند ميػدةعال إلػى بيػتو مكحػكعو نظمػ  نظمن

 ]الطكيؿ[السمكسؿ كهذا هك:  مة كدسة   ج مخطكط كنسب  إلى المىكىاصً 
نا ***  أهدل بنج الدُّنيا سالـى ال ةكامؿ  ك ج ،خر األزماف جاء مسيحي

                                         

)ص « المق ػػبس»منشػػكر  ػػج مجمػػة « قصػػيدة مجهكلػػة لمسػػمكسؿ»مػػف مقػػاؿ عنكانػػ :  - (ُ)
ّْٖ-ّٖٔ) 



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 ُْ 

 كػػؿُّ كممػػة مػػف هػػذا ال ركيػػب المشػػكةل القبػػيح  شػػهد سفة صػػاحب  معاصػػر لنػػا، 
 (ُ)كليس ل  سدنى ًصمة بالسمكسؿ."

 شهاد لكيس شػيخك عمػى نصػرانيةة السػمكسؿ بهػذا اس عدـ قبكؿًممةا  قدةـ ي ةحح 
 البيت الذم ادةعى ًنٍسب   لمسمكسؿ.

ا: ذىظُ
ا
 ـز إلثثـف انشعـثانث

ُّ
هِثـٍ كهثـزو تـعً زـاخ ذُص

ْ
غ
 
 ـىو انر

ّ
ٍ 

مػػف األشػػخاص الػػػذيف لػػـ يحػػػالؼ الصػػكاب لػػػكيس شػػيخك  ػػػج  كظيػػؼ الشػػػعر 
ػػرهـ  س شػػيخك: "قػػاؿ عمػػرك بػػف كماػػـك قػػاؿ لػػكي ،عمػػرك بػػف كماػػـك ال ةٍةًمبػػجٌ إلابػػات  نصُّ

 ال ةٍةًمبٌج  ج معمق  ، يف خر ًبشىرؼ كديف نساء قكم : ]الكا ر[
ديننا ـو حىسىبنا كى مىطفى ًبمىيسى ـى بًف بىكرو *** خى شى ظىعاًئفى ًمف بىنج جي
(ِ) 

 (ّ)سما هذا الديف  كاف ديف النصرانيةة كما هك مشهكر."
دينكف بالنصرانيةة قبػؿ اإلسػالـ، لكػف هػذا ل كانكا ي«  ىٍةًمب»كايره مف سبناء قبيمة 

يعنػج سفة عمػػرك بػف كماػػـك ال ةٍةًمبػٌج كػػاف نصػراني ا، كلسػػتي هنػا بصػػدد البحػث عػػف ديانػػة 
، لكف البيت الذم اس شػهد بػ  لػكيس شػيخك عمػى نصػرانيةة عمػرك بػف  عمرك بف كماـك

 ػج البيػت « الػديف» سةر عة عندما كماـك ل يشهد ل  بذلؾ؛ ألفة لكيس شيخك سٍبعد النجن 
، ككػػاف سكلػػى لػػ  سف يػػذهب مػػذهب شػػراح المعمةقػػات  ػػج قػػكلهـ: "كالػػديف «العقيػػدة»بػػػ 

 (ْ)حفظهف مف الريبة.": هاهنا طاع هف ألزكاجهف، كقيؿ

                                         

األلمػانج  ػري س ٍكًرٍنكيػك بقمػـ: المس شػرؽ «  سكػاف السػمكسؿ نصػراني ا؟»مف مقاؿ عنكان   - (ُ)
( مػف ُُكما بعدها( العدد ) َٖٔ/ٕـ( منشكر  ج مجمة لةة العرب العراقية ) ُّٓٗ)ت 

 ـ.ُِٗٗمف نك مبر  ُالسنة السابعة،  اريخ اإلصدار: 
 الظعائف جمت ظعينة، كهج المرسة  ج الهكدج. كبنك جشـ: قبيمة. كالميسـ: الجماؿ. -( ِ)
 (ُِٓيف عرب الجاهمية )ص النصرانية ك،دابها ب -( ّ)
هػ(  حقيؽ كشرح: عبد  َِٔ( منسكب ألبج عمرك الشيبانج )ت ّْْشرح المعمقات ال ست )ص -( ْ)

 ـ.ََُِ -هػ ُِِْالمجيد همك، م سسة األعممج لممطبكعات، بيركت، الطبعة األكلى، 
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: الٌطاعةي، كدانكا لفالفو سم سطاعكل." " مػف هىػذىا،  - ىعىػالىى  -"كالػٌديف هلل  (ُ)كالدنيفي
 (ِ)كال عبد لى ي." ًإنةمىا هيكى طىاعى  

َخاهُ فِي حمس"قىاؿى اهلل  ىعىالىى: 
َ
ُخَذ أ

ۡ
[، سىم ٕٔ]يكسؼ:  ىجسٱلَۡهلِِك  دِيِو  َنا َكاَن لَِيأ

 (ّ)ً ج طىاعى  ."
 ]مجزكء الكامؿ[ (ْ)هػ(:ُِٓكمن  قكؿ الًطرٌماح )ت  

ُـّ عىٌصاءي العىكاًذؿ ًمؾه  ىديفي لى ي الميمك ***  ؾي سىشى مى
(ٓ) 

 ػػج بيػػت عمػػرك بػػف « الػػديف»سفة زٍعػػـ لػػكيس شػػيخك سفة  مػػف كػػؿ هػػذا ي بػػيةف
 زعـي بير مقبكؿ.« النصرانيةة»كماكـ هك 

ا: ذىظُ
ا
 ـز إلثثـف انشعـراتع

ُّ
اتغ زـاخ ذُص

 
تُـانُ

ُّ
 ـاَـح انذ

ّ
ٍ 

الػػذيف لػػـ يحػػالؼ الصػػكاب لػػكيس شػػيخك  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر  مػػف األشػػخاص
ػػرهـ "كمػػا ل «: ذيٍبيػػاف»شػػيخك عػػف قبيمػػة  قػػاؿ لػػكيس، النةابةػػة الػػذُّبيانجٌ  إلابػػات  نصُّ

 (ٔ)« ػػاج العػػركس»سفة شػػاعرها الكبيػػر النةابةػػة الػػذُّبيانٌج كػػاف نصػػراني ا بشػػهادة  ييٍنكىػػر

                                         

 (ّٕ/ ٖالعيف ) -( ُ)
هػػ(  حقيػؽ: د. ِِْلقاسـ بػف سػاٌلـ )ت ( سبك عيبيد آُّ/ ّبريب الحديث لمقاسـ بف سالـ ) -( ِ)

محمػػد عبػػد المعيػػد خػػاف، مطبعػػة دائػػرة المعػػارؼ العامانيػػة، حيػػدر ،بػػاد، الهنػػد، الطبعػػة األكلػػى، 
 ـ.ُْٔٗ -هػ ُّْٖ

هػػ(  حقيػؽ: رمػزم منيػر ُِّ( محمػد بػف الحسػف بػف دريػد )ت ٖٖٔ/ ِجمهرة المةػة ) - (ّ)
 ـ.ُٕٖٗكلى، بعمبكج، دار العمـ لممالييف، بيركت، الطبعة األ 

ػػاح )ص  - (ْ)  –(  حقيػػػؽ: د. عػػزة حسػػف، دار الشػػػرؽ العربػػج، )بيػػػركت ِِِديػػكاف الطنرمة
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْسكريا( الطبعة الاانية،  –لبناف، حمب 

:  طيع  ك خحت ل . سشـٌ:  - (ٓ) اء العىكاًذؿ: يعصج الال ج يممن  ذك سىنىفىة ىديفي لى ي الميمكؾي . عصة
 . ج الجكد كالكـر

 (َِٓ/ ّ اج العركس ) - (ٔ)



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 ّْ 

نقالن عف الصةانج كاألصمعج، قاؿ  ج بيػاف معػانج الصػميب: "كالصػميب العمػـ. قػاؿ 
 ]البسيط[ (ُ)النابةة:

كراًء مىنصكبً ظىمةت سىقاطيتي سىنعاـو مي ىبةمىةو *** لى  مى الزى ميبو عى دل صى
(ِ) 

 (ّ)كقيؿ: سىمةى الةنابةة العمـ صميبنا؛ ألنة  كاف نصراني ا."
ر لػػكيس شػػيخك معنػػى هػػذا الكػػالـ  ػػج مكحػػت ،خػػر  قػػاؿ: "كممػػف ذكػػركا  ككػػرة

 الصميب النةابةة الذُّبيانٌج قاؿ: ]البسيط[
ميبو  كراًء مىنصكًب  ظىمةت سىقاطيتي سىنعاـو مي ىبةمىةو *** لىدل صى مى الزى  عى

سىمةى النةابةة العمـ صميبنا؛ ألنة  كػاف عمػى صػميب، ألنةػ  كػاف »قاؿ الصةانج: 
 (ْ)«."نصراني ا

زعـ لكيس شيخك سفة النابةة الذُّبيانٌج كاف نصػراني ا مس شػهدنا ببيػت لػ  سكردل 
 .ٌج كاف نصراني االنابةة الذُّبيانكعمةؽ عمي  بكالـ يكحج سفة «  اج العركس»صاحب 

بػرٌد  -رحمػ  اهلل  -ـ( ُّٕٗكقد قاـ الشيخ محمػد الطػاهر بػف عاشػكر )ت 
هػػذا الػػزٍعـ ك فنيػػد هػػذل الػػدعكل  ػػج ميقدمػػة  حقيقػػ  لػػديكاف النةابةػػة الػػذُّبيانٌج بكػػالـ 

ـة الفائدة ة ك   ، رسيتي نٍقم  ح ى  ظهر الحجة  .كاؼو شاؼو
ـ الراهػبي لػكيس شػيخك المبنػانج الشػيخ محمػد الطػاهر بػف عاشػكر: " ػكهة  قاؿ

سفة النابةةى الذبيانٌج كاف نصراني ا. كهك معذكره  ج كٍهم  هذا، برة   عبارةه كقعػت  ػج 
                                         

( جمػػػت ك حقيػػػؽ كشػػػرح: الشػػػيخ محمػػػد الطػػػاهر بػػػف ّٓديػػػكاف النةابةػػػة الػػػذبيانٌج )ص  - (ُ)
الجزائر(،  – كنس كالشركة الكطنيةة لمنشر كال كزيت  -عاشكر، )الشركة ال كنسية لم كزيت 

 ـ.ُٕٔٗجانفج )يناير( 
ة: كايػرة، مشػ ٌؽ مػف اسػـ اإلبػؿ،  إنةػ  سراد سقاطيت: جمػت قطيػت عمػى بيػر قيػاس. "مي ىبةمىػ - (ِ)

 (ِ( هامش )ّٓباألنعاـ اإلبؿ." السابؽ )ص 
 (ُّٓالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)
 (َِّالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ْ)
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كمػػػا ل ينكػػػر سف شػػػاعرىها )قبيمػػػة ذيبيػػػاف( ]] قػػػاؿ لػػػكيس شػػػيخك: «  ػػػاج العػػػركس»
ا، نقػػالن عػػف الصػػةانج )كػػذ«  ػػاج العػػركس»النابةػػة الػػذبيانج كػػاف نصػػراني ا بشػػهادة 

كلػيس  ػػج  ػػاج العػػركس نقػػؿي ذلػػؾ عػف الصػػةانج( كاألصػػمعٌج قػػاؿ  ػػج بيػػاف معػػانج 
 الصميب: كالصميب العمـ، قاؿ النابةة: ]البسيط[

ٍكرىاًء مىٍنصيكًب  لىدىل  ظىمةٍت سىقىاًطيتي سىٍنعىاـو مي ىبةمىةن ***  مىى الزة ًميبو عى  صى
 .[[مى صميب، ألنة  كاف نصراني اكقيؿ سىمةى النابةةي العمـ صميبنا؛ ألنة  كأنة  ع

كقت  ي  اخ صاره بإجحاؼ مػف صػاحب «  اج العركس»كهذا الكالـي الذم  ج 
ػها مػف شػرح سبػج جعفػر«.  اج العركس» عمػى ديػكاف  (ُ)كهذل عبػارة األصػمعج بنصن

 (ِ)النابةة:
كراء هػػػػج الرُّصػػػػا ة، كهػػػػج رصػػػػا ة هشػػػػاـ ككانػػػػت  (ّ)]]قػػػػاؿ األصػػػػمعج: الػػػػزة

ليهػػا كانػػت  ن هػػج بنائميػػ ، ككػػاف عميهػػا صػػميب؛  (ْ)ا كػػاف يكػػكف،لمنعمػػاف، ك يهػػ كا 
 ألنة  كاف نصراني ا.[[

بػػذلؾ كقػد صػرةح  (ٓ).عائػده إلػى النعمػاف بػف الحػارث« ألنةػ »حػمير    عػيةف سفة 
إذ قػػاؿ: ]]كالصػػميبي صػػميب  ،عاصػػـ بػػف سيػػكب البطميكسػػج  ػػج شػػرح  لهػػذا البيػػت

                                         

 هػ(.ّّٖسبك جعفر سحمد بف محمد النحاس )ت  - (ُ)
بالخزنػػػة  ّْْٓ( قػػػاؿ: "مخطػػػكط عػػػدد ّ( هػػػامش )َِ)ص ديػػػكاف النابةػػػة الػػػذبيانج  - (ِ)

 المصنؼ." –األحمدية بجامت الزي كنة. 
 ( ُٔٓ/ ّقكؿ األصمعٌج بنصن  مكجكد  ج معجـ البمداف ) - (ّ)
د. - (ْ)  يعنج: كاف ييكجى
 سحد ممكؾ الةساسنة. - (ٓ)
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إفة النصرانيةةى ما دخمػت بػالدى العػرب إل  (ِ)كسقكؿ: (ُ)النصارل، ككاف النعماف نصرانيا.[[
 ميبىقةعىةن  ج س راد مف قبائؿ، كبمبٍت  ج بعض قبائؿ ماؿ  ٍةًمب كبسةاف ككٍمب.

كليسػت قبيمػػةي النةابةػػة مػػف القبائػػؿ ال ػج  فشةػػت  يهػػا النصػػرانيةة، كل كػػاف النابةػػةي 
 ؿ.معدكدنا  يمف  نصةر بمفردل ماؿ كرقة بف نك 

ككانػػت ديػػاري ذيبيػػاف  حػػت حكػػـ ممػػكؾ الحيػػرة، كهػػـ س بػػاعه لممػػكؾ  ػػارس، كديػػنيهـ 
 رؾ سك المجكسيةة دكف النصرانيةة.الشن 

كليس  ج شعر النةابةػة مػا ييسػ ركىح منػ  سنةػ  كػاف نصػراني ا، بػؿ بعكػس ذلػؾ  يػ  
 دلئؿي عمى سنة  كاف عمى ديف الجاهميةة كقكل   ج القىسىـ: ]البسيط[

اًب ًمٍف جىسىدً  ى  مىا هيًريؽى عىمىى األىٍنصى الى لىعىٍمري الةًذم يىمةٍمتي كىٍعبى ى ي ***كى
(ّ) 

 كقكل : ]الكا ر[
ؿً  ًجيجي ًإلىى ًإلى مىا حىجة اٍلحى مىٍيً  *** كى  ىالى عىٍمري الةًذم سىٍانىى عى
(ْ) 

ؿ: اسـ المكقؼ مف عر ة.  كقكل   ج الدعاء: ]البسيط[ إلى
دٌّ  يةاًؾ كي ا حى فة الدنيفى قىٍد عىزىمى اًء كىاً    ىًإنةا لى يىًحؿُّ لىنىا *** لىٍهكي الننسى

ميشىمنًريفى 
ك اٍلًبرة كىالطُّعىمىا (ٔ)عىمىى خيكصو ميزىمةمىةو  (ٓ) نىٍرجي *** نىٍرجيك اإًللى ى كى

(ٕ) 

                                         

هػػػ(  حقيػػؽ: ْْٗت ( عاصػػـ بػػف سيػػكب البطميكسػػج )ّٗٗ/ ُشػػرح األشػػعار السػػ ة الجاهميةػػة ) -( ُ)
 ـ.ُٕٗٗ(، َٓناصيؼ سميماف عكةاد، كزارة الاقا ة كالفنكف العراقية، سمسمة ك ب ال راث )

 حمير الم كمـ راجت إلى الشيخ محمد الطاهر بف عاشكر. -( ِ)
 «.يىمةٍمتي »مكاف « مسةٍحتي »( ك ي : ٖٓديكاف النابةة الذبيانج )ص  -( ّ)
( مػف ُك ػج هػامش )«. كمػا حػجة »مكػاف « كمػا دى ىػتى »( ك ي : َِٓص ديكاف النابةة الذبيانج ) -( ْ)

ؿ: اسـ الجبؿ الذم بعر ات حيث يخطيب اإلماـ."  نفس الصفحة: " إلى
: كناية عف جٌدهـ كحٍزمهـ.  -( ٓ)  ميشىمنًريفى
مةمى  -( ٔ) : بائرة العيكف. ميزى : عمى إبؿو مكصك ة بهذل الصفات. خيكصو ةو مةمى مىى خيكصو ميزى طةمىة.عى : ميخى  ةو
ٌبػج»( ك ي : ُِٕ-ُِٔديكاف النابةة الذبيانج )ص  - (ٕ) ٌياًؾ رى دٌّ »مكػاف « حى يةػاًؾ كي ، كقػاؿ «حى

دٌّ »(: "كركال سبك جعفر: ّ( هامش )ُِٔ ج )ص  يةاًؾ كي دى: صنـ."« حى  كقاؿ: كي
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ٌد: اسـ صنـ. كمػا  ػج قصػيد   الميميةػة مػف كصػؼ سػٍيرًل لمحػٌج مػف قكلػ   ككي
 اؿ راحم   مف صكت بائعة األدـ: ]البسيط[يصؼ إجف

ا ـٍ  يٍحًسٍس ًبً  نىعىمى لى اًز كى ًميىارىً ج *** ًبًذم المىجى  كىادىٍت  يسىاًقطيًنج رىٍحًمج كى
قىٍد ظىعىنيكا *** هىٍؿ ً ج  ٍرًميةةو قىالىٍت كى ٍكًت حي ـي ًمٍف صى ا ميًخفنيكي ٍف ًيٍش ىًرم سىدىمى  مى

نةًؾ قيٍمتي لىهىا كىهجى  ىٍسعىى  ى  ا فة إٍحتى لىبةً هىا *** لى  ىٍحًطمى ًرمى اٍلبىٍيتى قىٍد زى
(ُ) 

ـى؛ ألفة البيت عند سهؿ الجاهمية ممنػكع  ػج حالػة اإلحػراـ بػالحٌج، كلػـ  ري ًرـى: حى زى
 .ان هى كالـ الشيخ محمد الطاهر بف عاشكر (ِ)يكف الحٌج مف ديف النصرانيةة."
ـ لكيس شيخك سفة النابةة الػذُّبيانٌج كػاف زعٍ  عدـ قبكؿك ي  بيافه شاؼو ككاؼو ل

 نصراني ا.
ا: ذىظُ

ا
 ـز إلثثـف انشعـخايض

ُّ
  زـاخ ذُص

 
 زـٍ أجبـز تـٍ جاتـار تـحج

الػػذيف لػػـ يحػػالؼ الصػػكاب لػػكيس شػػيخك  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر  مػػف األشػػخاص
ػػرهـ ػػار بػػػف جػػابر بػػف سبجػػػر.  إلابػػات  نصُّ ؿ بنػػػك كلػػـ يعػػدً قػػاؿ لػػكيس شػػػيخك: "حجة

ح الطبػرم صػرة  كالدليؿ عمى ذلػؾ سفة « ةمية سي »اـ بنج  هـ إلى سية نية راف نصع (ّ)«عجؿ»
ػػ»  كبقػػج ابنيػػ (ْ)،جػػابر بػػف  سبجػػر  « عجػػؿ»د بنػػج ة سػػين ح بنصػػرانية صػػرة  عمػػى « ارحجة

                                         

حؿ. كالمعنى: ( الًميارة: حشيةة كالكسادة  يجعؿ عمى الرة ُِٗديكاف النابةة الذبيانج )ص  - (ُ)
سفة ناق   سجفمت ككادت  يسػقط  إذ لػـ  ػر إبػالن   خػٌؼ لممشػج معهػا، كالػذم سجفمهػا صػكت 
امرسة مف سهؿ الحـر  بيت األدـ،  قاؿ الشاعر لممرسة إفة كقت البيت قد انقطت؛ ألنةهـ صػاركا 

( ك ُ) ( هػكامشُِٗ ج ليمة ال ركية،  حػريـ البيػت عمػيهـ. ديػكاف النابةػة الػذبيانج )ص 
 ( ب صرُّؼ.ّ( ك )ِ)

 (ِِ – َِديكاف النابةة الذبيانج )ص  - (ِ)
 بنك عجؿ: قبيمة مف ربيعة، كهك عجؿ بف لجيـ بف صعب بف عمج بف بكر بف كائؿ. - (ّ)
هػػػ( دار ال ػػراث، بيػػركت، َُّمحمػػد بػػف جريػػر الطبػػرم )ت  (ُْٓ/ ٓ ػػاريخ الطبػػرم ) - (ْ)

 هػ.ُّٕٖالطبعة الاانية، 
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ػ»ككػاف  ،كما يشهد عمي  هجاء قالػ   يػ  الشػاعر عبػد اهلل بػف الزبيػر. دين  « ارحجة
 ]الطكيؿ[ (ُ):كدكنؾ الشعر ،مف سشراؼ سهؿ الكك ة

ميؿى النى   (ِ)كدى بىنج ًعجؿً سي يى سىف  ذىًلؾى سىهؿه كى   ***ف يىكي  مىفالن كى صارل سيدتى ًعجٍ سى
لىًكنةهيـ كانكا ًلئامن  ـى ًبال عىقؿً ***  ىسد ىهـ  اكى ًماميؾى مىف سادى الًمئا  كى

كى  ميكي *** دىتٍ  ى بٍ كا (ّ)حي يؼى ًبًعجؿو ًإف دىنا الًفصٍ كى ًمرجى مىيؾى بىنك ًعجؿو كى  مجـ يىةٍ عى
مبيها  صي نى  (ْ)انيىةه بكى *** كىًعندىؾى ًقٌسيسي النىصارل كى هباءي ًماؿي جى  ؿً ى النىحٍ صى

  قػػػاؿ: ،دهـكل سػػػين دكل بالق ػػػؿ لهٍجػػػ ةػػػاظ هػػػذا الشػػػاعر بنػػػج عجػػػؿ لمػػػا  هػػػدة 
 ]الطكيؿ[

ما ًخمتي سىنةنج  ميبي لىها بىعؿي ***  يهىدندينج ًعجؿه كى الةه ًلعجؿو كىالصى  (ٓ)خى
 (ٔ)."ؿ لمصميب عمى مألكؼ عادة النصارلاـ بنج عجيريد إكر 

                                         

 (ُّٔ-ُِٔ/ ُْات كقصة ها  ج ك اب األبانج )األبي - (ُ)
 ذىًلؾى سىهػؿه كىػف يىكيػ مىفكى »مكاف:  «سىٍف  ىسيكد الن ؾ سهٍ لً ذى لً  فٍ كي  ى  ـٍ لى كى »(: ُِٔ/ ُْ ج األبانج ) - (ِ)

 .«سىٍف يىسيكد
 الًفٍصح: عيد لمنصارل. - (ّ)
اًنيىةه »(: ُّٔ/ ُْ ج األبانج ) - (ْ) يػة: الخمػر المنسػكبة إلػى . كالعان«انيىػةه بكى »مكاف:  «كىعى

 بمدة بالعراؽ. «عانة»
المحكـ كالمحػيط  ."الخمج: الرطب مف النبات كاحد   خالة، كقيؿ: الخالة كؿ بقمة قمع ها" - (ٓ)

هػػػ(  حقيػػػؽ: عبػػد الحميػػػد ْٖٓ( عمػػج بػػػف إسػػماعيؿ بػػػف سػػيدل )ت: ِٕٓ/ ٓاألعظػػـ )
كالبعػؿ مػف ـ. "َََِ -هػػ ُُِْهنػداكم، دار الك ػب العمميػة، بيػركت، الطبعػة األكلػى، 

/ ِالمحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ ) "النخػػؿ: مػػا شػػرب بعركقػػ  مػػف بيػػر سػػقج كل مػػاء سػػماء.
ُُٕ) 

 (ُّٔ)ص  النصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية - (ٔ)
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ػػار بػػف سبجػػر بػػف جػػابر كػػاف نصػػراني ا عمػػى ديػػف  ادةعػػج لػػكيس شػػيخك سفة حجة
يهجػػكل  يهػػا. كاألبيػػات  عبػػد اهلل بػػف الزبيػػرسبيػػ ، كيس شػػهد لهػػذا بأبيػػات لسػػيدنا 

ػػار، كقػػكؿ ػػر حجة ػػميؿ»: بػػف الزبيػػرا لػػيس  يهػػا مػػا يػػدٌؿ عمػػى  نصُّ ل  «صػػارلالنى  سى
 يعنج سنة  نصرانٌج.

ػػػػ ها  ػػػػج ك ػػػػاب   يبػػػػينف سمػػػػريف: (ُ)«األبػػػػانج»كالرجػػػػكع إلػػػػى األبيػػػػات كقصة
 قاؿ هذل األبيات ميٍكرىهنا. عبد اهلل بف الزبيرسفة 

إنةمػا  عبػد اهلل بػف الزبيػركسفة البيت الذم ذكرل لكيس شيخك منفردنا عمى سنة  ل
ار بف سبجر بف جابر.  هك لحجة

 عبػػػد اهلل بػػػفت الػػػذم زعػػػـ لػػػكيس شػػػيخك  ػػػج هػػػذا المكحػػػت سنةػػػ  لكهػػػذا البيػػػ
ار بف سبجر بف جابر. الزبير   صرةح  ج مكحعيف ،خريف سنة  لحجة

ػ حكا بعبػادة العػرب لمصػميب كممف صرة قاؿ  ج كاحد منهما: "  ،جػرسبٍ  بػف  ار حجة
 ]الطكيؿ[ قاؿ يهجك بنج عجؿ النصارل:

ما ًخمتي سىنة  ميبي لىها بىعؿي *** نج  يهىدندينج ًعجؿه كى الةه ًلعجؿو كىالصى  خى
  (ِ)."سم  عبد المصمكب

النصػػارل يعبػػدكف  عر ػػكا  ػػج عهػػد الجاهميػػة سفة كقػػاؿ  ػػج المكحػػت الاػػانج: "
 ]الطكيؿ[ جر  ج بنج عجؿ النصارل:سبٍ  بف  ار حجة  كقكؿ ، المصمكب

ما ًخمتي سىنةنج  الةه ًلعجؿو كىالصى ***  يهىدندينج ًعجؿه كى  (ّ)."ميبي لىها بىعؿي خى
ػ مف هذا يٌ حح سفة لكيس شيخك كاف م عمندا نسػبة بيػت  إلػى  جػرسبٍ  بػف  ار حجة

ػػ  عبػػد اهلل بػػف الزبيػػر لي كػػد زعمػػ  سفة  كػػاف نصػػراني ا، إذ لػػك ذكػػر سنةػػ   جػػرسبٍ  بػػف  ار حجة

                                         

 (ُّٔ-ُِٔ/ ُْاألبيات كقصة ها  ج ك اب األبانج ) - (ُ)
 (َِْ)ص  النصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية - (ِ)
 (َِٖ)ص  لنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهميةا - (ّ)
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ار ل بيةف سنة   هـ ،  كيػؼ يكػكف نصػراني ا كيهجػكهـ بػأنة صػارليهجك بنػج عجػؿ النة لحجة
 نصارل؟!
ة ح بنصػػرانية صػػرة الػػذم اسػػ دؿة  لػػكيس شػػيخك بأنةػػ   -هػػػ(  َُّ)ت الطبػػرم ك 

ػصػػرةح بإسػالـ ابنػ   -جػابر بػف  سبجػػر  « عجػؿ»د بنػج سػين  بػف جػػابر،  جػرسبٍ  بػػف  ار حجة
 (ُ).كسنة  مف شيعة سيدنا عمج 

  مماذا سذاع لكيس شيخك هذل كسخفى  مؾ؟!
 جػرسبٍ  بػف  ار حجة هػ(  ج طبقا   بإسالـ َِّ)ت كقٍبؿ الطبرم صرةح ابف سعد 

 (ِ).بف جابر، كسنة  يركم الحديث الشريؼ عف عمج 
ػ مف هذا ي بيةف عػدـ قبػكؿ دعػكل لػكيس شػيخك سفة  بػف جػابر  جػرسبٍ  بػف  ار حجة

بػف جػابر، كسفة األبيػات ال ػج اس شػهد بهػا عمػى  جػرسبٍ  كاف نصراني ا عمى ديانػة سبيػ  
 دنى دليؿ.ذلؾ ليس  يها س

 
 

 
 
 
 
 
 

                                         

 (ٔٔٔ/ ُُ اريخ الطبرم ) - (ُ)
 (َِٓ/ ٔالطبقات الكبرل ) - (ِ)



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المةػػة كميػػمجمػ 
   

 01 

 ثـم انثانـانفص
 ـىر انُصـحضاخ ـز إلثثـف انشعـذىظُ

 
 ح ـزاَُ

 ٍـاههـز اجلـٍ انشعـف
،  ػج الشػعر الجػاهمجٌ كػاف لهػا شػجء مػف الححػكر  النصػرانيةةما مف شٌؾ سفة 

كلكػػف لػػيس هػػذا الححػػكر الطػػابج الػػذم زعمػػ  لػػكيس شػػيخك؛ إلػػى الحػػٌد الػػذم بمػػا 
 قػاؿ ابكت المك ى خػاص بالنصػارل  قػط دكف بيػرهـ، كهك « فاإلرا»مع  الزةٍعـ سفة 
كل بالنةصػارل لكيس شيخك ، كهػك سػرير الميػت، سك  ػابكت مػف «اإلراف»: "كًممةا خصُّ

ديػكاف طىرى ىػة، (ُ)خشب، كانكا يحممكف عميػ  مك ػاهـ، هكػذا ركال شػارح
حيػث قػاؿ  (ِ)

 ]الطكيؿ[ : ج معمق   يصؼ ناق  
 (3)سىٍأ يها *** عمى لحبو كأنة  ظىٍهر بيٍرجدً اإلراف نى   لكاحً أكسمكفو 

 ابكت كانكا يحممكف  يػ  سػادا هـ « اإلراف»قاؿ ال بربزم  ج شرح المعمقات: 
 (4)ككبراءهـ دكف بيرهـ."

                                         

ٍن ىٍمرم )ت  - (ُ)  هػ(ْٕٔهك األعمـ الشة
 يعنج الشاعر الجاهمج طىرى ىة بف العبد. - (ِ)
ػٍأ يها: زجر هػا. كس - (ّ) صػم  الحػرب بالمنسػأة األمكف: المكاقة الخٍمػؽ ال ػج ييػ مف عااريهػا. نىسى

ػد: الكسػاء المخطةػط. شػبة   كهج العصا. الالحب: الطريؽ البينف الذم ساةر  ي  المشج. البيٍرجي
ػٍن ىٍمرم )ص  ػٍرح األعمػـ الشة (  حقيػؽ: ِٖب  الطريؽ. كالبيت  ج ديكاف طىرى ىػة بػف العبػد ًبشى

يف، الم سسػة العربيػة، درية الخطيب ك لطفج الصقاؿ، إدارة الاقا ػة كالفنػكف، دكلػة البحػر 
 ـ.َََِبيركت، الطبعة الاانية، 

( ككالـ ال بريزم  ج ك اب شرح القصائد ِِٔالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ْ)
هػ(، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، الطبعة َِٓ( سبك زكريا ال بريزم، )ت ِٔالعشر )ص
 هػ.ُِّٓالاانية، 
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مخػػ ٌص « اإلراف»يػػكحج كػػالـ لػػكيس شػػيخك سفة شػػارح ديػػكاف طىرى ىػػة ذكػػر سفة 
طىرى ىػػػة؛ ألفة كالمػػػ  هكػػػذا: بالنصػػػارل دكف بيػػػرهـ، كهػػػك ا  ػػػراء عمػػػى شػػػارح ديػػػكاف 

كلػػـ يػًزٍد عمػى ذلػؾ  ػج بيػاف معنػػى  (1) ػابكت كػانكا يحممػكف  يػ  المػك ى."« اإلراف"»
مخػػ ٌص بالنصػػارل دكف بيػػرهـ مػػف « اإلراف»،  ػػدؿة ذلػػؾ عمػػى سفة دعػػكل «اإلراف»

 اخ الؽ لكيس شيخك.
ػػا قػػكؿ ال بريػػزم )ت  )ت هػػػ(  المػػذككر  قػػد سخػػذل مػػف ابػػف األنبػػارم َِٓكسمة

كهػػػك قػػػكؿ لػػػيس  يػػػ  مػػػا ييشػػػير مػػػف قريػػػب سك بعيػػػد إلػػػى اخ صػػػاص  (2)هػػػػ(،ِّٖ
كمػػا زعػػـ لػػكيس شػػيخك؛ ألفة الحػػمير  ػػج قكلػػ : « اإلراف»النصػػارل دكف بيػػرهـ بػػػ 

 مرجع  إلى سادة القكـ ككبرائهـ، كليس مرجع  إلى النصارل.« دكف بيرهـ»
شػيخك شجء ًممةا زعمػ  لػكيس  يها  دٍ رً يزيد هذا بيانىا سفة المعاجـ العربية لـ يى 

: سىػػًرير المٌيػػت: "«العػػيف» فػػج   ػػج هػػذا الشػػأف. : «جمهػػرة المةػػة»ك ػػج  (ّ)."كاإلرافي
ػٍك ىى ،كاإلراف: النعش" « معجػـ ديػكاف األدب »ك ػج  (ْ)."شىبي  بالسػرير ييحمػؿ ً يػً  اٍلمى

: الػػنةٍعشي ": " شىػػبه ييشىػػٌد اإلرى  سىبيػػك عيبيػػد: "قػػاؿ  :« هػػذيب المةػػة»ك ػػج  (ٓ)."اإًلرافي اف: خى

                                         

ٍن ىٍمرم )ص ديكاف طىرى ىة ب - (ُ)  (ِٗف العبد ًبشىٍرح األعمـ الشة
( سبك بكر محمد بف القاسـ األنبارم )ت ُُٓشرح القصائد السبت الطكاؿ الجاهميات )ص - (ِ)

(، ّٓ حقيؽ: عبػد السػالـ محمػد هػاركف، دار المعػارؼ، سمسػمة ذخػائر العػرب ) هػ(ِّٖ
 الطبعة الخامسة.

 (ِٖٕ/ ٖلعيف )ا - (ّ)
 (َُٗٔ/ ِ) جمهرة المةة  - (ْ)
هػػػ( َّٓ( إسػػحاؽ بػػف إبػػراهيـ بػػف الحسػػيف الفػػارابج )ت ُِٗ/ ْمعجػػـ ديػػكاف األدب )  - (ٓ)

 حقيؽ: د. سحمد مخ ػار عمػر، مراجعػة: د. إبػراهيـ سنػيس، م سسػة دار الشػعب لمصػحا ة 
 ـ.ََِّ -هػ ُِْْكالطباعة كالنشر، القاهرة، 
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ػػٍك ىى ػػ  ًإلىػػى بىعػػض ييحمػػػؿ ً يػػً  المى قيػػػؿ: ...  بىٍعحي ػػٍك ى كى ك ػػػج  (ُ)."اإلرىاف:  ػػابيكت المى
:  ػػابكت خشػػب: "«الصػػحاح» كػػؿة هػػذا ييظًهػػر اب عػػاد لػػكيس شػػيخك عػػف  (ِ)."اإلرافي

 مخ ٌص بالنصارل دكف بيرهـ.« اإلراف»الحقيقة عندما ادةعى سفة 
 ج مكاحت عديدة مف  مػؾ ال ػج كظةػؼ  يهػا الشػعر  لكيس شيخكسصاب كقد 

، كهػذل المكاحػت ل يخ مػؼ معػ   يهػا  نا لححكر النصػرانيةة  ػج الشػعر الجػاهمجٌ اإاب
فػػة كقٍ سخػػرل عديػػدة، ك ػػج هػػذا الفصػػؿ  سحػػد، لكنةػػ  اب عػػد عػػف الصػػكاب  ػػج مكاحػػت

نػػدما مػػت  مػػؾ المكاحػػت ال ػػج جانػػب  يهػػا لػػكيس شػػيخك الصػػكاب ع حميميةػػة نقديةػػة 
 .ححكر النصرانيةة  ج الشعر الجاهمجٌ ل الشعر إابا ناكظةؼ 

ــ : ذىظُ ـــأوًلا ـــف انشع ـــالج انُصـــىر صـــاخ حضـــز إلثث ـــاري ف ز ـٍ انشع
 ٍـاجلاهه

 صػػالة النصػػارل كظةػؼ لػػكيس شػيخك الشػػعر  ػج عػػدةة مكاحػت لييابػػت ححػكر
الصػكاب ، كقد سصاب  ج بعض هذل المكاحت، كلكػف لػـ يحالفػ   ج الشعر الجاهمج
  ج مكاحت سخرل.

"جػػاء  ػػج نقػػائض  :قكلػػ  ال ػػج لػػـ يحالفػػ   يهػػا الصػػكابمػػف هػػذل المكاحػػت 
جرير كالفرزدؽ عف صمكات النصارل، ككانت سخٌص صػمكا هـ خمسنػا، قػاؿ الفػرزدؽ 

 ]الطكيؿ[ :يذكر عجكزنا مف بنج جعفر عاذت بأبي  بالب
مسى عاذىت ًبةاًلبو ***  ىال كىالة  ٌمج الخى  (3)ذم عاذىت ًبً  ل سيحيريها"عىجكزه  يصى

                                         

هػػػ(  حقيػػؽ: محمػػد عػػكض َّٕ ( سبػػك منصػػكر األزهػػرم )تُْٔ/ ُٓ هػػذيب المةػػة )  - (ُ)
 ـ.ََُِمرعب، دار إحياء ال راث العربج، بيركت، الطبعة األكلى، 

 (َِٗٔ/ ٓالصحاح ) - (ِ)
( ُّٖ( كالبيت  ج ديكاف الفرزدؽ )ص ِّٗالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)

ـ. ُٕٖٗ -هػػ َُْٕ حقيؽ: عمج  اعكر، دار الك ػب العمميػة، بيػركت، الطبعػة األكلػى، 
 : ل سصيبها بحرر.«ل سحيرها»قكل  
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زعػػػـ لػػػكيس شػػػيخك سفة قػػػكؿ الفػػػرزدؽ  ػػػج بي ػػػ  السػػػابؽ: ييريػػػد بػػػ  صػػػمكات 
 .النصارل الذيف كانت سخٌص صمكا هـ خمسنا كما يدةعج

ةي دعكال سفة سخٌص صمكات النصارل خمسنا،  ػال ييقبػؿ سٍف  كلك  يًرض جدلن صحة
ٍمػػس  ػػج  بي ػػ  السػػابؽ صػػمكات النصػػارل؛ ألفة يكػػكف ميػػراد الفػػرزدؽ بالصػػمكات الخى

مػسى »العجكز ال ج كصفىها الفرٍزدؽ بأنةها  ٌمج الخى امػرسة مسػممة مػف بنػج جعفػر «  يصى
بف كالب، ذكر عدد مف العمماء قصة ها، مف هػ لء العممػاء سبػك العبةػاس المبػرند )ت 

م )ت كمػػنهـ جػػار اهلل الزمخشػػر  (2)هػػػ(ّٔٓكسبػػك الفػػرج األصػػفهانج )ت  (1)هػػػ(ِٖٓ
 (4)هػ(.ِٔٓكمنهـ ابف حمدكف )ت  (3)هػ(ّٖٓ

 ػػدي ف عمػػى رابيػػة،  جعػػؿ  (5)"قػػاؿ ابػػف الكمبػػٌج: كمػػات بالػػب ًبًسػػيًؼ كاظمػػة،
الفرزدؽ ذلؾ المكاف ًحمنػى ل يسػ جيري بػ  سحػده إل سجػارل، كل يمػكذي بػ  عػافو إل  كةػ ، 

 .كل يأ ي  بارـه إل سدةل عن 
بػػف كػالب لشػػجءو جػرل بيػػنهـ؛ جػاءت امػػرسةه   ممةػا عػـز عمػػى هٍجػك بنػػج جعفػر

مف بنج جعفر إلى قٍبر بالػب،  حػربت عميػ   يسػطاطنا، كاسػ جارت بػ ، ككػاف ابنيهػا 

                                         

هػػ(   حقيػؽ: محمػد سبػك ِٖٓ( سبك العبػاس المبػرد )ت ٕٔ/ ِالكامؿ  ج المةة كاألدب ) - (ُ)
 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُُْٕالفحؿ إبراهيـ، دار الفكر العربج، القاهرة، الطبعة الاالاة، 

 (ِْٗ/ ُِاألبانج ) - (ِ)
هػػػ( م سسػػة ّٖٓ( جػػار اهلل الزمخشػػرم )ت ّْٖ/ ُربيػػت األبػػرار كنصػػكص األخيػػار ) - (ّ)

 هػ.ُُِْاألعممج، بيركت، الطبعة األكلى، 
( محمػػد بػػف الحسػػف بػػف محمػػد بػػف عمػػج بػػف حمػػدكف )ت ُْٖ/ ِال ػػذكرة الحمدكنيػػة ) - (ْ)

 هػ.ُُْٕهػ( دار صادر، بيركت، الطبعة األكلى، ِٔٓ
ػػيؼ )بكسػػر السػػيف(: سػػاحؿ البحػػر، ك "كاظمػػة: جػػكٌّ  - (ٓ) عمػػى ًسػػيؼ البحػػر  ػػج طريػػؽ السن

 (ُّْ/ ْالبحريف مف البصرة، بينها كبيف البصرة مرحم اف." معجـ البمداف )
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ػياتو  (1)نا ت صى قد هجا الفرزدؽ،  جاء الفرزدؽ إلى قبر سبيػ   ر،هػا هنػاؾ،  أخػذىٍت حى
،  ممةػا هجػا مف القبر، كقالت: سنا مس جيرة بصاحب هذل ال ٍُّربة مف هجائؾ.  أجارهػا

 :بنج جعفر ككصؿ إليها، قاؿ
 عجكزه  يصمنج الخمسى عاذىٍت بةالبو ***  ال كالذم عاذىٍت ب  ل سىًحيريها

ٍف عىقةهػػػػػا بػػػػػج نػػػػػا ته لىميجيريهػػػػػا." نػػػػػج عمػػػػػى إشػػػػػفاقها مػػػػػف مخػػػػػا  ج *** كا   (2)كا 
مف هذا ي ةًحح سفة ميراد الفرزدؽ بالصمكات الخمػس  ػج بي ػ  السػابؽ هػج الفػركض 

خٍمس ال ج ي دنيها المسممكف كؿة يػكـ، كلػيس المػراد صػمكات النةصػارل كمػا ادةعػى ال
 لكيس شيخك.

صػػالة  لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت ححػػكر يهػػا كظةػػؼ كمػػف المكاحػػت ال ػػج 
"قػاؿ ًصػٍرمىة بػف سنػس ، كاب عد  يها عف الصكاب قكلػ :  ج الشعر الجاهمجٌ  النصارل

 ]الخفيؼ[ :مطمت الشمس قبؿ اإلسالـ يصؼ صالة النصارل إلى
 (3)النصارل كقامكا *** كؿة عيدو لهـ ككؿة اح فاؿً  شمةس  كل   

لهػػا إلػػى   ا خػػذ محمػػد عمػػى ماػػالهـ قبمػػة لمصػػالة كانػػت سكلن سكرشػػميـ اػػـ حكة
 (4)الكعبة  ج مكةة."

                                         

سكادة بف عامر بف مالػؾ بػف جعفػر." الم  مػؼ كالمخ مػؼ  ػج سسػماء الشػعراء  بف  نا ت  " - (ُ)
هػػ(  حقيػؽ:  ػري س كرنكػك، دار َّٕ( سبك القاسـ الحسف بف ًبٍشر اآلمػدم )ت ِّٔ)ص

 ـ.ُُٗٗ -هػ ُُُْبيركت، الطبعة األكلى،  الجيؿ،
هػػػ(  ْٓٔ( سػػبط ابػف الجػػكزم )ت ََٓ-ْٗٗ/ َُمػر،ة الزمػػاف  ػج  ػػكاريخ األعيػاف ) - (ِ)

 حقيؽ ك عميؽ: محمد رحكاف عرقسكسج ك عمار ريحاكم، دار الرسالة العالمية، دمشؽ، 
 ـ.َُِّ -هػ ُّْْالطبعة األكلى، 

 (ُُٓ/ ُالبيت  ج سيرة ابف هشاـ ) - (ّ)
 (ّّٗالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ْ)
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لىػ ي »بػف سنػس يريػد بقكلػ : ًصػٍرمىة   زعـ لكيس شيخك سفة  ػارىل شىػمةس  كى  »الٌنصى
الة النصػػارل إلػػى مطمػػت الشػػمس، كهػػذا بعيػػد عػػف الحقيقػػة؛ ألفة الفعػػؿ كصػػؼ صػػ

نةمػا لػ  عالقػة بكممػة   »شىمةس » قػاؿ الخميػؿ  »شةػٌماسي »ليس ميش ق ا مف الشمس، كا 
هػػػ(: "كالشةػػٌماسي مػػف ر سػػاء النةصػػارل الػػذم يحمػػؽ كسػػط رسسػػ  َُٕبػف سحمػػد )ت ا

 (2)كالجميت: الشةماًمسة." (1)لزما لمبيعة،
ٍيػػد )ت ك  مىٍحػػض،  بعربػػج   ىمىػػٍيسى  الٌنصػػارل  شىػػٌماس  هػػػ(: " ىأىمػػا ُِّقػػاؿ ابػػف ديرى

 (3)كييجمت عمى شىماًمسة."
لىػػ ي "»هػػػ( عػػف معنػػى هػػذا البيػػت: ُٖٓكلهػػذا قػػاؿ سبػػك القاسػػـ السػػهيمج )ت  كى

ارىل شىمةس   ." »الٌنصى ـٍ الٌرٍهبىافي اًمسىًة، كىهي  (4)يىٍعًنج: ًديفى الٌشمى
ًصػػٍرمىة ابػػف سنػػس يريػػد  ف سفة مػػا زعمػػ  لػػكيس شػػيخك مػػف سفة مػػف هػػذا ي بػػية 

لى ي »بقكل :  ارىل شىمةس  كى كصؼ صالة النصارل إلػى مطمػت الشػمس بعيػد عػف  »الٌنصى
 الحقيقة.

ــ ــا: ذىظُ
ا
ـــثاَُ ـــف انشع ـــز إلثث ـــاخ حض ـــىر انزت ـــىر واإلجنُ ة ـم وكر
 
 
 ـز اجلاههـٍ انشعـح فـانُصزاَُ

ّ
ٍ 
اإلنجيػؿ كالزبػكر  ر  ػج عػدةة مكاحػت لييابػت ححػكركظةؼ لكيس شػيخك الشػع

، كقد سصاب  ج بعض هذل المكاحػت، كلكػف لػـ  ج الشعر الجاهمج كك ب النصرانيةة
 يحالف  الصكاب  ج مكاحت سخرل.

                                         

 البيعة: الكنيسة. - (ُ)
 (َِّ/ ٔالعيف ) - (ِ)
 (ّّٖ/ ِجمهرة المةة ) - (ّ)
 (ُِٗ/ ْالركض األنؼ ) - (ْ)
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 ػج  الزبػكر لكيس شيخك الشعر لييابػت ححػكر يها كظةؼ مف المكاحت ال ج 
 خرةج الميرىقنش األكبر عمى نصػارل " ، كاب عد  يها عف الصكاب قكل :الشعر الجاهمجٌ 

 ]مجزكء الكامؿ[ :اس شهادل بزبكر داكد (ُ)«شعراء النصرانية»الحيرة كذكرنا  ج 
ـٍ   ككذاؾى ل خيره كل *** شرٌّ عمى سحد بداًئ
". ـٍ ًليةاًت القىداًئ ٌط ذلؾ  ج الزُّبك *** ًر األكة  (2)قد خي

ت الميػرىقنش األكبػر ييػراد بهػا زبػكر  ج بيػ« الزُّبيكر»لكيس شيخك سفة كممة زعىـ 
، كلػػػك سنةػػػ  نظػػػر إلػػػى نٍعػػػت هػػػذل الكممػػػة  ػػػج البيػػػت لكجػػػدل جمعنػػػا سػػػيدنا داكد 

ًليةػػات القىػػداًئـ» بيػػكر» ػػدؿة ذلػػؾ عمػػى سفة كممػػة « األكة  ػػج البيػػت جٍمػػت، كليسػػت « الزُّ
 مفردنا، إذ كيؼ يككف النعت جمعنا كالمنعكت مفردنا؟!

هػػػ( بعػػد سف ذكػػر البي ػػيف: َّٗف الهينػػائج )ت بعػػد كقػػد قػػاؿ عمػػج بػػف الحسػػ
ػػارة، ككػػانكا يك بػػكف  ، كهػػج الًحجى ٍبػػرو ػػا: جمػػت زى بيػػكري سيحن : الكي ػػب، كالزة بيػػري بيػػكري كالزُّ "الزُّ

ـى  ج الحجارة."  (3)الًحكى
بيػكر»كعمى هذا  ػػكممة  ـة  مػيس « الزُّ  ػج البيػت جٍمػت، كليسػت مفػردنا، كمػف اػ
 لكيس شيخك. زعىـكما  اكد المراد بها زبكر سيدنا د

 اإلنجيػؿ لػكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر يهػا كظةػؼ كمف المكاحت ال ػج 
ػـ » ػج  (ْ)"كركل البكػرم ، كاب عػد  يهػا عػف الصػكاب قكلػ : ج الشػعر الجػاهمجٌ  ميٍعجى

                                         

 يعنج ك اب : شعراء النصرانيةة قبؿ اإلسالـ. -( ُ)
قنش األكبػر )عمػرك بػف ( كالبي اُِْالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  -( ِ) ف  ج ديكاف الميػرى

 ـ.ُٖٗٗ(  حقيؽ: كاريف صادر، دار صادر، بيرت، الطبعة األكلى، ٕٕسعد( )ص
هػ(  حقيػؽ: د محمػد َّٗ( عمج بف الحسف الهينائج )ت بعد ٕٕٕالمن خب مف كالـ العرب )ص -( ّ)

حياء ال راث اإلسالمج(، مكة المكرمةة،  بف سحمد العمرم، جامعة سـ القرل )معهد البحكث العممية كا 
 ـ.ُٖٗٗ -هػ َُْٗالطبعة األكلى، 

 هػ(ْٕٖسبك عبيد عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسج )ت  -( ْ)
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إلػػى سحػػد سديػػرة النصػػارل، بينمػػا كػػاف  (ُ)دخػػكؿ الحسػػيف بػػف حػػٌحاؾ« مػػا اسػػ عجـ
ككػػانكا يػػدعكف كػػال  مػػف  مػػؾ  ،كي ػػبهـ المقٌدسػػة :سم ،سسػػفارهـالراهػػب يقػػرس ًسػػٍفرنا مػػف 
 األسفار بك اب اهلل.

 قاؿ عدٌم بف زيد: ]البسيط[
ناشد نا ًبًك اًب اهلًل حيرمى نا *** كلـ  كف ًبًك اًب اهلًل  ىر ىًفتي."
(ِ) 

«: اإلنجيػؿ» ج مكحت ،خر: "كقاؿ عدم بف زيد الشاعر النصرانٌج  ػج قاؿ ك 
 ]البسيط[

نا ًبًك اًب اهلًل حيرمى نا *** كلـ  كف ًبًك اًب اهلًل  ىر ىًفتي."ناشد 
(ّ) 

ككػانكا يػدعكف كػال  مػف  مػؾ األسػفار »ييفهـ مف كالـ لكيس شيخك سفة عبارة: 
ػػا ركال البكػرم )ت « بك ػاب اهلل ػػـ مػا اسػػ عجـ»هػػػ(  ػج ًْٕٖممة كالحقيقػػة سفة  .«ميٍعجى

ػـ »هػػ(  ػج ْٕٖمػا ركال البكػرم )ت  هذل العبارة مف اخ راع لكيس شيخك؛ ألفة  ميٍعجى
لػػػيس  يػػػ  هػػػذل العبػػػارة، كهػػػذا نٌصػػػ : "قػػػاؿ الحسػػػيف بػػػف الحػػػحاؾ: « مػػػا اسػػػ عجـ
خكاف لج  ج عمر« سنا»اصطبحت   (ٓ)، كمعنػا سبػك الفحػؿ رذاذ،«سيرة مف رسل» (ْ)كا 

                                         

ـ( شػاعر،  ْٖٔ - ٕٕٗهػػ    َِٓ - ُِٔالححاؾ بف ياسر البػاهمج ) بف  الحسيف  - (ُ)
البصرة، ك ك ج ببةػداد. األعػالـ  مف ندماء الخمفاء، قيؿ: سصم  مف خراساف. كلد كنشأ  ج

 (ِّٗ/ ِلمزركمج )
 (ُُٖالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ِ)
 (ِِِالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)
 «.سيرة مف رسل»اسـ دير  ج مدية  - (ْ)
ػافى سحسػف اٍلفحؿ  سىبيك   - (ٓ) كؿ عمى اهلل، كى سهػؿ زىمىانػ  بنػاء، كسركاهػـ  رذاذ اٍلميةًنج مكلى الم ىكى

ًمػػائى ىٍيًف." الػػكا ج بالك يػػات ) ػػاًنيفى كى اىمى ث كى كءىة كسدبػػا،  يػػك نج سػػنة اىػػالى ( ٕٓ/ ُْكسكممهػػـ ميػػري
هػػ(  حقيػؽ: سحمػد األرنػا كط ك ركػج مصػطفى، دار إحيػاء ْٕٔصالح الديف الصفدم )ت 

 ـ.َََِ -هػ َُِْال راث، بيركت، 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المةػػة كميػػمجمػ 
   

 08 

  قػػرس الراهػػب سػػفرا مػػف سسػػفارهـ ح ػػى طمػػت الفجػػر، ككػػاف شػػجىٌ  (ُ)زينىػػاـ الزةاًمػػر،  ك 
ػػت مػػف نةم ػػ   رجيعػا لػػـ سسػػمت مامػػ ،   فهةمػ  رذاذ كزنػػاـ،  ةٌنػػى ذلػػؾ  الصػكت، كرجة

 (ِ)عمي ، كزمةر هذا،  جاء ل  معنى سذهؿ العقكؿ، كحٌج الٌرهباف بال قديس."
ػػا  لػػيس  ػػج هػػذا الػػنٌص سٌم إشػػارة إلػػى عبػػارة لػػكيس شػػيخك سػػالفة الػػذكر، ًممة

 ي كند سنةها مف اب داع .
ة عبار ػػ  ال ػػج اب ػػدعها ببيػػت ينسػػب  إلػػى كاس شػهد لػػكيس شػػي خك عمػػى صػػحة

عدٌم بف زيد الشاعر النصرانٌج، ك ج مكحت ،خػر ادةعػج سفة عػدم بػف زيػد الشػاعر 
 اإلنجيؿ.النصرانٌج قاؿ هذا البيت  ج 

كالحقيقػػة ال ػػج ل ًمػػراء  يهػػا سفة هػػذا البيػػت لػػيس لعػػدٌم بػػف زيػػد كمػػا ادةعػػى 
نةما هك لمشاعر  .هػ( يحكج عف امرس  ُُٔسبج ديلمة ) ت  لكيس شيخك، كا 

كسبػػك  (3)،«طبقػات الشػػعراء»هػػػ(  ػػج ِٔٗابػػف المع ػٌز )ت  ذلػػؾ كػؿٌّ مػػف: ركىػذى 
كشػػػهاب الػػػديف النػػػكيرم )ت  (4)،«األبػػػانج»هػػػػ(  ػػػج ّٔٓالفػػػرج األصػػػفهانج )ت 

                                         

ـ( سكؿ مف اش هر  ج العرب  َٖٓنحك  - َََهػ    ِّٓنحك  - َََزينىاـ الزةاًمر )  " - (ُ)
 (ْٗ/ ّباس عماؿ )النام( كذهب بعحهـ إلى إن  سكؿ مف سحدا ." األعالـ لمزركمج )

 (ََُٗ-َُٖٗ/ ّمعجـ ما اس عجـ مف اسماء البالد كالمكاحت ) - (ِ)
هػػػ(  حقيػػؽ: عبػػد ِٔٗ( عبػػد اهلل بػػف المع ػػز )ت ِٔطبقػػات الشػػعراء لبػػف المع ػػز )ص - (ّ)

السػػ ار سحمػػد  ػػراج، دار المعػػارؼ، القػػاهرة، الطبعػػة الاالاػػة. كركايػػة البيػػت  ػػج طبقػػات 
 حيرم ىنا *** كلـ  كف بك اب اهلل  ر دع. اهلل  بك اب  الشعراء: ناشد يها 

( كركاية البيػت  ػج األبػانج: ذٌكر هػا بك ػاب الٌمػ  حيرم ىنػا *** كلػـ َُٗ/ َُاألبانج ) - (ْ)
  اب الٌم   ن فت. كف بك
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معاهػػػد »هػػػػ(  ػػػج ّٔٗ)ت  ح العباسػػػجٌ كسبػػػك الفػػػ ٍ  (1)،«نهايػػػة األرب»هػػػػ(  ػػػج ّّٕ
 (2).«ال نصيص

 (ّ).هػ(ُُٔالبيت  ج ديكاف سبج ديلمة )ت ييحاؼ إلى كؿن ذلؾ سفة 
 د هذا البيت  ج جميت ما سبؽ قكل : ]البسيط[كقد جاء بعٍ 
بىة *** سسنت   مك ك اب الٌم  يا ليكىتي؟! (ْ) اخرنطمت اـ قالت كهج ميٍةحى

(ٓ) 
إلنجيػؿ سك مف هذا ي ةحػح سفة المػراد بك ػاب اهلل القػر،ف الكػريـ، كلػيس المػراد ا

 مف سسفار النصارل المقدةسة كما زعـ لكيس شيخك. اًسٍفرن 
كمػػف المكاحػػت ال ػػج كظةػػؼ  يهػػا لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت ححػػكر ك ػػب 

"كمػػف المركيةػػات  النصػػرانيةة  ػػج الشػػعر الجػػاهمٌج، كاب عػػد  يهػػا عػػف الصػػكاب قكلػػ :
ؿ ك ىبىػة اإلسػالـ عمػى ًعالة هػا،  أ اب كهػا بأسػانيدها إلػى بعػض العديدة ال ػج نقمهػا سكة

سهؿ الك اب مف نصارل كيهكد، ًممةا ل يخمك من   أليؼ كاحػد مػف  ػآليفهـ القديمػة، 
كربةما سشار إليها القر،ف، سك نقؿ عنها الحديث، يٍظهر سنة  شػاعت  ػج جزيػرة العػرب 
ة مصنةفات ش ةى، ميعظمها لبعض المب دعيف، سك لك ىبىة مجهكليف ل ًصفة لهػـ رسػمية 

  ج الكنيسة.

                                         

هػػػ( دار الك ػػب ّّٕ( شػػهاب الػػديف النػػكيرم )ت ّٖ/ ْنهايػػة األرب  ػػج  نػػكف األدب ) - (ُ)
 هػ.ُِّْكالكاائؽ القكمية، القاهرة، الطبعة األكلى، 

هػػػ( ّٔٗ( سبػػك الفػػ ح العباسػػج )ت ُِّ/ ِمعاهػػد ال نصػػيص عمػػى شػػكاهد ال مخػػيص ) - (ِ)
 عالـ الك ب، بيركت. حقيؽ: محمد محيج الديف عبد الحميد، 

(  حقيػػؽ: د. إميػػؿ بػػديت يعقػػكب، دار الجيػػؿ، بيػػرت، الطبعػػة األكلػػى، َٖديػكاف سبػػج ديلمػػة )ص  -( ّ)
 ـ.  كركاية البيت  ج الديكاف كركاي    ج األبانج.ُْٗٗ -هػ ُُْْ

 اخرنطمت: ر عت سنفها كاس كبرت كبحبت. -( ْ)
ػػت: األحمػػؽ."  هػػذيب المةػػة "قىػػاؿى سىبيػػك عبيػػد: المُّكػػت عنػػد العػػرب: ا -( ٓ) يػػرل: المُّكى قىػػاؿى بى  لعىٍبػػد المةًئػػيـ. كى

(ُ /َِٓ) 
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كقػػػد بقػػػج منهػػػا سشػػػياء  ػػػج قصػػػص األنبيػػػاء لماعمبػػػج كبيػػػرل. ك يهػػػا الةػػػٌث 
كالسميف. كمف هذل ال آليؼ ما كرد ذكػرل  ػج الشػعر القػديـ كل نعمػـ مػف سمػرل شػيئنا 

  ميـ: ]الكا ر[ بنج  ك اب  كقكؿ ًبٍشر بف سبج خاـز كقيؿ الطرمةاح  ج 
دنا  ج ًك اًب بىنج  ىميـو ***  ."كىجى يًؿ ًبالرىكًض الميعاري ؽُّ الخى سىحى

(1) 
زعـ لكيس شيخك سفة ك اب بنج  ميـ المذككر  ج البيت السابؽ مػف ال ػآليؼ 

 ال ج  يها مركيةات بعض سهؿ الك اب مف نصارل كيهكد.
كهذا زعـ ل  قرُّل الحقيقة؛ ألنة  ك اب منسػكبه إلػى قبيمػة  مػيـ، كهػذل النسػبة 

يخصُّ هذل القبيمة مف ،اار دكف بيرها مف القبائػؿ، ك "ممػا   دؿُّ عمى سنة  يحكم ما
ل شؾة  ي  سفة بعض القبائؿ قد قامت بجمت ،اار سدبائهـ ك دكينها، بدليؿ ذكر كي ػب 
ُـّ سخبارهػػا ك،اارهػػا، ماػػؿ ك ػػاب قػػريش كك ػػاب  يحمػػؿ كػػؿٌّ منهػػا اسػػـ قبيمػػة معيةنػػة يحػػ

 (2)اقيؼ كك اب  ميـ، كبير سكلئؾ."
ك ػػاب األبػانج: "قػػاؿ حٌمػػاد الراكيػػة: سرسػؿ الكليػػدي بػػف يزيػػد إلػػٌج كقػد جػػاء  ػػج 

: يسػألنج عػف مػآار  ٍممػج عمػى البريػد،  قمػتي بمائ ج دينار: كسمىر يكسؼ بف عمر بحى
طىر ٍيػػ  قػػريشو سك اقيػػؼ،  نظػػرتي  ػػج ك ػػابىج اقيػػؼ كقػػريش ح ػػى حفظ يهمػػا،  ممػػا 

 (3)  ."قًدمتي عمي  سألنج عف سشعار بمٌج،  أنشد   منها ما حفظ
 ػػج هػػذا إشػػارة إلػػى سفة الك ػػاب المنسػػكب إلػػى قبيمػػة مػػف القبائػػؿ إنةمػػا يحػػكم 

 مآارها. 

                                         

( كالبيت  ج ديػكاف ًبٍشػر بػف سبػج خػاـز األسػدم ّّٓالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  -( ُ)
 -هػػ ُُْٓ( قدةـ ل  كشرح : مجيد طراد، دار الك ػاب العربػٌج، بيػركت، الطبعػة األكلػى، ٖٔ)ص 
 ك ي : "الميعىار: يعنج السةميف. كأنة  سعير سمننا."ـ. ُْٗٗ

 -هػػػ ُُِْ( عمػػج الجنػػدم، مك بػػة دار ال ػػراث، ُُْ ػػج  ػػاريخ األدب الجػػاهمج )ص - (ِ)
 ـ.ُُٗٗ

 (ُُّ/ ِْاألبانج ) - (ّ)
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 ميـ إذف؟ الذم نرال سفة كؿة قبيمة مف القبائؿ كانػت  جمػت  بنج  ك اب   ما هك "
كىمائهػػػا، كسقػػػكاؿ خطبائهػػػا، كسخبارهػػػا كمفاخرهػػػا كمآارهػػػػا  شػػػعر شػػػعرائها، كًحكىػػػـ حي

 كسنسابها  ج ك اب.
قػػػد احػػػ فظ العػػػرب بهػػػذل ال سػػػمية لك ػػػب القبائػػػؿ بعػػػد ذلػػػؾ  ػػػج العصػػػكر ك 

 (1)اإلسالميةة."
 .كقد  سشار بعض العمماء إشارات  كحج بعدـ كجكد هذا الك اب

هػػػ( هػػذا البيػػت كقػػاؿ بعػػدل: " معنػػال: ِٖٓ قػػد سكرد سبػػك العبػػاس المبػػرد )ت 
 (2)كجدنا هذل المفظة مك كبة."

ػػة كجػػكد ًلك ػػاب. ك ػػابت المبػػٌردى  ػػج ذلػػؾ سبػػك عبيػػد اهلل  ككأنةػػ  يقػػكؿ: لػػيس امة
 (3)هػ(.ّْٖالمرزبانج )ت 

زٍعػػـ لػػكيس شػػيخك سفة ك ػػاب بنػػج  مػػيـ  عػػدـ قبػػكؿمػػف كػػؿن مػػا  قػػدةـ ي بػػيةف 
المذككر  ج البيت السابؽ مػف ال ػآليؼ ال ػج  يهػا مركيةػات بعػض سهػؿ الك ػاب مػف 

 نصارل كيهكد.
ا: ذىظُ

ا
 ـز إلثثـف انشعـثانث

 
 ـأنف اخ أٌ

ا
 ـاظ

 
طه
ُ
ٍ ـى ويعاَــً يعانــك عهـا ذ

 
 
عًِهـإصاليُ

ُ
 لثـح اصر

ْ
 ـى ويعاَـً يعانـح عهـالو نهذًلنـم اإلصـد

 
 حـٍ َصزاَُ

سفة سلفاظنػػا  يطمػػؽ عمػػى كظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر  ػػج عػػدةة مكاحػػت لييابػػت 
 .انيةةمعالـ كمعانج إسالميةة اس يعممت قبؿ اإلسالـ لمدللة عمى معالـ كمعانج نصر 

                                         

ناصػر الػديف األسػد، دار المعػارؼ بمصػر، الطبعػة  )ُْٔ مصػادر الشػعر الجػاهمج )ص - (ُ)
 ـ.ُٖٖٗالسابعة، 

 ( ِْ/ ِالكامؿ  ج المةة كاألدب ) - (ِ)
( محمػػد بػػف عمػػراف المرزبػػانج )ت ُِّالمكشػػح  ػػج مآخػػذ العممػػاء عمػػى الشػػعراء )ص - (ّ)

هػػ(  حقيػػؽ: محمػػد حسػػيف شػػس الػديف، دار الك ػػب العمميػػة، بيػػرت، الطبعػػة األكلػػى، ّْٖ
 ـ.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓ
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"كل نشيػػؾُّ سٌنهػػا «: المسػجد»لػكيس شػػيخك عػف كممػػة  مػف هػػذل المكاحػت قػػكؿ
ػػا ركالي سػػيبكي  عػػف بعػػض الشػػيكخ قكلػػ ي:  -سيحػػا -كردت   ػػج الشػػعر القػػديـ. كًممة

 ]مجزكء الكامؿ[
كا مىعى  بُّؾى ًبال ُّقى *** كىسيكلكا الٌنهى سىكصى  سىكصاؾى رى

ٍكمىعى   سك  اخ ٍر لنفسؾ مسجدنا ***  خمك بً    صى
قاؿ: الصٍكمعة بيت النةصارل.  ذكر المسجد معها إشارة إلى سنةها  ػج معناهػا 

ا -شائعة   (ُ)عند النةصارل." -سيحن
قػد كردت  ػج الشػعر الجػاهمٌج، كسفة « المسػجد»ادةعى لكيس شػيخك سفة كممػة 

هػ( قد ركل هذيف البي يف عػف بعػض الشػيكخ، كسػيبكي  بػرمء مػف َُٖسيبكي  )ت
 سيبكي .« ك اب»كاية هذيف البي يف؛ ألنة  ل كجكد  لهذيف البي يف  ج ر 

حيػػث قػػاؿ  ،« ػػاج العػركس»كالػذم سكقػػت لػكيس شػػيخك  ػػج هػذا مػػا جػاء  ػػج 
ػػٍكمىعةي مػػف األىٍصػػمىت، هػػػ( :َُِٓالزبيػػدم )ت  ٍي و: الصة قىػػاؿى ًسػػيبىكى "كى

ػػٌددى  (ِ) يىٍعًنػػج الميحى
ا س مف بريًب مى ـٌ، كى ـة ذكر البي يف.  (ّ)نشدىنا بعضي الشُّييكخ."الطةرىًؼ المينحى  ا

ػػا سنشػػدىنا بعػػضي الشُّػػييكخ»ظػػفة لػػكيس شػػيخك سفة عبػػارة:  مػػف بريػػًب مى مػػف « كى
كػػالـ سػػيبكي ، كلػػك سنةػػ  رجػػت إلػػى ك ػػاب سػػيبكي  لعمػػـ يقيننػػا سنةهػػا مػػف كػػالـ مر حػػى 

ديميػػة » ػػج هػػػ( ْٕٔالزبيػػدم، يزيػػد هػػذا اليقػػيف سفة البي ػػيف نسػػبهما البػػاخرزم )ت 

                                         

 (ُْٕالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ُ)
هػ(  حقيؽ: عبػد َُٖ( عمرك بف عاماف بف قنبر الممقب سيبكي  )ت ُّْ/ ْ اب )الك - (ِ)

 ـ.ُٖٖٗ -هػ َُْٖالسالـ محمد هاركف، مك بة الخانجج، القاهرة، الطبعة الاالاة، 
 (ّٗٓ/ ُِ اج العركس ) - (ّ)
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هػػػ(،  قػػاؿ عنػػ : ّْٔإلػػى سبػػج الفحػػؿ عبيػػد اهلل بػػف سحمػػد الميكػػالٌج )ت « القصػػر
 كذكر البي يف. (ُ)"كسنشدنا لنفس ."

 كلـ يًقٍؼ لكيس شيخك عند هذا الحٌد،  قاؿ بعد ذكر البي يف:
قػػاؿ: الصػػٍكمعة بيػػت النةصػػارل.  ػػذكر المسػػجد معهػػا إشػػارة إلػػى سنةهػػا  ػػج »

ا ييكهـ سفة سيبكي  هػك القائػؿ، كسػيبكي  « عند النةصارل -اسيحن  -معناها شائعة  ًممة
 ػاج »برمء مف هذا القكؿ؛ ألنة  ل يكجد  ج ك اب ، ككذلؾ ل كجكد لهػذا القػكؿ  ػج 

ػا يعنػج سفة صػػاحب هػذا القػكؿ هػك لػػكيس شػيخك نفسػ ، لكنةػ  صػػدةرل «العػركس ، ًممة
، كالحقيقػػة سنةػػ  مب ػػدع؛ ألفة الشػػاعر ؛ لييػػكهـ سنةػػ  ناقػػؿ كلػػيس مب ػػدع«قػػاؿ»بالفعػػؿ 

، كال خييػػر ل يكػػكف بػػيف الشػػجء «الصػػكمعة»ك«  المسػػجد»ييخينػػر المخاطػػب بػػيف 
 كنفس ، كل يخفى هذا عمى عاقؿ.

بيننػػة سخػػرل   كنػػد سفة هػػذا  لػػـ يػػرى هػػذل البيننػػة، كمػػا  لػػـ يػػرى لكػػف لػػكيس شػػيخك 
كهج هػذا ال جنػيس المي ىكمةػؼ بػيف البيت ل ين مج إلى عٍصر سيبكي  سك سابقي ، إل 

كا مىعى » ٍكمىعى  سك  »ك « سىكصى ، إذ لـ  كف قد زحفت ماؿ هذل األساليب إلى الشػعر «صى
 ر سيبكي  سك ما سبق .العربج  ج عص

« المسػجد»دعػكل لػكيس شػيخك سفة كممػة  عػدـ قبػكؿمف كؿن ما  قػدةـ ي ةحػح 
ا عنػد دعكال سنة  كػاف شػائعن  عدـ قبكؿقد كردت  ج الشعر القديـ )الجاهمٌج(، ككذلؾ 

 «.الصكمعة»بمعنى «  المسجد»النصارل قبؿ اإلسالـ اس عماؿ 
سفة سلفاظنػػا لييابػػت كمػػف هػػذل المكاحػػت ال ػػج كظةػػؼ  يهػػا لػػكيس شػػيخك الشػػعر 

 يطمػػػؽ عمػػػى معػػػالـ كمعػػػانج إسػػػالميةة اسػػػ يعممت قبػػػؿ اإلسػػػالـ لمدللػػػة عمػػػى معػػػالـ 

                                         

هػ( دار ْٕٔ( عمج بف الحسف الباخرزم )ت ُٕٓ/ ِدمية القصر كعصرة سهؿ العصر ) - (ُ)
هػ. كركاية البيػت الاػانج  يػ :  اٍجعىػٍؿ ًلنيٍسػًكؾى طيػكؿى ُُْْبيركت، الطبعة األكلى،  الجيؿ،

ٍكمىعى  سك  عيٍمػػ *** ًرؾى مسجدنا   صى
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سصمها الةير ة المكعةبة ا ةخػذكها الكعبػة الحػراـ  ػج « الكىٍعبة: "»قكل  كمعانج نصرانيةة
ػا  -مكةة. كقد اس عممها  النصػارل لمدللػة عمػى كنائسػهـ  ػج الجاهميةػة، قػاؿ  -سيحن
 األعشى: ]الم قارب[

نجراف ح ـه عميًؾ *** ح ى  يناًخج بأبكابها." ككعبةي  
(ُ) 

لمدللػػة عمػػى « الكىٍعبػػة»ممػػة ادةعػػج لػػكيس شػػيخك سفة النصػػارل قػػد اسػػ عممكا ك
كر، كهػػذل دعػػكل بعيػػدة عػػف كنائسػػهـ  ػػج الجاهميةػػة، مسػػ دل  ببيػػت األعشػػى المػػذك

 .الحقيقة
هػػػ(: "ككػػاف لبنػػج الحػػارث بػػف كٍعػػب كىٍعبىػػةه ًبنىٍجػػرىافى َِْقػػاؿ ابػػف الكمبػػٌج )ت 

إنةما كانػت يعظنمكنها، كهج ال ج ذكرها األٍعشى، كقد زعمكا سنةها لـ  كف كٍعبىة ًعبادة 
كمػا سٍشػب  ذلػؾ عنػدم بػأف يكػكف كػذلؾ ألننػج ل  (ِ)بيٍر ىةن ألكلئؾ القكـ الذيف ذكػرهـ،

 (ّ)سسمت بنج الحارث  ىسىمةٍكا بها  ج ًشٍعر."
نةمػا « الكىٍعبة»مف هذا ي ةحح سفة  المذككرة  ج بيػت األعشػى ليسػت كنيسػة، كا 

 هج بناء معظـ عمى برار الكعبة  ج مكة.
كٍعبػة  (ْ)هػ( هذا األمػر  أكيػدنا  قػاؿ: "ككػاف إليػادَِْابف الكمبج )ت كقد زاد 
مف سرض بيف الكك ة كالبصرة  ج الظهر، كهػج ال ػج ذكرهػا األسػكد  (ٓ)سخرل بًسٍنداد

                                         

( كالبيػػت  ػػج ديػػكاف األعشػػى الكبيػػر ُْٕالنصػػرانية ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميػػة )ص  - (ُ)
 ( كالخطاب  ج البيت لمناقة.ُّٕميمكف بف قيس )ص 

يػري سىرباًبهػػا. يعنػج  -( ِ) ـي خى قىيسػان هيػػ بػدى المىسػػيًح *** كى الػػذيف ذكػرهـ األعشػػى  ػج قكلػػ : نىػزكري يىزيػػدى كىعى
 (ُّٕديكاف األعشى الكبير ميمكف بف قيس )ص 

هػػػ(  حقيػػؽ: سحمػػد زكػػج باشػػا، دار الك ػػب َِْ( ابػػف الكمبػػج )ت ْٓ-ْْك ػػاب األصػػناـ )ص -( ّ)
 ـ.َََِالمصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

 إياد: قبيمة مشهكرة. -( ْ)
"ًسٍنداد: )بكسر سٌكل ، كسككف ااني ، ك كرير الداؿ المهممة( منازؿ إلياد نزل ها لمػا قاربػت الريػؼ  -( ٓ)

 (ِٔٔ/ ّبعد لصاؼ كشرج كناظرة كهك سسفؿ سكاد الكك ة كراء نجراف الكك ة." معجـ البمداف )
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ا  شػريفن مػا كػاف منػزلن هػذا البيػت لػـ يكػف بيػت عبػادة إنة  كقػد سػمعت سفة  (ُ)بف يعفػر،ا
  ذكرل.

د الػدار بػف حػديب، قػاؿ لقكمػ : همػـ نبنػج هينػة يقػاؿ لػ  عبػككاف رجؿ مف جي 
بي نا بأرض مف بالدهـ يقاؿ لهػا الحػكراء نيحػاهج بػ  الكعبػة كنعظمػ  ح ػى نسػ ميؿ 

 (ِ)ب  كايرا مف العرب."
 -خاصػة  مػؾ البعيػػدة عػف مكػػة  -مػف هػذا ي بػػيةف سفة بعػض القبائػؿ العربيػػة 

جاللها،  كمف هذل الكعبػات كعبػة كانت   ةخذ سبنية  يحاهج الكعبة بةرض  عظيمها كا 
 جراف ال ج ذكرها األعشى  ج شعرل.ن

دعػكل لػكيس شػيخك سفة النصػارل قػد اسػ عممكا كممػة  عدـ قبػكؿكبهذا يظهر 
 لمدللة عمى كنائسهـ  ج الجاهميةة.« الكىٍعبة»

سفة سلفاظنػػا لييابػػت كمػػف هػػذل المكاحػػت ال ػػج كظةػػؼ  يهػػا لػػكيس شػػيخك الشػػعر 
إسػػػالميةة اسػػػ يعممت قبػػػؿ اإلسػػػالـ لمدللػػػة عمػػػى معػػػالـ  يطمػػػؽ عمػػػى معػػػالـ كمعػػػانج 

"كردت  ػج الشػعر الجػاهمٌج قبػؿ القػر،ف «: الػكحج»عف كممػة  قكل  كمعانج نصرانيةة
 بمعنى  بميا اهلل كمم   إلى سنبيائ . قاؿ كرقة بف نك ؿ الراهب النصرانٌج: ]الطكيؿ[

 الصدرى ميٍنزؿي  يشرح كحجي  كجبريؿي يأ يً  كميكاؿي مٍعهما *** مف اهلل 
 (ّ)بٌيف ككن  يريد ديننا كحعي ا بٌما ب  اهلل سنبياءل."« الكحج الميٍنزؿي » بقكل : 

                                         

ٍعبى يػ ي  ربيػت سعػالل. كسهػؿ العػراؽ يسػمكف البيػت قاؿ الخميؿ بف سحمد: "كالكعبػة: البيػت الحػر  -( ُ) اـ، ككى
نمػػا قيػػؿ: كعبػػة البيػػت  أيحػػيؼ إليػػ ؛ ألفة كعب ػػ   رٌبػػت سعػػالل. كبيػػت لربيعػػة كػػانكا  عبػػة. كا  المربةػػت: كى

ٍرنؽ كالسدير كبارؽو ***  كى كالبيت  يطك كف ب  يسمكن : ذا الكىعىبات. قاؿ األسكد بف يعفر: سهؿ الخى
 (َِٕ/ ُف سنداد." العيف )الكعبات م ذم  

 (ْٓك اب األصناـ )ص - (ِ)
 (َُٖالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)
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كردت  ػج الشػعر الجػاهمٌج قبػؿ القػر،ف بمعنػى « الكحج»ادةعج لكيس شيخك سفة كممة 
 بميا اهلل كمم   إلى سنبيائ ، كاس شهد عمى ذلػؾ ببيػت مػف الشػعر لكرقػة بػف نك ػؿ، كلػك 

لقيًبمىػٍت مػف لػكيس  كرقة بف نك ؿ قد قاؿ هذا البيت قبؿ نػزكؿ الػكحج عمػى النبػٌج كاف 
 .شيخك دعكال، لكف هذا البيت قال  كرقة بف نك ؿ بعد نزكؿ الكحج عمى النبٌج 

هػػ(  ػج سػير  ، حيػث قػاؿ: "كقػد قػاؿ كرقػة ُُٓي كند هذا ما سكردل ابػف إسػحاؽ )ت 
ج  يمػا كانػت ذكػرت لػ  خديجػة مػف سمػر رسػكؿ بف نك ؿ بف سسد بف عبد العزل بف قصػا

 ،  يما يزعمكف: ]الطكيؿ[اهلل 
ًدياىًؾ ًإيةانىا  ىأىٍحمى  ةي  ىاٍعمىًمج *** حى ًديجى ق ا يىا خى  ؿي ػػػػػػػػػػػدي ميٍرسى ػػػ ىًإٍف يىؾي حى

ًميكىاؿي  ًجٍبًريؿي يىٍأً يً  كى امىعٍ كى ٍحجٌّ  *** ًمفى المةً   هيمى ؿي  كى ٍدرى ميٍنزى  يىٍشرىحي الصة
مةؿي يى  يىٍشقىى ًبً  اٍلعىاً ج اٍلةىًكمُّ اٍلميحى ٍف  ىازى ً يهىا ًب ىٍكبىةو *** كى  فيكزي ًبً  مى

حً  ـٍ ً ٍرقىةه ً ج ًجنىاًنً  *** كىسيٍخرىل ًبأٍحكىاز اٍلجى  ـً  يةىمةؿي ػػػػػػػػػػيػػػػ ىًريقىاًف ًمٍنهي
اً هـ  قىاًمتي ً ج هىامى ٍيًؿ ً يهىا  ى ىابىعىٍت***مى ا ديعيكا ًباٍلكى  عىؿي ػػػػػػايـة  يشٍ ًإذىا مى

ا شىاءى يىٍفعىؿي  ٍف هيكى ً ج اأٍلىيةاـً مى مى يىاحي ًبأىٍمرًًل *** كى ٍف  ىٍهًكم الرن افى مى   ىسيٍبحى
". ٍمًقً  لى  يبىدةؿي ا يلي ً ج خى ٍرشي ي  ىٍكؽى السةمىكىاًت كيمنهىا *** كىسىٍقحى مىٍف عى كى
(ُ) 

لمػذككر عمػى سفة كممػة اس شػهاد  لػكيس شػيخك بالبيػت ا ي ةحح عػدـ قبػكؿبهذا 
 كردت  ج الشعر الجاهمٌج قبؿ القر،ف بمعنى  بميا اهلل كمم   إلى سنبيائ .« الكحج»

 
ا
 إصحاق ـف انشعـا: ذىظُـراتع

 
 ح ونُش إمساعُم ـى انذتُـه ز إلثثاخ أٌ

ـة هػػك الػػذبيح كلػػيس إسػػماعيؿ  إسػػحاؽ  ػػرل النصػػراني ة سفة  ، كمػػف اػػ
هػك الػذبيح  إلابػات سفة إسػحاؽ  ج بير مكحػت عر كظةؼ لكيس شيخك الش قد 

ػٍمت يػذكير ، مػف هػذل المكاحػت قكلػ : كليس إسماعيؿ  ٌيػة بػف سبػج الصة "ككرد أليمى
 نٍذر إبراهيـ لبن  إسحاؽ

                                         

هػػ(  حقيػؽ: سػهيؿ ُُٓ( محمػد بػف إسػحاؽ بػف يسػار )ت ُِّسيرة ابف إسحاؽ )ص - (ُ)
 ـ.ُٖٕٗ -هػ ُّٖٗزكار، دار الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، 
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 ٕٔ 

 قاؿ: ]الخفيؼ[
ـى  براهي *** ًاحً سابنا كىحاًمؿى األىجزاؿً  ج ن المكى كىإلً  (ُ)ًبنىذرو

 إلى سف قاؿ: ]الخفيؼ[
 (ِ)ًإٌنج نىذىر يؾى ًلمةػػ ***  ػً  شىحيطنا   ىًاصًبر ً دلن لىؾى حالج." سىبينىجة 

يةة قكؿ مفسفة الميراد ادةعج لكيس شيخك  ٍمت عمى لساف إبراهيـ  سيمى بف سبج الصة
 :« إنةما هك إسحاؽ  «سىبينىجة كليس إسماعيؿ ،. 

يةػػة  ػػٍمتكبػػالرجكع إلػػى قصػػيدة سيمى نهػػا لػػكيس شػػيخك ال ػػج نقػػؿ ع بػػف سبػػج الصة
ي بػػػيةف سفة لػػػكيس شػػػيخك لػػػـ يهمػػػؿ إلة بي نػػػا كاحػػػدنا بػػػيف هػػػذيف  المػػػذككريف يفالبي ػػػ

 البي يف، كهك قكؿ سميةة: ]الخفيؼ[
ًبكرىلي لىـ يىكيف ليىصًبرى عىن ي *** لىك ر،لي  ج مىعشىرو سٍق اؿً 
(ّ) 

ػػٍمت سنةػػ  يريػػد البػػف ال يةػػة بػػف سبػػج الصة بكػػر، كمػػف  ػػج هػػذا البيػػت ييصػػرح سيمى
، كلػيس سػيدنا هك سيدنا إسػماعيؿ  المعمكـ سفة البف البكر لسيدنا إبراهيـ 

 .إسحاؽ 
  ج مكاجهة لكيس شيخك ما جاء  ج ال كراة:كسقكل األدلةة عمى ذلؾ 

ـى  اًعيؿى ألىٍبػػػرىا ري ًإٍسػػػمى لىػػػدىٍت هىػػػاجى ػػػا كى ػػػاًنيفى سىػػػنىةن لىمة اىمى ـي اٍبػػػفى ًسػػػتن كى  "."ككىػػػافى سىٍبػػػرىا
 (ُٔ/ٍُٔفر ال ككيف )سً  

                                         

ػ - (ُ) ٌية بف سبج الصة (  حقيػؽ: د. سػجيت جميػؿ الجبيمػج، دار صػادر، ٍَُٖمت )ص ديكاف سيمى
ـ. ك ي : )بالنةٍذر إحسابنا( مكاف: )ًبنىػذرو ًاحً سػابنا( كاألجػزاؿ: ُٖٗٗبيركت، الطبعة األكلى، 
 القطت الكبيرة مف الحطب.

مٍ ُّٕالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ِ) ٌية بف سبج الصة ت ( كالبيت  ج ديكاف سيمى
 ( كالشحيط: المذبكح.َُٖ)ص 

ٍمت )ص  - (ّ) ٌية بف سبج الصة / ٓسق اؿ: سم سعداء ذكم  ػرات." العػيف ) ( "معشر َُٖديكاف سيمى
ُِٕ) 
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اؽي اٍبنيػػػ ي. )ًسػػػٍفر ال كػػػكيف  ًلػػػدى لىػػػ ي ًإٍسػػػحى ـي اٍبػػػفى ًمئىػػػًة سىػػػنىةو ًحػػػيفى كي كىػػػافى ًإٍبػػػرىاًهي "كى
ُِ/ٓ) 

مػف هػذيف النٌصػيف  ػج ال ػكراة ي ةحػػح سفة هػاجر كلػدت إسػماعيؿ قبػؿ سف  مػػد 
ـ هػػك البػػف البكػػر إلبػػراهي سػػارة إسػػحاؽ بأربعػػة عشػػر عامػػا. سم سفة إسػػماعيؿ 

 ػػػٍمت  ػػػج قكلػػػ  عمػػػى لسػػػاف إبػػػراهيـ يةػػػة بػػػف سبػػػج الصة : ، كهػػػذا مػػػا سرادل سيمى
 .، كليس ما ادةعال لكيس شيخك مف سفة المراد هك إسحاؽ «سىبينىجة »

كمف هذل المكاحت ال ج كظةؼ لػكيس شػيخك  يهػا الشػعر إلابػات سفة إسػحاؽ 
 هػػػك الػػػذبيح كلػػػيس إسػػػماعيؿ   ى إسػػػحاؽ، : "ك ػػػج شػػػعرهـ إشػػػارة إلػػػقكلػػػ

ػػػا ام حنػػػ  اهلل كسمػػػرل  كيدعكنػػػ  الػػػذبيح، لمػػػا كرد  ػػػج ال ػػػكراة مػػػف طاعػػػة إبػػػراهيـ لمة
 ]الكامؿ[ :ب قًدمىة ابن ، قاؿ األعشى ييشبن  لكف الخٍمر بمكف دـً الذبيح

مىب يها ًجريالىها." كميدامةو ًمٌما  يعى ةؽي باًبؿه *** كىدىـً الذىبيًح سى
(1) 

، كلػيس   السابؽ سفة الذبيح إنةما هك إسحاؽ ييعيد لكيس شيخك هنا زٍعم
ػػا سفة كممػػة إسػػماعيؿ   ػػج « الػػذبيح»، مس شػػهدا ببيػػت األعشػػى المػػذككر، زاعمن

بطاؿ دعكال، كسمةػا عػف البيػت البيت ييراد بها إسحاؽ  ، كقد سبىؽ دحض ً ٍري   كا 
لعًمػـ سفة  الذم اس شهد بػ  هنػا  مػيس  يػ  مػا يشػهد لػ  بػذلؾ، كلػك سنةػ  سٍنعػـ النظػر

نةمػا هػج عامػة  ػج كػٌؿ ذبػيح،   ج البيت ل ييراد بها شخصه « الذبيح»كممة  بعين ، كا 

                                         

( كالبيػػت  ػػج ديػػكاف األعشػػى الكبيػػر ِٔٔالنصػػرانية ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميػػة )ص  - (ُ)
ػػبيئةو »( ك يػػ : ِٕميمػػكف بػػف قػػيس )ص  سى كصػػاؼ كالهمػػا مػػف سك « كميدامػػةو »مكػػاف: « كى

 الخمر.
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 ٔٗ 

ـة ذبحػػ  كسػػاؿ دمػػ  ح ػػى يصػػٌح  كلػػك كػػاف المػػراد بالػػذبيح إسػػحاؽ كمػػا ادةعػػى  هػػؿ  ػػ
  شبي  الخمر ب ؟!

ك شػػبي  لػػكف الخمػػر بػػدـ الػػذبيح صػػكرة شػػعرية معهػػكدة  ػػج  راانػػا،  قػػد قػػاؿ 
 ػ(  ج عينية  : ]الكامؿ[هٓالحادرة )ت 

ػػػػاً ؽو  ـٍ ***مػػػػف عى ػػػػبىٍح يهي مىػػػػجة ًبسيػػػػٍحرىةو  ىصى كا عى الػػػػذةًبيًح ميشىٍعشػػػػتً  كىػػػػدىـً  بكىػػػػري
(1) 

 هػ(: ]الكامؿ[ْٓكقاؿ حسةاف بف اابت )ت 

كىالًمسًؾ  ىخًمطي ي ًبماًء سىحابىةو *** سىك عاً ؽو كىدىـً الذىبيًح ميداـً 
(2) 

ـً الػذىبيحً »د حصكؿ الذٍبح  قالكا: ككأنةهـ سرادك لكف الدـ عن ، كلػـ يقكلػكا: «كىدى
؛ ألفة لػػكف الػػدـ بعػػد مػػركر كقػػت مػػف الػػذبح ي ةيةػػر، كسكةػػد هػػذا المعنػػى ابػػف «كالػػدىـ»

 هػ(  ج قكل : ]الكامؿ[ُْٗميةادة )ت 
قكدى كىرامىةى ***  ًرـى الكى معى ةؽه حي ـً كى  ىميجُّ ي سىكداجي ي  الذىبيحً  كىدى

(3) 
ر  الخمر بدـ الذبيح عند حصكؿ الذٍبح كخركج الدـ مف سكداج .  هك يصكن

 ػػج بيػػت « الػػذبيح»زٍعػػـ لػػكيس شػػيخك سفة كممػػة  عػػدـ قبػػكؿ ػػج هػػذا بيػػاف ل
 .األعشى ييراد بها إسحاؽ 

سػػحاؽك  كقػػد جػػاء ذكػػر إسػػماعيؿ  ػػج مكحػػت يمكػػف سف  -عميهمػػا السػػالـ  -ا 
ػػا   ػػج "كقػػد ا  خػػر جريػػر  يمحػػؽ بالمكحػػعيف السػػابقيف، كهػػك قكلػػ : شػػعرل بػػأفة  ميمن

                                         

( إمالء: سبج عبد اهلل محمػد بػف العبػاس اليزيػدم عػف األصػمعج، ُّٔديكاف شعر الحادرة )ص  -( ُ)
( الجػزء ُٓمجمػد )« معهد المخطكطات العربيػة» حقيؽ: د. ناصر الديف األسد، منشكر  ج مجمة 

 (.ّٖٖلى )ص ( إَِٕـ. كالديكاف  ج المجمة مف )صُٗٔٗنك مبر  -هػ ُّٖٗ( رمحاف ِ)
 (  حقيؽ: عبدس مهنا.ُِّديكاف حسةاف بف اابت )ص  -( ِ)
( جمعػػ  كحققػ : د. حنةػػا جميػؿ حػػٌداد، مطبكعػات مجمػػت المةػة العربيػػة ٖٖشػعر ابػػف ميةػادة )ص  -( ّ)

 ـ.ُِٖٗ -هػ َُِْبدمشؽ، 
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 :سجػػدادل كػػانكا ين سػػبكف إلػػى إسػػحاؽ بػػف إبػػراهيـ الخميػػؿ كلػػيس إلسػػماعيؿ كقػػاؿ
 ]الطكيؿ[

 سىبكنا سىبك ًإسحاؽى يىجمىتي بىينىنا *** سىبه كافى مىهًدي ا نىًبي ا ميطىهةرا
 (1). " ىيىجمىعينا كىالةيرة سىبناءى سارىةو *** سىبه ل نيبالج بىعدىلي مىف  ىعىذةرا

شػػعرل بػػأفة سجػػدادل مػػف  مػػيـ كػػانكا  دةعػػج لػػكيس شػػيخك سفة جريػػر يف خػػر  ػػج ا
ين سػػبكف إلػػى إسػػحاؽ بػػف إبػػراهيـ الخميػػؿ كلػػيس إلسػػماعيؿ، كاس شػػهد عمػػى ذلػػؾ 
بالبي يف المذككريف، كالبي اف ليس  يهما ما يشهد ل  بذلؾ؛ ألفة جريػر يريػد بقكلػ : 

فة سبػػا إسػػحاؽ هػػك سػػيدنا إبػػراهيـ ؛ أل  ػػج البيػػت األكؿ سػػيدنا إبػػراهيـ « سىبكنػػا»
 : يعنػج: سفة سػيدنا إبػراهيـ « يىجمىتي بىينىنا»، كقكل يجمػت بػيف سبنػاء سػيدنا ،

،  ػج إشػارة إلػى ككنػ  مػف بنػج إسػماعيؿ، كسبناء سيدنا إسحاؽ  إسماعيؿ 
سػػارىةو   ىيىجمىعينػػا كىالةيػرة سىبنػاءى »كقػد زاد هػذا األمػر بياننػػا  ػج البيػت الاػػانج عنػدما قػاؿ: 

سم: يجمعنا نحف سبناء إسػماعيؿ مػت سبنػاء سػارة كهػـ سبنػاء إسػحاؽ سب كاحػد « سبه 
 .هك إبراهيـ 

شػعرل  يف خػر  ػج  فة جريػرسلهذا ل  يقبؿ بعد هػذا البيػاف دعػكل لػكيس شػيخك 
بػػػأفة سجػػػدادل مػػػف  مػػػيـ كػػػانكا ين سػػػبكف إلػػػى إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراهيـ الخميػػػؿ كلػػػيس 

 إلسماعيؿ.
 
 
 
 

                                         

 حقيػؽ:  (ُٕٖ( كالبي اف  ج ديكاف جريػر )ص ْٓٓالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  -( ُ)
 ـ.ُٖٔٗ -هػ َُْٔكـر البس انج، دار بيركت، بيركت، 
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 عـاتم انزـانفص
 اري ـىر انُصـحضاخ ـز إلثثـف انشعـىظُـذ

 ـز اجلاههـٍ انشعـف
ّ
ٍ 

،  ػج الشػعر الجػاهمجٌ ما مػف شػٌؾ سفة النصػارل كػاف لهػـ شػجء مػف الححػكر 
كلكف ليس هذا الححكر الطابج الذم زعم  لػكيس شػيخك؛ كقػد بمةػت مةال ػ   ػج 

: "كركل كلػ قكذلػؾ  ػج  ذلؾ محاكلة  فسير الشػعر الجػاهمٌج بنصػكص مػف ال ػكراة،
لػػبعض بنػػج إيػػاد النصػػارل قكلىػػ  ك يػػ  اشػػارة إلػػى  (1)«البيػػاف كال بيػػاف»الجػػاحظ  ػػج 

ا  صػعد عميػ  مالئكػة اهلل  ر يا يعقكب عند مسيرل إلػى مػا بػيف النهػريف إذ رسل سيػمةمن
 ]الم قارب[ : قاؿ (2)(ُِ/ ِٖك نحدر. ) ككيف 

."ميناًجيً   ج السُّ  إياده عبيدي اإلل  *** كرهطي  كنحف  (3)مةـً
ػمةـً  »زعـ لػكيس شػيخك سفة المػراد بقػكؿ الشػاعر  هػك يعقػكب « ميناًجيػً   ػج السُّ

.ا  صػعد عميػ  مالئكػة اهلل ك نحػدر كمػا جػاء  ػج سػفر ال كػكيف  ؛ ألنة  رسل سيمةمن
مػا ذكػرل لػكيس شػيخك نفسيػ  عػف هػذا عػدـ قبكلػ  ، كمف سدلةة بير مقبكؿكهذا زعـ 

سخبػار البمػد »ك اب  مكحكع هذل الدراسة،  قد قاؿ: "ك ج البيت  ج بير مكحت مف 
ا ليينػاجج « إياد»لمفاسج سفة كاهننا مف  (4)«الحراـ اسم  ككيت بػف سػممة اب نػى صػرحن

 لمجاحظ: ]الم قارب[ (5)«البياف كال بياف» ي  اهلل. قاؿ ًبٍشر بف الحجر  ج 
                                         

دار كمك بػة  هػػ(ِٓٓ( سبك عامػاف عمػرك بػف بحػر الجػاحظ )ت ٕٓ/ ِالبياف كال بييف ) - (ُ)
 هػ.ُِّْالهالؿ، بيركت، 

مىػػى ُِ/ ِٖجػػاء عػػف يعقػػكب  ػػج سػػفر ال كػػكيف )  - (ِ) ػػكبىةه عى ـه مىٍنصي ػػمة ذىا سي اً  ػػا، كى ٍممن رىسىل حي ("كى
مىٍيهىااألى  نىاًزلىةه عى اًعدىةه كى ذىا مىالىًئكىةي اهلًل صى رىٍسسيهىا يىمىسُّ السةمىاءى، كىهيكى  ."ٍرًض كى

 (ِٗٔالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ّ)
هػػ( دار الك ػب العمميػة، ِّٖ( سبػك الطيػب الفاسػج )ت ّّ/ ِشفاء الةراـ بأخبار البمػد الحػراـ ) -( ْ)

 ـ.َََِ-هػُُِْالطبعة األكلى 
 )ٕٓ/ ِالبياف كال بييف ) -( ٓ)
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مة  إياده عبيدي اإلل  *** كرهطي  نحفك  ."ميناًجيً   ج السُّ  (1)ـً
شػػفاء الةػػراـ »كقػػاؿ لػػكيس شػػيخك  ػػج مكحػػت ،خػػر: "كقػػد ذكػػر الفاسػػج  ػػج 

، «قػريش»كقبػؿ « جػرهـ»لمكعبػة بعػد « إيػاد بػف نػزار»كليػة  (2)«بأخبار البمد الحػراـ
بنػػى  (3)كػػاف مػػف الصػػالحيف»كذكػر هنػػاؾ سحػػد سمػػرائهـ دعػػال ككيػػت بػف سػػممة، قػػاؿ: 

ا كػػاف يرقػػال ليينػػا ػػمةمن ا، كجعػػؿ  يػػ  سُّ ليػػ  سشػػار  - بػػارؾ ك عػػالى  -جج اهلل صػػرحن كا 
 ]الم قارب[ :قاؿ« ًبٍشر بف الحجر»شاعر مف بنج سياد 

مةـً  إياده عبيدي اإلل  *** كرهطي  نحفك   (4)«."ميناًجيً   ج السُّ
ػمةـً  »ي ةحػح مػف هػػذا سفة المػراد بقػػكؿ الشػاعر  هػػك ككيػت بػػف « ميناًجيػً   ػػج السُّ

ا بمكةة لين كمػا ادةعػى  اجج اهلل  ي ، كلػيس سػيدنا يعقػكب سممة الذم بنى صرحن
 .لكيس شيخك

المينىمةػؽ  ػج »الشعر  ج عددو مف ك ب ال راث منها: مع  كقد كرد هذا الخبر ك 
البيػػاف »هػػػ( ك ِْٓألبػػج جعفػػر محمػػد بػػف حبيػػب البةػػدادم )ت  (5)«سخبػػار قػػريش

بػػج الفحػػؿ أل (7)«مجمػػت األماػػاؿ»هػػػ( كِٓٓألبػػج عامػػاف الجػػاحظ )ت  (6)«كال بيػػاف
ألبػج الطينػب الفاسػٌج  (8)«شفاء الةراـ بأخبار البمػد الحػراـ»هػ( ك ُٖٓالميدانج )ت 

                                         

 (ِْٔالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  -( ُ)
 (ّّ/ ِشفاء الةراـ بأخبار البمد الحراـ ) -( ِ)
 (ّّ/ ِ ج شفاء الةراـ بأخبار البمد الحراـ )« كاف مف الصالحيف»لـ يرد قكل :  -( ّ)
 (ِْٔمية )ص النصرانية ك،دابها بيف عرب الجاه -( ْ)
هػػ( ِْٓ( سبػك جعفػر محمػد بػف حبيػب البةػدادم )ت ِْٖ-ِّٖالمينىمةؽ  ػج سخبػار قػريش )ص -( ٓ)

 ـ.ُٖٓٗ -هػ َُْٓ حقيؽ: خكرشيد سحمد  اركؽ، عالـ الك ب، بيركت، الطبعة األكلى، 
 (ٕٓ/ ِالبياف كال بييف ) - (ٔ)
(  حقيؽ: محمد محيى الػديف هػُٖٓ( سبك الفحؿ الميدانج )ت ُّْ/ ِمجمت األمااؿ ) - (ٕ)

 الديف عبد الحميد، دار المعر ة، بيركت.
 (ّّ/ ِشفاء الةراـ بأخبار البمد الحراـ ) - (ٖ)
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لعبػػد الممػػؾ  (1)«سػػمط النجػػكـ العػػكالج  ػػج سنبػػاء األكائػػؿ كال ػػكالج»هػػػ( ك ِّٖ)ت 
 هػ(.ُُُُالعصامٌج المكنٌج )ت 

كلك سفة لكيس شيخك كقؼ مت معنى البيػت دكف الرجػكع إلػى شػجء مػف هػذل 
ػمةـً  »مصػادر ال راايةػة لىعىًمػـ سفة المػػراد بقػكؿ الشػاعر ال هػك رجػؿ مػػف « ميناًجيػً   ػػج السُّ

رهط هذا الشخص الذم ينػاجج « إياد»؛ ألفة الشاعر يقكؿ: نحف قبيمة «إياد»قبيمة 
؛  دؿة ذلؾ عمى سنة  كاحد منهـ، كليس مف بيرهـ. مةـً  ربة   ج السُّ

إلي  لكيس شيخك مف سفة المراد بقكؿ الشػاعر  ما ذهب عدـ قبكؿبهذا ي بيةف 
مةـً  »  .هك يعقكب « ميناًجيً   ج السُّ

لكيس شيخك  ج مكاحت عديدة مف  مػؾ ال ػج كظةػؼ  يهػا الشػعر سصاب كقد 
، كهػػذل المكاحػػت ل يخ مػػؼ معػػ   يهػػا  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ  النصػػارل نػػا لححػػكر اإاب

كقفػػة رل عديػػدة، ك ػػج هػػذا الفصػػؿ سخػػ سحػػد، لكنةػػ  اب عػػد عػػف الصػػكاب  ػػج مكاحػػت
مػػت  مػػؾ المكاحػػت ال ػػج جانػػب  يهػػا لػػكيس شػػيخك الصػػكاب عنػػدما  حميميةػػة نقديةػػة 

 . ج الشعر الجاهمجٌ  ارلححكر النصل الشعر إابا ناكظةؼ 
: ذىظُ  ـىر احلـاخ حضـز إلثثـف انشعـأوًلا

 
 ـز اجلاههـٍ انشعـٍ فـىارَُ

ّ
ٍ 

 ػػج  الحػػكاريينف احػػت لييابػػت ححػػكركظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر  ػػج عػػدةة مك 
، كربمػػا يكػػكف قػػد سصػػاب  ػػج بعػػض هػػذل المكاحػػت، كلكػػف جانبػػ  الشػػعر الجػػاهمج

 الصكاب  ج مكاحت سخرل.
 الحػكاريينفلػكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر  يها كظةؼ مف المكاحت ال ج 

ػكىارمٌ : "»، كجانبػ   يهػا الصػكاب قكلػ  ج الشعر الجاهمجٌ  كمػا  كمعناهػا الرسػكؿ.« حى

                                         

( عبد الممؾ بف حسيف بف عبد ِِْ/ ُسمط النجـك العكالج  ج سنباء األكائؿ كال كالج ) - (ُ)
ػػٌج )ت  محمػػد  هػػػ(  حقيػػؽ: عػػادؿ سحمػػد عبػػد المكجػػكد كعمػػجُُُُالممػػؾ العصػػامٌج المكن

 ـ.ُٖٗٗ -هػ ُُْٗمعكض، دار الك ب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 
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ل ريػػػػب  يػػػػ  سٌف المفظػػػػة سػػػػبقت اإلسػػػػالـ. كقػػػػد جػػػػاءت  ػػػػج القصػػػػائد المعرك ػػػػة 
يشػير إلػى رببػة  (2) ج بيت لحػابئ بػف الحػارث بػف سرطػأة البرجمػٌج، (1)باألصمعٌيات

[ :رسؿ المسيح  ج المكت ألجؿ سيندهـ اس شهادنا  ]الطكيؿو
كاًرمُّ يىب ىةج *** ًإلى المىً  زيلف  (3)ى سىف يىكيرة  ىييق ىال."ككىرة كىما كىرة الحى

ػػػكىارمٌ »ادةعػػػج لػػػػكيس شػػػيخك سفة كممػػػػة  معناهػػػػا الرسػػػكؿ، كسٌنهػػػػا سػػػػبقت « حى
هػػػػػ( كرد  ػػػػج َّاإلسػػػػالـ، كاسػػػػ دؿة عمػػػػى ذلػػػػؾ ببيػػػػت لحػػػػابئ البرجمػػػػٌج )ت نحػػػػك

  ػػػػج البيػػػػت كاحػػػػد مػػػػف حػػػػكارينج « الحػػػػكارمٌ »، كزعػػػػـ سفة المػػػػراد بػػػػػ «األصػػػػمعيةات»
 ػػػج  يشػػػير بهػػػذا إلػػػى رببػػػة حػػػكارينج عيسػػػى  ، كزعػػػـ سفة الشػػػاعرعيسػػػى 
 جم  اس شهادنا.المكت أل

ػكىارمٌ » عدةدت دعاكل كمػزاعـ لػكيس شػيخك هنػا، كسكلهػا سفة كممػة  معناهػا « حى
 .الرسػػػكؿ، كك ػػػب المعػػػاجـ لػػػيس  يهػػػا مػػػا يشػػػهد بػػػذلؾ؛ ألفة "اال حػػػكير: ال بيػػػيض

كاريُّكف:   بً  كالحى اركف ل بييحهـ الانيىاب، كى حػكارييف،    سػمج سنصػار ًعيسىػى القىصة
ار كؿ نىاًصر ككؿ حميـ حكاريةا." ـة بمب حى ةى صى  (4)ألىنهـ كىانيكا قصاريف، ا

                                         

( عبػد الممػؾ بػف قريػب ُّٖالبيت الذم اس شهد ب  لػكيس شػيخك  ػج األصػمعيات )ص - (ُ)
هػػػػ(  حقيػػػؽ: سحمػػػد محمػػػد شػػػاكر كعبػػػد السػػػالـ محمػػػد هػػػاركف، دار ُِٔاألصػػػمعج )ت 

 «.ككىرٌ »مكاف «  ىكىرة »ـ. ك ي : ُّٗٗالمعارؼ، مصر، الطبعة السابعة، 
حابئ بف الحػارث بػف  )ـ َٓٔنحك  - َََهػ    َّنحك  - َََالبيٍرجيمج ) "حابئ  - (ِ)

البرجمػج: شػاعر، خبيػث المسػاف، كايػر الشػر. عيػرؼ  ػج الجاهميػة. كسدرؾ  سرطأة ال ميمػج 
 (ُِِ/ ّاإلسالـ،  عاش بالمدينة إلى سياـ عاماف." األعالـ لمزركمج )

 (ُٖٗنية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص النصرا - (ّ)
 )َّٓ/ ّالمحكـ كالمحيط األعظـ ) - (ْ)
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ػػػكىارمٌ »كزعمػػػ  سفة كممػػػة  سػػػبقت اإلسػػػالـ ل يصػػػح الس شػػػهاد لػػػ  ببيػػػت « حى
، حػػابئ البرجمػػٌج؛ ألفة حػػابئ سدرؾ اإلسػػالـ ك ػػك ج  ػػج خال ػػة سػػيدنا عامػػاف 

 .بيت  ج  اإلسالـمنت سف يككف قد قاؿ هذا الكليس امةة ما ي
هػػ(، الػذم قػاؿ: َْٓبؿ قالػ   ػج اإلسػالـ بشػهادة عبػد الكػريـ النهشػمج )ت 

بيػػػر  :هػػػػ(ُٕ)ت  "كقػػػاؿ الحػػػارث بػػػف حػػػابئ البرجمػػػٌج يػػػذكر ً ٍعػػػؿ ميصػػػعب بػػػف الزُّ
]  ]الطكيؿو

كاًرمُّ يىب ىةج *** ًإلى المىً  زيلفى سىف يىكيرة   (1) ىييق ىال."  كىرة كىما كىرة الحى
« الحػكارمٌ » دؿة ذلؾ عمى سفة البيػت قيػؿ  ػج اإلسػالـ، كمػا دؿة عمػى سفة كممػة 

نةمػا  ج البيت ل ييراد بها كاحده مػف حػكارينج عيسػى  ، كمػا زعػـ لػكيس شػيخك، كا 
، كالد مصعب بف الزُّبير الذم قيؿ  يػ  هػذا البيػت؛ ألفة يراد بها الزُّبير بف العكةاـ 

ًإفة ًلكيؿن نىًبػجن »عندما قاؿ:  ، لقةب  ب  الرسكؿ لقب الزُّبير بف العكةاـ « حكارمٌ ال»
كىاًري ا  بىٍيري  حى كىاًرمة الزُّ  (2)«كىحى

بيػر ٖٓكقد قػاؿ عيبيػد اهلل بػف قػيس الرُّقيةػات )ت  هػػ( مخاطبنػا عبػد اهلل بػف الزُّ
 هػ(: ]الكامؿ[ّٕ)ت 

كارم العاًلجى الًذكرً  (ّ)رً بىكنج ًبدىمًعؾى كاًكؼى القىطٍ  *** ًابفى الحى
(4) 

                                         

هػػ(  حقيػؽ: د. محمػد َْٓ( عبد الكريـ النهشػمج )ت ٖٗالمم ت  ج صنعة الشعر )ص - (ُ)
 زبمكؿ سالـ،  منشأة المعارؼ، اإلسكندرية.

يػة: د. محمػد هػػ( بعنأِٓ( محمػد بػف إسػماعيؿ البخػارم )ت ِٕ/ ْصحيح البخػارم ) - (ِ)
 هػ.ُِِْزهير الناصر، دار طكؽ النجاة، بيركت، الطبعة األكلى، 

 كاًكؼى القىٍطًر: ما انهمر مف المطر. -( ّ)
(  حقيؽ: د. محمد يكسؼ نجـ، دار صادر، بيركت، ُّٖديكاف عيبيد اهلل بف قيس الرُّقيةات )ص  -( ْ)

 ـ.ُٖٔٗ -هػ َُْٔ
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، « لسػػاف العػػرب»جػػاء  ػػج  بىيػػرى كاًرمن الزُّ  عقيبنػػا عمػػى هػػذا البيػػت: "يىٍعًنػػج بػػالحى
بىٍير." ٍبدى اهلًل ٍبفى الزُّ نىى ًباٍبًنً  عى  (1)كىعى

 ػج بيػت « الحػكارمٌ »سفة المػراد بػػ ـ لكيس شيخك زعٍ  بياف لعدـ قبكؿك ج هذا 
مػ  زعٍ  بيػاف لعػدـ قبػكؿ، كمػا سفة  يػ  ٌج كاحد مف حػكارينج عيسػى حابئ البرجم

  ج المكت ألجم  اس شهادنا. سفة الشاعر يشير بهذا إلى رببة حكارينج عيسى 

ا: ذىظُ
ا
ز ـٍ انشعــاٌ فــىر انزهثــاخ حضــز إلثثــف انشعــثاَُ

 ـاجلاهه
ّ
ٍ 

ف  ػج الشػعر كظةؼ لكيس شيخك الشعر  ج عدةة مكاحت لييابت ححكر الرهبا
الجاهمج، كقد سصاب  ج بعض هذل المكاحت، كلكف لـ يحالف  الصكاب  ج مكاحػت 

 .ل المكاحتذهسخرل، كقد  عدةدت 
مػػػف  مػػػؾ المكاحػػػت ال ػػػج كظةػػػؼ  يهػػػا لػػػكيس شػػػيخك الشػػػعر لييابػػػت ححػػػكر 

"الحنيفيةة  ج الجاهميةػة : الرهباف  ج الشعر الجاهمٌج، كلـ يحالف   يها الصكاب قكل 
شػػػيعة نصػػػرانية خالط هػػػا بعػػػض  عػػػاليـ مػػػف بيرهػػػا، كربةمػػػا سراد بهػػػا شػػػعراء  كانػػػت

 الجاهمية كالكى ىبىة القدماء النصرانيةة بعينها، قاؿ شاعر هيذىٍيؿ: ]الم قارب[
كىأىفة  ىكاًليى ي ًبالمىال *** نىصارل ييسىاقىٍكفى 
نيفا (ِ)  (ّ)لقىكا حى

                                         

 (َِِ/ ْلساف العرب ) -( ُ)
: ييٍسقىٍكف  ج عيدهـ. شرح سشػعار الهػذلييف )ص ييسى  - (ِ) ( سبػك سػعيد السػكةرم )ت ِٕٗاقىٍكفى

هػػػ(  حقيػػؽ: عبػػد السػػ ار سحمػػد  ػػراج، مراجعػػة: محمػػكد محمػػد شػػاكر، مك بػػة دار ِٕٓ
 ـ.ُٓٔٗ -هػ ُّْٖالعركبة، القاهرة، 

 (ِٕٗالبيت لمشاعر الهذلج الجاهمٌج صخر الةٌج  ج شرح سشعار الهذلييف )ص  - (ّ)
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 (ُ)«األبػانج»، كركل صػاحب سراد بالحنيؼ: الراهب يذهب النصػارل لمالقا ػ 
هػ( قكل   ج كصػؼ الخٍمػرة: ٖٔأليمف بف خريـ )ت  (ِ)«معجـ البمداف»كياقكت  ج 
 ]الطكيؿ[

ـٍ  ىٍنةىرٍ  لى ًنيؼه كى ـٍ يىطيٍؼ ًبهىا *** حى اًنيةة ل ٍرجى ٍهباءى جي صى ةن ًقٍدري  (ّ)كى  ًبهىا سىاعى
ـٍ يىٍشهىًد القيٌس الميهىٍيمف لى كى
كق (ْ) ٍبري نىارىهىا *** طىري مىى طىٍبًخهىا حى مةى عى  ان كىلى صى

الراهػب، بػدليؿ ذكػرل  -هنا بال شٌؾ  -سراد بالخمر: قيرباف النصارل. كالحنيؼ 
ٍبر، كلعػؿة سبػا ذ يػب قصػد  ػا  - ج البيت الاانج القٌس كالحى الراهػب حيػث قػاؿ  -سيحن

 مشيرنا إلى سصكاـ الرهباف: ]الم قارب[
ًني كميقاـً  ب   سقامىٍت   فىر." ؼً  *** ػالحى مادىل كشىٍهرىٍم صى شىٍهرىٍم جي

(ٓ) 
زعػـ لػػكيس شػػيخك سفة الحنيفيةػة  ػػج الجاهميةػػة كانػت شػػيعة نصػػرانية خالط هػػا 
بعػػض  عػػاليـ مػػف بيرهػػا، كاسػػ دٌؿ عمػػى ذلػػؾ باالاػػة شػػكاهد شػػعرية جػػاء  يهػػا ذكػػري 

هػك ادنعػاء ، ك «الرةاهػب» ػج هػذل الشػكاهد « الحنيػؼ»مدةعينا سفة المراد بػ « الحنيؼ»
 ػػج الجاهميةػة الػذم يعبػػد اهلل « الحنيػؼ»سٍبعىػد مػا يكػػكف عػف الحقيقػة؛ ألفة المػػراد بػػ 

                                         

 (ُِٕ/ُٕالبي اف  ج األبانج ) - (ُ)
رجاف»( كقد قاؿ ياقكت الحمكٌم عند حديا  عف َُِ/ ِالبي اف  ج معجـ البمداف ) - (ِ) «: جن

هػػ( إليهػا الخمػػر ٖٔهػػػ( كقيػؿ: ابػف خػػزيـ )ت َٖ"كقػد نىسىػب األيقيشػػر اليربػكعج )ت نحػك 
ـة ذكر البي يف.   قاؿ." ا

ـٍ  ىٍنةىٍر: لـ  ىٍةًؿ. ك  - (ّ)  ركاي ها  ج معجـ البمداف: كلـ ينًفٍر. كالمعنى كاحد.لى
ـي. ") - (ْ) م ." المعجـ الكسػيط   ج ركاية األبانج: الميهىٍيًن ف دىعىا اهلل كى كمـ كسخفى كىالى هينـ(  الى

(ِ /ٕٗٗ) 
ػفىر. كالبيػت ُُٗالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ٓ) ػرةـ كصى فىر: الميحى ( شىٍهرىٍم صى

(  حقيؽ: د. سنطكنيكس بطرس، دار صادر، بيركت، ٖٗيكاف سبج ذ يب الهذلج )ص  ج د
 ـ.ََِّ -هػ ُِْْالطبعة األكلى، 
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كًممةػا ي كنػد  (ُ)إبػراهيـ الخميػؿ." "الحنيفيػة: ممػة   ؛ ألفة بما  بقةى مف ممةػة إبػراهيـ 
دعػكل لػػكيس شػيخك  ػػج الشػاهد األكؿ قػػكؿ محمػد بػػف حبيػب البةػػدادم  عػدـ قبػػكؿ

نيفػا»عف معنى  هػ(ِْٓ)ت  كقػاؿ سبػك سػعيد  (ِ)"لقػكا رجػالن مػف بيػرهـ."«: لقىكا حى
 (ّ)المسمـ هاهنا."«: الحنيؼ"»هػ(: ِٕٓالسكةرم )ت 

ميػؼ عػف الصػكرة الفنيةػة  ػج الشػاهد األكؿ: "حػيف  كقد قاؿ الدك كر يكسؼ خي
يػرل يفرغ هذا السحاب مطرل بعد ما  كاافت سكاخرل، كيهػدس ذلػؾ الػدكٌم الػذم كانػت  ا

رعػػكدل، كيػػرل الشػػاعر سفة سقػػرب صػػكرة لهػػذا المنظػػر صػػكرة جماعػػة مػػف النصػػارل 
مج معيف  ج عيدو مف سعيادهـ يسػقج بعحػهـ بعحػا، كهػـ مػف مػرحهـ كلهػكهـ  ػج 
ة كصػػخب، كلكػػنةهـ ينظػػركف  ػػإذا سمػػامهـ رجػػؿ مػػف بيػػر ديػػنهـ،  ػػإذا حػػجة هـ  حػػجة

 (ْ)يب." هدس، كصخبهـ ينقطت، ح ى ي بيةنكا سمر هذا الةر 
سراد بػػالخمر: »ك ػػج الشػػاهد الاػػانج ييكبػػؿ لػػكيس شػػيخك  ػػج دعػػكال  يقػػكؿ: 

 «.قرباف النصارل
كل سدرل كيػػؼ سػػاغ لػػ  سفة يػػدةعج ذلػػؾ؟! هػػؿ  يجيػػز النصػػرانيةة الخٍمػػر؟! كهػػؿ 

 بما هذا الجكاز إلى سف صارت الخمر قرباننا عند النةصارل؟!

                                         

 -هػػػػ ُّٕٕ( سحمػػد رحػػػا، دار مك بػػة الحيػػػاة،  بيػػركت، ُُٖ/ ِمعجػػـ مػػ ف المةػػػة ) - (ُ)
 ـ.ُٖٓٗ

 (ِٕٗشرح سشعار الهذلييف )ص  - (ِ)
 (ِٕٗشرح سشعار الهذلييف )ص  - (ّ)
( د. يكسػػؼ خميػػؼ، دار المعػػارؼ، َُّلشػػعراء الصػػعاليؾ  ػػج العصػػر الجػػاهمج )صا - (ْ)

( مف نفس الصػفحة: "كقػد اخ مػؼ المفسنػركف  ػج ُالطبعة الرابعة. كقد قاؿ  ج الهامش )
معنى هذا البيت اخ ال ا عريحا، كلكننج سظفُّ سفة هذل الصكرة ال ج رسم يها لمبيػت هنػا هػج 

 سقرب الصكر إلى معنال."



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 ٕٗ 

الراهػب، بػدليؿ ذكػرل  ػج  - شػٌؾ هنػا بػال -كالحنيؼ »ايـة قاؿ لكيس شيخك:  
ٍبر ٍبػر»ك « القػٌس »كالذم يظهػر سفة ًذٍكػر  «.البيت الاانج القٌس كالحى يشػير إلػى « الحى

مخ مؼ عنهما؛ ألفة هذا الشاعر اإلسالمج  سراد سف ينفج عػف الخمػر « الحنيؼ»سفة 
اء : مػػػػف ري ىسىػػػػفة "القػػػػٌس إإذ ال ػػػػج يصػػػػفها سمة عالقػػػػة برجػػػػاؿ األديػػػػاف الاالاػػػػة، 

ارىل." النةصى
: كاحد سحبار  (ُ) ٍبري ـي." " (ِ)اليهكد." "كالحى : المٍسًم نيؼي كالحى

مف اىـة  ػدعكل  (ّ)
بيػػر دعػػكل « الرةاهػػب» ػػج هػػذيف البي ػػيف « الحنيػػؼ»لػػكيس شػػيخك سفة المػػراد بػػػ 

 .مقبكلة
قامػت الصػكرة عمػى شػهريف   -كهػك لشػاعر مخحػـر  -ك ج الشاهد الاالث 

مادىل»عربيةيف  فىر»ك « جي لػـ « سصكاـ الرهباف»، كالعبادات المسيحية ال ج منها «صى
 ر بط بالشهكر العربية، بينما ميقاـ الحنيؼ  ج هذا البيت مر بط بالشػهكر العربيػة، 

كمػػا زعػػـ لػػكيس شػػيخك؛ ألفة البيػػت « سصػػكاـ الرهبػػاف»كلػػيس  ػػج البيػػت إشػػارة إلػػى 
ر طكؿ المقاـ ل طكؿ الصػياـ ًنيػؼً  كميقػاـً »اعر: ، كقػد قػاؿ الشػ ييصكن كلػـ يقػؿ: « الحى

ًنيؼً  كصياـ »  «.الحى
 ػج هػذا الشػاهد « حنيػؼال» دؿة كؿُّ ذلؾ دللػة كاحػحة عمػى سنةػ  ل ييػراد  بػػ  

 «.الرةاهب»
 ػػػج الشػػػكاهد الاالاػػػة ل ييػػػراد بػػػ  « الحنيػػػؼ»مػػػف كػػػؿ مػػػا سػػػبؽ ي ةحػػػح سفة 

ـة ل ييقبػؿ ز كما زعػـ لػكيس شػيخك« الرةاهب» ٍعػـ لػكيس شػيخك سفة الحنيفيةػة ، كمػف اىػ
 . ج الجاهميةة كانت شيعة نصرانية

لػكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر الرهبػاف  يهػا كظةػؼ كمف المكاحت ال ػج 
: "كيقػػاؿ ًلنيسةػػاؾ النصػػارل: ، كلػػـ يحالفػػ   يهػػا الصػػكاب قكلػػ  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ 

                                         

 (َُٓ/ ٔالمحكـ كالمحيط األعظـ ) - (ُ)
 (َِٔ/ ِالصحاح ) - (ِ)
 (ُْٓ/ ُمعجـ ديكاف األدب ) - (ّ)
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ا، قاؿ سبك ديكىادو اإليادم يًصؼ مصابيح ال« األعابد» رهباف  ػج مىشػارؼ الجبػاؿ: سيحن
 ]مجزكء الكامؿ[
 (ُ)األعاًبٍد."  يذًكيها  هفة كىناًر الٌرسًس بالػػ *** ػعىمياًء ل

، قػػاؿ سبػػك « األعابػد»ك« العبػػاد»يجمعكنػ  « العابػػد"»كقػاؿ  ػػج مكحػت ،خػػر: 
 ديكىادو اإليادم يصؼ مصابيح الرهباف: ]مجزكء الكامؿ[

 (ِ)األعاًبٍد."  يذًكيها  مياًء فة كىناًر الٌرسًس بالػػ *** ػعى له
ٍصػػػدر لهػػػذا البيػػػت بػػػيف سيػػػدينا هػػػك ك ػػػاب   لبػػػف السػػػكيت « األلفػػػاظ»سقػػػدـ مى

 هػ( حيث جاء  ي :ِْْ)ت 
"بػػاب المممػػكؾ: يقػػاؿ: هػػك عٍبػػد. كالجمػػت القميػػؿ سعبيػػد كسعابػػد، ك ػػج الكايػػر: 

: :  ًعباد كعبيد كعيبداف كًعبداف، كعبدل مقصػكرة، كمعبػكداء ممػدكدة. قػاؿ سبػك ديكىادو
 ]مجزكء الكامؿ[

 األعاًبدٍ   يذًكيها  لىهىؽه كىناًر الٌرسًس بالػػ *** ػعىمياًء 
 (ّ)الرسس: الجماعة."

 لبػػػػػف ق يبػػػػػة « المعػػػػػانج الكبيػػػػػر  ػػػػػج سبيػػػػػات المعػػػػػانج»كجػػػػػاء  ػػػػػج ك ػػػػػاب 
: ]مجزكء الكامؿ[ِٕٔ)ت   هػ(: "كقاؿ سبك ديكىادو

                                         

( كالبيػت  ػج ديػكاف سبػج ديكىادو اإليػادٌم ُِٕالنصرانية ك،دابهػا بػيف عػرب الجاهميػة )ص  - (ُ)
( جمػػػت ك حقيػػػؽ: سنػػػكار محمػػػكد الصػػػالحج ك د. سحمػػػد هاشػػػـ السػػػامرةائج، دار ٖٗ)ص 

، كركاي    ػج الػديكاف )لهػؽ(، كل ـََُِ -هػ ُُّْمشؽ، الطبعة األكلى، العصماء، د
يس قيـ الكزف بالركاية ال ج ذكرها لكيس شيخك، كهذا مف سدلة بطالف ما ذهب إلي  لكيس 

 .شيخك  ج  كظيف  لهذا البيت
 (ْٔٔالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ِ)
هػػػ( ِْْ( يعقػػكب بػػف إسػػحاؽ بػػف السػػكيت )ت ّْٔك ػػاب األلفػػاظ لبػػف السػػكيت )ص - (ّ)

 ـ.ُٖٗٗ حقيؽ: د.  خر الديف قباكة، مك بة لبناف ناشركف، الطبعة األكلى، 
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 األعاًبدٍ  ذًكيها  ي  لىهىؽه كىناًر الٌرسًس بالػػ *** ػعىمياًء 
لهػػؽ سبػػيض: الػػرسس: رئػػيس العجػػـ، كاألعابػػد جمػػت سعبيػػد، شػػبةه  بنػػار  كقةػػد 

 عمى شرؼ.
 (ُ)كالبيت جاء  ج ديكاف سبج ديكىادو اإليادم حمف مقطكعة يصؼ  يها ظبينا.

، «لىهىػؽه »مف هذا العرض ي ةحح سفة سبا ديكىادو اإليادم يصؼ ظبيػا بأنةػ  سبػيض 
« لهػػفة »بعيػػدة، كيبػػدك سفة « لهػػفة »ايػػة ال ػػج ذكرهػػا لػػكيس شػػيخك كهػػذا يجعػػؿ الرك 

 (ّ)« ػاج العػػركس »ك  (ِ)« لسػاف العػػرب » ػػج  جػػاء البيػتقػد ك ، «لىهىػػؽه » صػحيؼ 
لكػف هػذا  ، -ها مف كحػةن كلػيس ب شػديد ،مر كعػةن ب نكيف النكف  - « لهفه  »بركاية 

ػػا ل ينفػػج عنهػػا شيػػٍبهة ال صػػحيؼ يػػ  لمرجػػؿ إذا قػػدـ مػػف مػػا  هد «المهنػػة»؛ إذ سيحن
ل ي كا ػػؽ مػػت مقصػػكد مػا ، كهػػك (ْ)هػػك الطعػػاـ الػذم ي عمػػؿ بػػ  قبػؿ الةػػداء سك سػفر

 .الشاعر
ـة يشبن  سبك ديكىادو اإليادم هذا الظبج األبيض بنار الرسس، ك هنػا قػد « الرسس»ا
ٍمػػت « األعاًبػػد »يكػكف المػػراد بهػػا الجماعػػة. كقػد يكػػكف المػػراد بػػػها رئػيس العجػػـ. ك جى

ٍمػػػػػػػػػػت الًقمةػػػػػػػػػػة « ٍبػػػػػػػػػػدع» ٍمػػػػػػػػػػت لجى ٍمػػػػػػػػػػت « سٍعبيػػػػػػػػػػد»، سك جى  «.عٍبػػػػػػػػػػػد»كهػػػػػػػػػػك جى
 ػػج جميػػت األحػػكاؿ لػػيس  ػػج البيػػت مػػا يشػػير إلػػى نسةػػاؾ الٌنصػػارل سك مصػػابيح ك 

 الرٍُّهباف مف قريب سك بعيد.
دعػكل لػكيس شػيخك سفة نيسةػاؾ النصػارل ييقػاؿ لهػـ  عػدـ قبػكؿمف ذلؾ ي بيةف 

ٍمػت « األعاًبػد »ممػة زعمػ  سٌف ك عػدـ قبػكؿ، ك «األعابد»  ػج بيػت سبػج ديكىادو اإليػادم جى
 «.عابد»لكممة 

                                         

 (َٗ-ٕٖديكاف سبج ديكىادو اإليادٌم )ص  - (ُ)
 (ُِٕ/ ّلساف العرب ) - (ِ)
 (ِّٗ/ ٖ اج العركس ) - (ّ)
 (ِّٗ/ُّلساف العرب ) –( ْ)



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المةػػة كميػػمجمػ 
   

 82 

لػكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر الرهبػاف  يهػا كظةػؼ كمف المكاحت ال ػج 
"كقػاؿ النابةػة الػذبيانٌج  ػج الراهػب  ، كجانب   يها الصكاب قكل : ج الشعر الجاهمجٌ 
 الراكت: ]الطكيؿ[

ا مف امرئو ** يًة راكتي." ٌربً   إلى  * سيبماي عذرنا سك نجاحن  (1)رٌب البرة
النابةػة الػذبيانٌج  ػج الراهػب الراكػت، ادةعج لػكيس شػيخك سفة هػذا البيػت قالػ  

كهذل الدعكل بعيدة عف الحقيقة كؿة البعد؛ ألفة هذا البيت قال  النابةة الػذبيانٌج  ػج 
القػادر البةػدادم )ت  نٍفسىػ ، قػاؿ عبػد« الراكت»اع ذارل لمنعماف بف المنذر، كيريد بػ 

كىهيػػكى « سػيبما»"رىاًكػت:  ىاعػػؿ «: خزانػة األدب»هػػ( عػف معنػػى هػذا البيػت  ػػج َُّٗ
ٍعنى الخاحت كالذليؿ يىٍعًنج ًب  نفس ."  (2)ًبمى

هػ(: "سىم سػيىٍبمياي راًكػته عيػذران ًإلىػى َُِٓ)ت «  اج العركس»كقاؿ الزةبيدم  ج 
بن ، يىعنج النُّعمافى بفى الميٍنًذرً   (3)، كراًكته يىٍعًنج نفسى ."رى

ـ(  ػج  حقيقػ  لػديكاف النابةػة ُّٕٗكقاؿ الشيخ محمد الطاهر بف عاشكر )
عف هذا البيت: "قاؿ سبك جعفر: يريد سيبما راكته عذرنا، يعنج نفسػ ، كراكػت: خاحػت 

سم: مػف عبػد؛  ػإفة كممػة امػرئ  يسػ عمىؿ بمعنػى عبػد، « مف امرئ»ذليؿ. سهػ  قكل : 
« إلػػى ربنػػ » ػػج اسػػـ امػػرئ القػػيس: إنةػػ  عبػػد صػػنـ سيػػمنج قيسنػػا. كقكلػػ : كمػػا قػػالكا 

يعنج: إلى سيندل كمالك ، يريد النُّعماف بف المنذر. كجعمػ  ربة النػاس كمنهػـ. كالكجػ  

                                         

( كالبيت  ج ديكاف النةابةة الذبيانٌج )ص ّْٗعرب الجاهمية )ص  النصرانية ك،دابها بيف - (ُ)
ُٔٗ) 

عبػػد القػػادر بػػف عمػػر البةػػدادم )ت  (ْٕٔ/ ِخزانػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب ) - (ِ)
هػػػ(  حقيػػؽ كشػػرح: عبػػد السػػالـ محمػػد هػػاركف، مك بػػة الخػػانجج، القػػاهرة، الطبعػػة َُّٗ
 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖالرابعة، 

 (ُِّ/ ُِكس ) اج العر  - (ّ)
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ػا»بكػؿن مػف « مػف امػرئ»سف ي عمةؽ قكل :  ا نصػالية، كيعنػج « ًمػف»ك «. عػذرنا كنجاحن
ا."« امرئ»بػ   (1)نفسى  سيحن

مػػا ادةعػػال لػػكيس شػػيخك مػػف سفة هػػذا البيػػت قالػػ   عػػدـ قبػػكؿهػػذا يظهػػر  مػػف
 النابةة الذبيانٌج  ج الراهب الراكت.

الرهبػاف  لػكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر يهػا كظةػؼ كمف المكاحت ال ػج 
"كقػػاؿ ، كلػػـ يحالفػػ   يهػػا الصػػكاب قكلػػ  عػػف النابةػػة الػػذبيانٌج:  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ 
منيف م ف الرُّهباف الػذيف شػيةعكا جنػازة الممػؾ الةسةػانج النعمػاف بػف الحػارث يذكر الميصى

 ]الطكيؿ[ :بف سبى شمةرا
ًميةةو  ٌمكلي ًبعىيفو جى ٍكلفً  (2) ىآبى ميصى ." (3)*** كىبكًدرى ًبالجى ناًئؿي زـه كى  (4)حى

ػٌمكلي »زعـ لػكيس شػيخك سفة النابةػة سراد بكممػة  ػمنيف « ميصى  ػج هػذا البيػت الميصى
رُّهباف الذيف شػيةعكا جنػازة الممػؾ الةسةػانج النعمػاف بػف الحػارث بػف سبػى شػمةر، مف ال

 كهذا زعـ  ي  نظر.
بالحاد الميعجمة، مكاف كممػة « ميًحٌمكلي »ركل الجاحظ بيت النابةة ك ي  كممة 

ٌمكلي » ِءَذا حمس بالصاد المهممة، اـ قاؿ: "ميًحٌمكلي: دا نكل، عمػى حػٌد قكلػ   عػالى:« ميصى
َ
أ

ۡرِض َضلَ  
َ
 (ٓ)".[َُ]السجدة:  ىجسلَۡنا فِي ٱلۡأ

                                         

 (ُ( هامش )ُٗٔديكاف النةابةة الذبيانٌج )ص  - (ُ)
ًميةةو  - (ِ)  : سم بخبر صادؽ سنة  قد مات.ًبعىيفو جى
 كبيكًدر: سم ديً ف ك يًرؾ. كالجكلف: مكحت بالشاـ. - (ّ)
 ( كالبيت  ج ديكاف النةابةة الذبيانٌج )صَّْالنصرانية ك،دابها بيف عرب الجاهمية )ص  - (ْ)

ُٖٗ) 
دار الك ػب  هػػ(ِٓٓسبك عاماف عمرك بػف بحػر الجػاحظ )ت ( ِّٕ-ِّٔ/ ّالحيكاف ) - (ٓ)

 هػ.ُِْْالعممية، بيركت، الطبعة الاانية، 
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 كعمػػى هػػذل الركايػػة  مػػيس  ػػج البيػػت شػػاهد لمػػكيس شػػيخك عمػػى مػػا ذهػػب إليػػ .
ػػا  -كعمػػى الركايػػة ال ػػج ذكرهػػا ل شػػاهد لػػ   ٍيػػد )ت  -سيحن هػػػ(: ُِّلقػػكؿ ابػػف ديرى

ٍحفىمى يػػ  يػػؿ: الةػػًذم يىًجػػجء كجى ػػال (1)"كالميصػػٌمج مػػف اٍلخى ـة  (2)عمػػى صى كاػػر ً ػػج  السةػػاًبؽ، اػػ
مهـ حى ةى سٌمكا الاانجى مف كؿن شىٍجء مصمنينا. قىاؿى الشةاًعر  ]الطكيؿ[ :كىالى

ٍكلف حزـه كنائؿ  آب  مُّكل بعيفو جمٌيةو *** كبيكًدرى بالجى  ميصى
ػػاء قػػكـ مػػف  ، كىجى ػػاءيكا بنعػػج اٍلممػػؾ  ىمػػـ يصػػحة قىػػاؿى اأٍلىٍصػػمىًعج: كىػػافى قػػكـ قػػد جى

ـٍ ًباٍلعيًف الجميٌ   (ّ)ة، سىم ًباأٍلىمر اٍلكىاًحح."بعده
ػػٌمكلي »كعمػى هػػذا  كممػػة   ػػج البيػت ل عالقػػة لهػػا بالصػػالة، كبهػػذا ي بػػيةف « ميصى

ػٌمكلي »بيٍعد ما ذهب إلي  لكيس شيخك مف سفة النابةػة سراد بكممػة   ػج هػذا البيػت « ميصى
منيف مف الرُّهباف الذيف شيةعكا جنازة الممؾ الةسةانج النعماف بف الحارث بف سبى  الميصى

 شمةر.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

ٍحفمة لمفرس، بمنزلة الٌشفىة مف اإًلنساف. - (ُ)  الجى
سىط الظةٍهر لكؿن ذم سربتو كلمناس." العيف ) - (ِ)  (ُّٓ/ ٕ"الٌصال: كى
 (َُٕٕ/ ِمةة )جمهرة ال - (ّ)
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 خامتـــــــــــــــــــح
الحمد هلل المنعـ الكهةاب، الذم سنػزؿ عمػى عبػدل الك ػاب، كجعمػ  هػدل ألكلػج 
ـة عمػى سػيدنا محمػد الهػادم إلػى طريػؽ الحػؽ كجػادةة الصػكاب،  األلباب، كصؿن المهػ

 ا. كعمى اآلؿ كاألصحاب كاألحباب، كسمنـ  سميما كايرن 
 ــــــــــــــــذوتع

 كظيػؼ لنقديةػة ال حميميةػة الدراسػة ال عدةدت الن ائج العمميةة ال ػج  جمةػت عػف هػذل  -
كمػػػف سبػػػرز هػػػذل  «ك،دابهػػػا بػػػيف عػػػرب الجاهميةػػػة النصػػػرانيةة»  ػػػج ك ػػػابالشػػػعر 
 الن ائج:

ة ك،دابهػػا بػػيف النصػػرانية »بمػػا اه مػػاـ لػػكيس شػػيخك ب كظيػػؼ الشػػعر  ػػج ك ػػاب  -
 مبمةنا يكاد ل يخمك مكحكع  ج الك اب مف  كظيؼ الشعر  ي . «ةالجاهمية  عرب

 ة ك،دابهػػا بػػيف عػػربالنصػػرانية » كػػاد  نحصػػر سسػػباب  كظيػػؼ الشػػعر  ػػج ك ػػاب  -
 ػػػج سػػػبب كاحػػػد، سل كهػػػػك الس شػػػهاد كالسػػػ دلؿ عمػػػى مػػػا كػػػػاف  «ةالجاهميةػػػ

كل لمنصرانيةة مف ححكر ككجكد  ج جزيرة العرب قبؿ ظهػكر اإلسػالـ عمػى مسػ 
 األشخاص كالقبائؿ كالبمداف كالححارة كاآلداب.

كظةػػؼ لػػكيس شػػيخك كايػػرنا مػػف األشػػعار ال ػػج قيمػػت بعػػد اإلسػػالـ، لكنةهػػا قميمػػة  -
 بالنسبة إلى األشعار الجاهميةة ال ج كظةفها.

بما لكيس شيخك الةاية مف  كظيؼ الشعر  ج مكاحت عديدة مف الك اب، كهػذل  -
 لى المناقشة.المكاحت ليس  يها ما يدعك إ

 كجػػد مكاحػػت يمكػػف الخػػ الؼ  يهػػا مػػت لػػكيس شػػيخك، كهػػذل المكاحػػت قميمػػة  -
 بالنسبة إلى المكاحت السابقة.

ػػر  إٍابا نػػا لمعديػػد مػػفكظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر  - ال ػػج الجمػػاعٌج دعػػاكل ال نصُّ
 بعحها. ج  لـ يحالف بينما ، عديد منها ج  حالف  الصكاب  سكردها  ج ك اب ،
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سفة بديت الزماف جعؿ سبا الف ح اإلسػكندرم نبطي ػا ي ظػاهر إلى يخك لكيس ش ذهب -
 ج المىقىامىةي القىٍزًكينيةػةي، كلػيس  ػج البيػت   باإلسالـ، مس شهدنا ببيت لبديت الزماف 

 ػػػج   مػػا يشػػهد لػػ  بػػذلؾ؛ ألفة سبػػا الفػػ ح اإلسػػكندرٌم لػػـ يكػػف م ظػػاهرنا باإلسػػالـ 
ػػةي القىٍزًكينيةػػةي كمػػا ا قىامى دةعػػى لػػكيس شػػيخك، كلكنػػ   ػػج الحقيقػػة مسػػمـ ين حػػؿ المى

شخصػػيةة رجػػؿ هػػػارب بدينػػ  مػػف بػػػالد الكفػػر، يطمػػب مػػػف المسػػمميف مسػػػاعد   
 باألمكاؿ.

ٍيرة، كالبيػت زعى  - ـ لػكيس شػيخك سفة النػبط لهػـ كنػائس مسػ دل  ببيػت لميػ منـ بػف نيػكى
 ػج البيػت « فىػدىفال»ليس  ي  ما يدؿُّ عمى ذلؾ؛ ألفة لكيس شيخك قد بيةر معنى 

 كليس  ج معاجـ المةة ما يشهد ل  بذلؾ. ،«الكنيسة»،  جعم  «القىٍصر»كهك 
لػػكيس شػػيخك ان شػػار النصػػرانية  ػػج ححػػرمكت مسػػ دل  ببيػػت ذيًكػػرىٍت  يػػ   ادةعػػى -

ر ال ػكراة  ػج البيػت لػيس دلػيالن ٍكػذً ك  ،كممة ال كراة لشخص ييػٍدعىى كميػب بػف سسػد
ف شػاركهـ  ػج عمى كجكد النصرانيةة  ج حح رمكت؛ ألفة ال كراة ك ػاب اليهػكد، كا 

 اإليماف بها النصارل،  إنةها  دٌؿ عمى اليهكد، كل  دٌؿ عمى النصارل.
)المدينػة المنػكرة(  ياػرب كجػكد النصػرانيةة  ػجإلابػات الشػعر لكيس شيخك كظةؼ  -

ف عمى ذلؾ ببيت زعـ نسب   إلى سػيدنا حسةػا مس شهدنا ،ح ى بعد ك اة النبج 
 ؿ ل  صٌح نسب   إلى سيدنا حسةاف  .، كالبيت ميٍن ىحى

ر ًقٍسـ مف قريش مس شهدنا ببي يف مف الشعر اج مػت  ػج  زعىـ - لكيس شيخك  نصُّ
األكؿ منهمػا الحمػؼ بمكػة مػت الصػميب كاج مػت  ػج الاػانج الحمػؼ باػٍكبىج راهػػًب 

 الدةير كبالكعبة.
ػر ًقٍسػـ مػف قػريش؛ لبيٍعػد قػائمج كيىظهىر بيعدي ما اس دؿة ب  لكيس شيخك عمى  -  نصُّ

البي يف عف قريش، كألٌف البي يف المذيف اسػ دؿة بهمػا عمػى ذلػؾ  يطاردهمػا شيػبهة 
 الن حاؿ.
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ػػركظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر  ػػج عػػدةة مكاحػػت  - ، كقػػد القبائػػؿ بعػػض لييابػػت  نصُّ
 سصاب  ج بعض هذل المكاحت، كلكف لـ يحالف  الصكاب  ج مكاحت سخرل.

رهامف الق - قبيمة بنج  بائؿ ال ج لـ يحالف  الصكاب  ج  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّ
البيػت لػيس  يػ  مػا يشػير إلػى ذلػؾ ، ك يت لذم الرُّمةةببعبد القيس، حيث اس دؿة 

 مف قريب سك بعيد.
ػر قبيمػة  ج مكحت ،خر كما سفة اس دلل   - « امػرئ القػيس»بذات البيت عمى  نصُّ

ؿ؛ ألفة البيت لػيس  يػ  سٌم إشػارة إلػى هػذا،  هػك بير مقبك« زيد مناة»مف بنج 
، كهػػذا  مػري نػػاًزيًر كىالخى ـي الخى هجػاء لهػـ بػػأفة سصػمهـ مػػف الػركـ الػػذيف يحػؿُّ لىهيػػـ لىحػ
الهجاء قائـ عمى الدنعاء، كليس عمى الحقيقة، كمػا قػاـ  ػج البيػت الػذم سػبق  

عػػاء ل يخ مػػؼ ، كهػػك ادن «سػػعد بػػف زيػػد منػػاة»عمػػى ادنعػػاء نفػػج ان سػػابهـ إلػػى 
 ااناف  ج ككن  يجا ج الحقيقة.

ػرها - قبيمػة  كمف القبائؿ ال ػج لػـ يحالفػ  الصػكاب  ػج  كظيػؼ الشػعر إلابػات  نصُّ
ادةعػى لػكيس شػيخك سفة بنػج حنيفػة كػانكا نصػارل، كلمػا كقػؼ بنج حنيفة، حيث 

ػًدع  بمػا مت بيت مػف الشػعر ييٍاًبػت سنةهػـ كانيُّػكف لهػـ صػنـ، ادةعػى سفة الشػاعر خي
ر،ل مػػف  قػػرُّبهـ مػػف القربػػاف األقػػدس لينفػػج عبػػادة بنػػج حنيفػػة لألصػػناـ،  اب عػػد 

 عف الحقيقة.
ػرها - قبيمػة  كمف القبائؿ ال ػج لػـ يحالفػ  الصػكاب  ػج  كظيػؼ الشػعر إلابػات  نصُّ

ػػرها، كلكػػف حػػكؿ صػػالحية الشػػعر «إيػػاد» ة  نصُّ ، كالخػػالؼ معػػ  لػػيس حػػكؿ صػػحة
 حػا رت األدلةػة عمػى عػدـ صػالحية بيػت ، كقػد الذم كظةفػ  لمقيػاـ ب مػؾ الكظيفػة

لمقػػيط بػػف يعمػػر اإليػػادم سف يكػػكف دلػػيالن عمػػى دعػػكل لػػكيس شػػيخك عمػػى شػػيكع 
 منذ القرف الرابت.« إياد»النصرانية بيف سبناء قبيمة 

ركظةؼ لكيس شيخك الشعر  ج عدةة مكاحت  - ، كقػد األشػخاص بعػض لييابت  نصُّ
 ـ يحالف  الصكاب  ج مكاحت سخرل.سصاب  ج بعض هذل المكاحت، كلكف ل
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الذيف لـ يحالؼ لكيس شيخك الصكاب  ج  كظيؼ الشعر إلابػات  مف األشخاص -
رهـ ٍبًرقاف بف بدر ال ميمج  نصُّ  «الًبيىػت»كممػة ، مس شهدنا ببيػت لػ  كردٍت  يػ  الزن

عمػػى سنةػػ  يريػػد  يػػدؿُّ مػدةعينا سنةػػ  يريػػد بهػػا الكنػػائس، لكػػف سػػياؽ األبيػػات السػػابقة 
 عمى الطاعة. لهـبايعة الناس م

الػػذيف لػػـ يحػػالؼ الصػػكاب لػػكيس شػػيخك  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر  كمػػف األشػػخاص -
ػػػرهـ يػػػت ادةعػػػى نسػػػب   إلػػػى السػػػمكسؿ، بب السػػػمكسؿ، حيػػػث اس شػػػهد إلابػػػات  نصُّ

ؿ ل  ابي   ت نسب   إلى السمكسؿ.كالبيت ميٍن ىحى
ر الػػذيف لػػـ يحػػالؼ الصػػكاب لػػكيس شػػيخك  ػػج  كظيػػؼ الشػػع كمػػف األشػػخاص -

رهـ البيػت ك  ،ببيت مف شػعرل حيث اس شهد ،عمرك بف كماكـ ال ةٍةًمبجٌ  إلابات  نصُّ
 ػج البيػت بػػالنصرانيةة، « الػديف»الذم اس شهد ب  ل يشهد ل  بػذلؾ؛ ألنةػ   سةػر 

ككػػػاف سكلػػػى لػػػ  سٍف يػػػذهب مػػػذهب شػػػراح المعمةقػػػات  ػػػج قػػػكلهـ: كالػػػديف هاهنػػػا 
 بة.طاع هف ألزكاجهف، كقيؿ حفظهف مف الري

الػػذيف لػػـ يحػػالؼ الصػػكاب لػػكيس شػػيخك  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر  كمػػف األشػػخاص -
ػػرهـ  ػػاج »ببيػػت لػػ  سكردل صػػاحب  حيػػث اس شػػهد ،النةابةػػة الػػذُّبيانجٌ  إلابػػات  نصُّ

كهذا الكػالـي ، النابةة الذُّبيانٌج كاف نصراني اكعمةؽ عمي  بكالـ يكحج سفة « العركس
، كالرجػكع  ،جنقم  عػف األصػمع « اج العركس»الذم  ج  لكػف كقػت  يػ  اخ صػاره

سفة النابةػة  مػف لػكيس شػيخكمػا ذهػب إليػ   ييبػينف عػدـ قبػكؿإلى كالـ األصمعج 
 الذُّبيانٌج كاف نصراني ا.

الػػذيف لػػـ يحػػالؼ الصػػكاب لػػكيس شػػيخك  ػػج  كظيػػؼ الشػػعر  كمػػف األشػػخاص -
رهـ ار بف جابر بف سبجر، حيث اس شهد إلابات  نصُّ بػد اهلل بأبيػات لسػيدنا ع حجة

ػار، كقػكؿ  بف الزبيرا ػر حجة يهجكل  يها، كاألبيات ليس  يها ما يدٌؿ عمػى  نصُّ
ػػػميؿ النىصػػارل: »ابػػف الزبيػػػر ل يعنػػػج سنةػػػ  نصػػػرانٌج، كقػػد ذكػػػر ابػػػف سػػػعد « سى

ار بف سبجر بف جابر.  كالطبرم إسالـ حجة
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ا نػا إابلكيس شيخك  ػج مكاحػت عديػدة مػف  مػؾ ال ػج كظةػؼ  يهػا الشػعر سصاب  -
، كهذل المكاحت ل يخ مؼ مع   يها سحػد، النصرانيةة  ج الشعر الجاهمجٌ لححكر 

 سخرل عديدة. لكنة  اب عد عف الصكاب  ج مكاحت
، كهػك  ػابكت طىرى ىػةالذم كرد  ػج بيػت « اإلراف»زٍعـ لكيس شيخك سفة عدـ قبكؿ  -

بهػـ  كانكا يحممكف  ي  المك ى، مخػ ٌص بالنصػارل دكف بيػرهـ؛ ألنةػ  ل يخػ ٌص 
 دكف بيرهـ.

،  ػج الشػعر الجػاهمجٌ  صػالة النصػارلكظةؼ لكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر  -
ػػػـ الصػػػكاب لكنػػػ  اب عػػػد عػػػف ػػػٌمج »قػػػكؿ الفػػػرزدؽ  ػػػج بيػػػت لػػػ   سفة  حػػػيف زعى  يصى

مػػسى  ييريػػد بػػ  صػػمكات النصػػارل الػػذيف كانػػت سخػػٌص صػػمكا هـ خمسنػػا كمػػا « الخى
 ػػركض الصػػمكات الخٍمػػس ال ػػج  يػػدةعج؛ ألفة ميػػراد الفػػرزدؽ بالصػػمكات الخمػػس

 ي دنيها المسممكف كؿة يكـ.
،  ػج الشػعر الجػاهمجٌ  صػالة النصػارلكظةؼ لكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر  -

لىػ ي »ًصٍرمىة بف سنس يريػد بقكلػ :   سفة  لكن  اب عد عف الصكاب حيف زعىـ شىػمةس  كى
ارىل  عػف الحقيقػة؛ كصؼ صػالة النصػارل إلػى مطمػت الشػمس، كهػذا بعيػد  »الٌنصى

نةمػػػػا لػػػػ  عالقػػػػة بكممػػػػة   »شىػػػػمةس »ألفة الفعػػػػؿ  لػػػػيس ميشػػػػ ق ا مػػػػف الشػػػػمس، كا 
 .»شةٌماسي »

، كلػػػـ  ػػج الشػػػعر الجػػاهمجٌ  الزبػػػكر كظةػػؼ لػػكيس شػػػيخك الشػػعر لييابػػػت ححػػكر -
ػػـ سفة  بيػػكر»كممػػة  يحالفػػ  الصػػكاب عنػػدما زعى ال ػػج جػػاءت  ػػج بيػػت لمميػػرىقنش « الزُّ

بيػػكر»ػكممة ؛ ألفة دنا داكد األكبػػر ييػػراد بهػػا زبػػكر سػػي  ػػج البيػػت جٍمػػت، « الزُّ
ـة  ميس المراد بها زبكر سيدنا داكد   .كليست مفردنا، كمف ا

، كلػػـ  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ  اإلنجيػػؿ كظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت ححػػكر -
عدم بف زيد الشاعر النصرانٌج قاؿ بي نا ذكػر  يػ   يحالف  الصكاب عندما زعىـ سفة 

سك ًسػػػٍفرنا مػػػف سسػػػفار النصػػػارل المقدةسػػػة، « اإلنجيػػػؿ»كيعنػػػج بػػػ  « اهللك ػػػاب »
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كالحقيقػة سفة البيػت ألبػج ديلمػة، كالمػػراد بك ػاب اهلل القػر،ف الكػريـ، كلػيس المػػراد 
 .اإلنجيؿ سك ًسٍفرنا مف سسفار النصارل المقدةسة

،  ػج الشػعر الجػاهمجٌ  ك ػب النصػرانيةة كظةؼ لػكيس شػيخك الشػعر لييابػت ححػكر -
المذككر  ج بيت ًبٍشػر بػف « ك اب بنج  ميـ» كلـ يحالف  الصكاب عندما زعىـ سفة 

سبج خاـز مف ال آليؼ ال ج  يها مركيةات بعض سهؿ الك ػاب مػف نصػارل كيهػكد؛ 
ألفة بعض القبائؿ قد قامٍت بجٍمت ،اار سدبائهـ ك ٍدكينها، بػدليؿ ذكػر كي ػب يىحًمػؿ 

ُـّ سخبارها ك،اارها، ماػؿ ك ػاب قػريش كك ػاب اقيػؼ كؿٌّ منها اسـ قبيمة معيةنة يح
 كك اب  ميـ.

كانػػػت شػػػائعة عنػػػد  «المسػػػجد» سفة كممػػػةكظةػػػؼ لػػػكيس شػػػيخك الشػػػعر لييابػػػت  -
سنةػ  مػف الشػعر الجػاهمٌج، كالبيػت  ادةعػىببيػت النصارل قبػؿ اإلسػالـ، مس شػهدنا 

ػػا يبػػين ّْٔألبػػج الفحػػؿ عبيػػد اهلل بػػف سحمػػد الميكػػالٌج )ت  عػػدـ قبػػكؿ ف هػػػ(، ًممة
 .دعكال

« الكىٍعبػػة»سفة النصػػارل قػػد اسػػ عممكا كممػػة لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت كظةػػؼ  -
عػف  دٍعػبي  اهػذ ػج لمدللة عمى كنائسػهـ  ػج الجاهميةػة، مسػ دل  ببيػت لألعشػى، ك 

ة كانػت   ةخػذ سبنيػة  يحػاهج الحقيقة؛ ألفة بعض القبائػؿ العربيػة البعيػدة عػف مكةػ
ٍجاللهػػا، كمػػف هػػذل الكٍعبػػات كعبػػة نجػػراف ال ػػج ذكرهػػا الكعبػػة بةػػرض  عظي مهػػا كا 
 األعشى  ج شعرل.

كردت  ػج الشػعر الجػاهمٌج « الػكحج»سفة كممػة لكيس شيخك الشعر لييابػت كظةؼ  -
قبؿ القػر،ف بمعنػى  بميػا اهلل كمم ػ  إلػى سنبيائػ ، مس شػهدنا عمػى ذلػؾ ببيػت مػف 

قالػ  كرقػة بػف نك ػؿ بعػد نػزكؿ  شعر كرقة بف نك ؿ، كقػد ابػت بالػدليؿ سفة البيػت
 .الكحج عمى النبٌج 

هػك الػذبيح  إلابػات سفة إسػحاؽ  ػج بيػر مكحػت كظةؼ لكيس شيخك الشػعر  -
ػٍمت عمػى لسػاف منها ، كليس إسماعيؿ  يةة بػف سبػج الصة سفة الميراد  ج قكؿ سيمى
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، كقػػد  بػػيةف ، كلػػيس إسػػماعيؿ إنةمػػا هػػك إسػػحاؽ  «سىبينىػػجة »: إبػػراهيـ 
 .بالدليؿ سفة المراد إسماعيؿ 

، ال ػج جػاءت  ػج بيػت لألعشػى ييػراد بهػا إسػحاؽ « الذبيح»كممة  سفة  كمنها -
بعينػ ،  شػخصه  ج البيت ل ييراد بها « الذبيح»كلك سنة  سٍنعـ النظر لعًمـ سفة كممة 

نةما هج عامة  ج كٌؿ ذبيح.  كا 
شػػعرل بػػأفة سجػػدادل مػػف   جريػػر يف خػػر  ػػج سفة لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت كظةػػؼ  -

 ميـ كانكا ين سبكف إلى إسحاؽ بف إبراهيـ الخميؿ كلػيس إلسػماعيؿ، مس شػهدنا 
 عمى ذلؾ ببي يف لجرير، كالبي اف ليس  يهما ما يشهد ل  بذلؾ.

ا نػا إابلكيس شيخك  ػج مكاحػت عديػدة مػف  مػؾ ال ػج كظةػؼ  يهػا الشػعر سصاب  -
المكاحت ل يخ مػؼ معػ   يهػا سحػد،  ، كهذل ج الشعر الجاهمجٌ  ارلالنصلححكر 

 سخرل عديدة. لكنة  اب عد عف الصكاب  ج مكاحت
حػػػاكؿ لػػػكيس شػػػيخك  فسػػػير الشػػػعر الجػػػاهمٌج بنصػػػكص مػػػف ال ػػػكراة، كجانبػػػ   -

ػمةـً  »سفة المػراد بقػكؿ الشػاعر الصكاب، حػيف ادةعػى  هػك يعقػكب « ميناًجيػً   ػج السُّ
 ا  صػػػعد عميػػػ  مالئكػػػة اهلل ك نحػػػدر كمػػػا جػػػاء  ػػػج سػػػفر ؛ ألنةػػػ  رسل سيػػػمةمن

ػمةـً  »ال كػكيف، كالصػكاب سفة المػراد بقػكؿ الشػاعر  هػك ككيػت بػػف « ميناًجيػػً   ػج السُّ
ا بمكةػػة لينػػاجج اهلل  يػػ ، كلػػيس سػػيدنا يعقػػكب  كمػػا  سػػممة الػػذم بنػػى صػػرحن

 ادةعى لكيس شيخك.
كجانبػ  ،  ج الشعر الجػاهمجٌ  الحكاريينفكظةؼ لكيس شيخك الشعر لييابت ححكر  -

كىارمٌ »سفة كممة  الصكاب، حيف زعىـ ال ج كرت  ج بيت لحابئ البرجمػٌج )ت « الحى
 ػج « الحػكارمٌ »هػ( معناها الرسػكؿ، كسٌنهػا سػبقت اإلسػالـ، كسفة المػراد بػػ َّنحك

، كالحقيقػة سفة البيػت قيػؿ  ػج اإلسػالـ، كسفة البيت كاحد مف حػكارينج عيسػى 
، كمػا زعػـ ييػراد بهػا كاحػده مػف حػكارينج عيسػى   ج البيت ل« الحكارمٌ »كممة 
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نةما يراد بها الزُّبير بف العػكةاـ  بيػر الػذم لكيس شيخك، كا  ، كالػد مصػعب بػف الزُّ
 .لقب الزُّبير بف العكةاـ « الحكارمٌ »قيؿ  ي  هذا البيت؛ ألفة 

، كلػػـ كظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت ححػػكر الرهبػػاف  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ  -
ػػػـ يحا سفة الحنيفيةػػػة  ػػج الجاهميةػػػة كانػػػت شػػػيعة نصػػػرانية لفػػ  الصػػػكاب، حػػػيف زعى

االاة شػكاهد كلـ يحالف  الصكاب عندما كظةؼ خالط ها بعض  عاليـ مف بيرها، 
 ػػػج هػػػذل « الحنيػػػؼ»مػػػدةعينا سفة المػػػراد بػػػػ « الحنيػػػؼ»شػػػعرية جػػػاء  يهػػػا ذكػػػري 

عػػػف الحقيقػػػة؛ ألفة المػػػراد بػػػػ ، كهػػػك ادنعػػػاء سٍبعىػػػد مػػػا يكػػػكف «الرةاهػػػب»الشػػػكاهد 
  ؛ ألفة  ػػج الجاهميةػػة الػػذم يعبػػد اهلل بمػػا  بقةػػى مػػف ممةػػة إبػػراهيـ « الحنيػػؼ»

 .إبراهيـ الخميؿ  الحنيفية ممة 
، كلػػـ كظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت ححػػكر الرهبػػاف  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ  -

بيت شعر لػ  مصػابيح  سفة سبا ديكىادو اإليادم يصؼ  جيحالف  الصكاب، حيف زعىـ 
ٍمػت « األعاًبد »الرهباف  ج مشارؼ الجباؿ، مس دل  بكممة   ػج البيػت عمػى سنةهػا جى

ٍمت ، ك «عابد»لكممة  ٍمػت الًقمةػة «عٍبد»ليست كذلؾ؛ ألنةها جى ٍمػت لجى « سٍعبيػد»، سك جى
ٍمت  ػا يػدؿُّ عمػى « عٍبد»كهك جى عػدـ كما ذكر عمماء المةػة  ػج شػرحهـ لمبيػت، ًممة

 دعكال. ؿقبك
، كلػػـ كظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت ححػػكر الرهبػػاف  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ  -

ال ػج كردت « الراكػت»النابةة الذبيانٌج يريػد بكممػة سفة يحالف  الصكاب، حيف زعىـ 
 ج سحد سبيا   الراهػب الراكػت؛ ألفة هػذا البيػت قالػ  النابةػة الػذبيانٌج  ػج اع ػذارل 

 نٍفسى .« الراكت»ػ لمنعماف بف المنذر، كيريد ب
، كلػػـ كظةػػؼ لػػكيس شػػيخك الشػػعر لييابػػت ححػػكر الرهبػػاف  ػػج الشػػعر الجػػاهمجٌ  -

ٌمكلي »سفة النابةة سراد بكممة  يحالف  الصكاب، حيف زعىـ ال ػج كردت  ػج بيػت « ميصى
منيف مف الرُّهباف الذيف شيةعكا جنازة الممػؾ الةسةػانج النعمػاف بػف الحػارث  ل  الميصى

ٌمكلي »؛ ألفة كممة بف سبى شمةرا  . ج البيت ل عالقة لها بالصالة« ميصى
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 ػج  كظيػؼ الشػعر لنقديةػة ال حميميةػة الدراسػة السرجك بهذا سف سككف قد كي نقتي  ج هذل 
ل  عذرم سنةنج حاكلت.« ك،دابها بيف عرب الجاهميةة النصرانيةة» ك اب  كا 

 المأمكؿ. سسأؿي اهلل حيٍسف القبكؿ كسالمة الكصكؿ إلى باية
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 ثـــع انثحــزاجمب ثثد
  هػػػػ(  حقيػػػؽ: محمػػػد ُِّٕاإلسػػػالـ كالححػػػارة العربيػػػة، محمػػػد كػػػرد عمػػػج )ت

 ـ.ََِِالعزازم، دار الك ب العمميةة، بيركت، الطبعة األكلى، 
  هػػ(  حقيػؽ كشػرح: عبػد ُِّالش قاؽ، سبك بكر محمد بف الحسف بف دريػد )ت

 -ق ُُُْجيػػػػػؿ، بيػػػػػركت، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، السػػػػػالـ محمػػػػػد هػػػػػاركف، دار ال
 ـ.ُُٗٗ

  هػػػ(  حقيػػؽ: محمػػد مرعػػب، دار إحيػػاء ِْْإصػػالح المنطػػؽ، ابػػف السػػكيت )ت
 ـ.ََِِ -هػ ُِّْال راث العربج، الطبعة األكلى 

  هػػ(  حقيػؽ: سحمػد محمػد ُِٔاألصمعيات، عبػد الممػؾ بػف قريػب األصػمعج )ت
مصػػػر، الطبعػػػة السػػػابعة، شػػػاكر كعبػػػد السػػػالـ محمػػػد هػػػاركف، دار المعػػػارؼ، 

 ـ.ُّٗٗ
  هػػػ( دار العمػػـ لمماليػػيف،  ُّٔٗاألعػػالـ، خيػػر الػػديف بػػف محمػػكد الزركمػػج )ت

 ـ.ََِِالطبعة الخامسة عشر، سيةار / مايك 
  هػػػػ(  حقيػػؽ: د. عبةػػػاس إحسػػػاف، د. ّٔٓاألبػػانج، سبػػػك الفػػرج األصػػػفهانج )ت

 -هػػ ُِْٗعة الاالاػة، إبراهيـ السةعا يف، بكر عبةاس، دار صادر، بيركت، الطب
 ـ.ََِٖ

  هػػػػ( دار البشػػػير، طنطػػػا، الطبعػػػة ّٓٗاألكائػػػؿ، سبػػػك هػػػالؿ العسػػػكرم )ت نحػػػك
 هػ. َُْٖاألكلى، 

  البرصاف كالعرجػاف كالعميػاف كالحػكلف، سبػك عامػاف عمػرك بػف بحػر الجػاحظ )ت
 هػ.َُُْهػ( دار الجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، ِٓٓ

  هػػػ( دار كمك بػػة ِٓٓك بػػف بحػػر الجػػاحظ )ت البيػػاف كال بيػػيف، سبػػك عامػػاف عمػػر
 هػ.ُِّْالهالؿ، بيركت، 
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  بيػػػػػدم )ت هػػػػػػ(  حقيػػػػػؽ: مجمكعػػػػػة مػػػػػف َُِٓ ػػػػػاج العػػػػػركس،  مر حػػػػػى الزة
 ـ.ُٓٔٗالمحققيف، دار الهداية لمطباعة ك النشر كال كزيت ، الككيت، 

  ،ـ.ُٓٗٗ اريخ األدب العربج، د. شكقج حيؼ، دار المعارؼ، مصر 
 هػ( دار ال راث، بيػركت، الطبعػة َُّد بف جرير الطبرم )ت  اريخ الطبرم، محم

 هػ.ُّٕٖالاانية، 
  ػػاريخ اليعقػػكبج، سحمػػد بػػف سبػػج يعقػػكب بػػف جعفػػر المعػػركؼ بػػاليعقكبج )ت بعػػد 

 هػ.ُّٖٓهػ( مطبعة الةرم، النجؼ، العراؽ، ِِٗ
  ال ػػػذكرة الحمدكنيػػػة، محمػػػد بػػػف الحسػػػف بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػج بػػػف حمػػػدكف )ت

 هػ.ُُْٕبيركت، الطبعة األكلى،  هػ( دار صادر،ِٔٓ
  هػ(  حقيػؽ: محمػد عػكض مرعػب، َّٕ هذيب المةة،  سبك منصكر األزهرم )ت

 ـ.ََُِدار إحياء ال راث العربج، بيركت، الطبعة األكلى، 
  هػػػ(  حقيػػؽ: رمػػزم منيػػر ُِّجمهػػرة المةػػة، محمػػد بػػف الحسػػف بػػف دريػػد )ت

 ـ.ُٕٖٗكلى، بعمبكج، دار العمـ لممالييف، بيركت، الطبعة األ 
 ،هػػ( دار الك ػب العمميػػة،ِٓٓسبػك عامػاف عمػرك بػػف بحػر الجػاحظ )ت  الحيػكاف 

 هػ.ُِْْ، الطبعة الاانية، بيركت

  خزانػػػة األدب كلػػػب لبػػػاب لسػػػاف العػػػرب، عبػػػد القػػػادر بػػػف عمػػػر البةػػػدادم )ت
هػ(  حقيؽ كشرح: عبد السػالـ محمػد هػاركف، مك بػة الخػانجج، القػاهرة، َُّٗ

 ـ.ُٕٗٗ -هػ ُُْٖالطبعة الرابعة، 
  هػػ( دار ْٕٔدمية القصر كعصػرة سهػؿ العصػر، عمػج بػف الحسػف البػاخرزم )ت

 هػ.ُُْْالجيؿ، بيركت، الطبعة األكلى، 
  ديػػكاف سبػػج ديلمػػة،  حقيػػؽ: د. إميػػؿ بػػديت يعقػػكب، دار الجيػػؿ، بيػػرت، الطبعػػة

 ـ.  ُْٗٗ -هػ ُُْْاألكلى، 
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 ر محمػػػكد الصػػػالحج ك د. سحمػػػد ديػػكاف سبػػػج ديكىادو اإليػػػادٌم، جمػػػت ك حقيػػؽ: سنػػػكا
 ـ.ََُِ -هػ ُُّْهاشـ السامرةائج، دار العصماء، دمشؽ، الطبعة األكلى، 

  ،ديػػكاف سبػػج ذ يػػب الهػػذلج،  حقيػػؽ: د. سنطكنيػػكس بطػػرس، دار صػػادر، بيػػركت
 ـ.ََِّ -هػ ُِْْالطبعة األكلى، 

  ديكاف األعشى الكبير ميمكف بف قػيس، شػرح ك عميػؽ: ـ. محمػد حسػيف، مك بػة
 ـ.َُٓٗاآلداب بالجماميز، 

  لبنػاف،  –ديكاف الطنرمةاح،   حقيؽ: د. عزة حسػف، دار الشػرؽ العربػج، )بيػركت
 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْْسكريا( الطبعة الاانية،  –حمب 

  ديػػػكاف الفػػػرزدؽ،  حقيػػػؽ: عمػػػج  ػػػاعكر، دار الك ػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، الطبعػػػة
 ـ.ُٕٖٗ -هػ َُْٕاألكلى، 

 م،  حقيػػػؽ: حسػػػف كامػػػؿ الصػػػير ٌج، معهػػػد المخطكطػػػات ديػػػكاف الماىقنػػػب العىٍبػػػد
 ـ.ُُٕٗ -هػ ُُّٗالعربية، 

  ،ديػػكاف الميػػرىقنش األكبػػر )عمػػرك بػػف سػػعد(،  حقيػػؽ: كػػاريف صػػادر، دار صػػادر
 ـ.ُٖٗٗبيرت، الطبعة األكلى، 

  ،ديكاف النةابةة الذبيانٌج، جمت ك حقيؽ كشرح: الشيخ محمد الطػاهر بػف عاشػكر
 - ػػػػكنس كالشػػػػركة الكطنيةػػػػة لمنشػػػػر كال كزيػػػػت  - كزيػػػػت )الشػػػػركة ال كنسػػػػية لم

 ـ.ُٕٔٗالجزائر(، جانفج )يناير( 
  ،ػػٍمت،  حقيػػؽ: د. سػػجيت جميػػؿ الجبيمػػج، دار صػػادر ٌيػػة بػػف سبػػج الصة ديػػكاف سيمى

 ـ.ُٖٗٗبيركت، الطبعة األكلى، 
  بػػف سبػػج خػػاـز األسػػدم، قػػدةـ لػػ  كشػػرح : مجيػػد طػػراد، دار الك ػػاب  ًبٍشػػرديػػكاف

 ـ.ُْٗٗ -هػ ُُْٓبيركت، الطبعة األكلى،  العربٌج،
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  ،هػػػػػ َُْٔديػػػػكاف جريػػػػر،  حقيػػػػؽ: كػػػػـر البسػػػػ انج، دار بيػػػػركت، بيػػػػركت- 
 ـ.ُٖٔٗ

  ديكاف حساف بف اابت،  حقيؽ: عبدس مهٌنا، دار الك ب العمميػة، بيػركت، الطبعػة
 ـ.ُْٗٗ -هػ  ُُْْالاانية، 

  ،ـ.َُُٗديكاف حساف بف اابت،  حقيؽ: هيرشفيمد، ليدف 
 كاف ذم الرُّمةة،  حقيؽ: سحمد حسف بسج، دار الك ب العمميةة، بيركت، الطبعػة دي

 ـ.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓاألكلى، 
  ،ديػػكاف زيهيػػر بػػف سبػػج سيػػممى،  حقيػػؽ: عمػػج حسػػف  ػػاعكر، دار الك ػػب العمميةػػة

 ـ.ُٖٖٗ -هػ َُْٖبيركت، الطبعة األكلى، 
 اس اليزيػػػدم عػػػف ديػػػكاف شػػػعر الحػػػادرة، إمػػػالء: سبػػػج عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف العبػػػ

األصمعج،  حقيؽ: د. ناصر الديف األسد، منشكر  ػج مجمػة معهػد المخطكطػات 
 ـ.ُٗٔٗنك مبر  -هػ ُّٖٗ(، رمحاف ِ(، الجزء )ُٓالعربية، مجمد )

  ديكاف طىرى ىة بف العبد ًبشىػٍرح األعمػـ الشةػٍن ىٍمرم،   حقيػؽ: دريػة الخطيػب ك لطفػج
البحػػػريف، الم سسػػػة العربيػػػة، بيػػػركت، الصػػػقاؿ، إدارة الاقا ػػػة كالفنػػػكف، دكلػػػة 

 ـ.َََِالطبعة الاانية، 
  ،ديػكاف عيبيػد اهلل بػف قػيس الرُّقيةػػات،  حقيػؽ: د. محمػد يكسػؼ نجػـ، دار صػػادر

 ـ.ُٖٔٗ -هػ َُْٔبيركت، 
  ديػػكاف عػػدٌم بػػف زيػػد العبػػادم، حققػػ  كجمعػػ : محمػػد جبػػار المعيبػػد، شػػركة دار

 ـ.ُٓٔٗ -هػ ُّٖٓالجمهكرية لمطبت كالنشر، بةداد، 
  ديػػػكاف لقػػػيط بػػػف يعمػػػر،  حقيػػػؽ: د. عبػػػد المعيػػػد خػػػاف، دار األمانػػػة كم سسػػػة

 ـ.ُُٕٗ -هػ ُُّٗالرسالة، بيركت، 
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  هػػػػ( م سسػػػة ّٖٓربيػػػت األبػػػرار كنصػػػكص األخيػػػار، جػػػار اهلل الزمخشػػػرم )ت
 هػ.ُُِْاألعممج، بيركت، الطبعة األكلى، 

 القاسػـ السػهيمج )ت  الركض األنػؼ  ػج شػرح السػيرة النبكيػة لبػف هشػاـ،  سبػك
هػ(  حقيؽ: عمر عبد السالـ السالمج، دار إحياء ال ػراث العربػج، بيػركت، ُٖٓ

 ـ.َََِ -هػ ُُِْالطبعة األكلى، 
  سمط النجكـ العكالج  ج سنبػاء األكائػؿ كال ػكالج، عبػد الممػؾ بػف حسػيف بػف عبػد

عمػج هػػ(  حقيػؽ: عػادؿ سحمػد عبػد المكجػكد ك ُُُُالممؾ العصامٌج المكنٌج )ت 
 -هػػػػػ ُُْٗمحمػػػػد معػػػػكض، دار الك ػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، الطبعػػػػة األكلػػػػى، 

 ـ.ُٖٗٗ
  هػػػ(  حقيػػؽ: سػػهيؿ ُُٓسػػيرة ابػػف إسػػحاؽ، محمػػد بػػف إسػػحاؽ بػػف يسػػار )ت

 ـ.ُٖٕٗ -هػ ُّٖٗزكار، دار الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، 
  هػػ(،  حقيػؽ: مصػطفى ُِّسيرة ابف هشاـ، عبد الممؾ بف هشاـ المعا رم )ت

بػػراهيـ األبيػػارم كعبػػد الحفػػيظ الشػػمبج، شػػركة مك بػػة كمطبعػػة مصػػطفى السػػ قا كا 
 ـ.ُٓٓٗ -هػ ُّٕٓالبابج الحمبج كسكلدل بمصر، الطبعة الاانية، 

  ـى لػػ : َْٓشػػرح سدب الكا ػػب لبػػف ق يبػػة، سبػػك منصػػكر الجػػكاليقى )ت هػػػ( قىػػدة
 مصطفى صادؽ الرا عج، دار الك اب العربج، بيركت.

 هػػػ(  حقيػػؽ: عبػػد السػػ ار ِٕٓيف، سبػػك سػػعيد السػػكةرم )ت شػػرح سشػػعار الهػػذلي
سحمػػػػد  ػػػػراج، مراجعػػػػة: محمػػػػكد محمػػػػد شػػػػاكر، مك بػػػػة دار العركبػػػػة، القػػػػاهرة، 

 ـ.ُٓٔٗ -هػ ُّْٖ
  هػػػػ( ْْٗشػػػرح األشػػػعار السػػػ ة الجاهميةػػػة، عاصػػػـ بػػػف سيػػػكب البطميكسػػػج )ت

مة ك ػػب  حقيػػؽ: ناصػػيؼ سػػميماف عػػكةاد، كزارة الاقا ػػة كالفنػػكف العراقيػػة، سمسػػ
 ـ.ُٕٗٗ(، َٓال راث )
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  شرح القصائد السبت الطكاؿ الجاهميات، سبك بكػر محمػد بػف القاسػـ األنبػارم )ت
هػ(  حقيؽ: عبد السالـ محمد هاركف، دار المعارؼ، سمسمة ذخائر العػرب ِّٖ

 (، الطبعة الخامسة.ّٓ)
  هػػػػػ(، إدارة الطباعػػػػة َِٓشػػػػرح القصػػػػائد العشػػػػر، سبػػػػك زكريػػػػا ال بريػػػػزم، )ت

 هػ.ُِّٓيرية، القاهرة، الطبعة الاانية، المن
  هػػػ(  حقيػػػؽ  َِٔشػػرح المعمقػػات ال سػػت، منسػػكب ألبػػج عمػػرك الشػػيبانج )ت

كشػػػرح: عبػػػد المجيػػػد همػػػك، م سسػػػة األعممػػػج لممطبكعػػػات، بيػػػركت، الطبعػػػة 
 ـ.ََُِ -هػ ُِِْاألكلى، 

  شرح ديكاف حساف بف اابت األنصارٌم،  حقيؽ: عبد الرحمف البرقػكقج، المطبعػة
 ـ.ُِٗٗ -هػ ُّْٕالرحمانية بمصر، 

  شػػعر ابػػف ميةػػادة، جمعػػ  كحققػػ : د. حنةػػا جميػػؿ حػػٌداد، مطبكعػػات مجمػػت المةػػة
 ـ.ُِٖٗ -هػ َُِْالعربية بدمشؽ، 

  هػػػػػ( دار الحػػػػديث، القػػػػاهرة، ِٕٔالشػػػػعر كالشػػػػعراء، ابػػػػف ق يبػػػػة الػػػػدينكرم )ت
 هػ.ُِّْ

 ار المعػارؼ، الطبعػة الشعراء الصعاليؾ  ج العصر الجاهمج، د. يكسؼ خميؼ، د
 الرابعة.

  هػػػ( دار الك ػػب ِّٖشػػفاء الةػػراـ بأخبػػار البمػػد الحػػراـ، سبػػك الطيػػب الفاسػػج )ت
 ـ.َََِ-هػُُِْالعممية، الطبعة األكلى 

  هػػ(  حقيػؽ: سحمػد عبػد الةفػكر ّّٗالصحاح، إسماعيؿ بف حمػاد الجػكهرم )ت
 ـ.ُٕٖٗ -  هػَُْٕعطةار، دار العمـ لممالييف، بيركت، الطبعة الرابعة 

  هػػػ( بعنايػػة: د. محمػػد ِٔٓصػػحيح البخػػارم، محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم )ت
 هػ.ُِِْزهير الناصر، دار طكؽ النجاة، بيركت، الطبعة األكلى، 
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  هػػػ(  حقيػػؽ: عبػػد ِٔٗطبقػػات الشػػعراء لبػػف المع ػػز، عبػػد اهلل بػػف المع ػػز )ت
 الس ار سحمد  راج، دار المعارؼ، القاهرة، الطبعة الاالاة.

  هػػ(  حقيػؽ: محمػد عبػد القػادر عطػا، َِّالطبقات الكبرل، محمد بػف سػعد )ت
 ـ.َُٗٗ -هػ َُُْدار الك ب العممية، بيركت، الطبعة األكلى، 

  هػػ(  حقيػؽ: د مهػدم المخزكمػج، د َُٕالعيف، الخميؿ بف سحمد الفراهيدم )ت
 إبراهيـ السامرائج، دار كمك بة الهالؿ.

 هػػػ(  حقيػػؽ: د. عبػػد ِٕٔف ق يبػػة الػػدينكرم )ت بريػػب الحػػديث لبػػف ق يبػػة، ابػػ
 هػ.ُّٕٗاهلل الجبكرم، مطبعة العانج، بةداد، الطبعة األكلى، 

  هػػػػ( ِِْبريػػػب الحػػػديث لمقاسػػػـ بػػػف سػػػالـ، سبػػػك عيبيػػػد القاسػػػـ بػػػف سػػػاٌلـ )ت
 حقيؽ: د. محمد عبد المعيد خاف، مطبعة دائرة المعارؼ العامانية، حيػدر ،بػاد، 

 ـ.ُْٔٗ -هػ ُّْٖ، الهند، الطبعة األكلى
  هػػ(  حقيػؽ: ْٕٖ صؿ المقاؿ  ج شرح ك اب األمااؿ، سبك عبيػد بػف البكػرم )ت

 ـ.ُُٕٗإحساف عباس، م سسة الرسالة، بيركت، الطبعة األكلى، 
  ،هػػػػػ ُُِْ ػػػج  ػػػػاريخ األدب الجػػػاهمج، عمػػػػج الجنػػػػدم، مك بػػػة دار ال ػػػػراث- 

 ـ.ُُٗٗ
 هػػ(   حقيػػؽ: محمػد سبػػك ِٖٓ الكامػؿ  ػج المةػػة كاألدب، سبػك العبػػاس المبػرد )ت

 -هػػػػػ ُُْٕالفحػػػػؿ إبػػػػراهيـ، دار الفكػػػػر العربػػػػج، القػػػػاهرة، الطبعػػػػة الاالاػػػػة، 
 ـ.ُٕٗٗ

  هػػػ(  حقيػػؽ: سحمػػد زكػػج باشػػا، دار الك ػػب َِْك ػػاب األصػػناـ، ابػػف الكمبػػج )ت
 ـ.َََِالمصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

 هػػػػ( ِْْت )ت ك ػػػاب األلفػػػاظ لبػػػف السػػػكيت، يعقػػػكب بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف السػػػكي
 ـ.ُٖٗٗ حقيؽ: د.  خر الديف قباكة، مك بة لبناف ناشركف، الطبعة األكلى، 



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 َُُ 

  هػػ(  حقيػؽ: عبػػد َُٖالك ػاب، عمػرك بػف عامػاف بػف قنبػر الممقػب سػيبكي  )ت
 -هػػػ َُْٖالسػػالـ محمػػد هػػاركف، مك بػػة الخػػانجج، القػػاهرة، الطبعػػة الاالاػػة، 

 ـ.ُٖٖٗ
 ( الحكاشػػػج: لميػػػازجج ُُٕت لسػػػاف العػػػرب، محمػػػد بػػػف مكػػػـر بػػػف منظػػػكر )هػػػػ

 هػ.ُُْْكجماعة مف المةكييف، دار صادر، بيركت، الطبعة الاالاة، 
  ،مجػػػانج األدب  ػػػج حػػػدائؽ العػػػرب، لػػػكيس شػػػيخك، مطبعػػػة اآلبػػػاء اليسػػػكعييف

 ـ.ُُّٗبيركت، 
  هػػػ(  حقيػؽ: محمػػد محيػػى الػػديف ُٖٓمجمػت األماػػاؿ، سبػػك الفحػؿ الميػػدانج )ت

 يركت.عبد الحميد، دار المعر ة، ب
  :هػػػ(  حقيػػؽ: ْٖٓالمحكػػـ كالمحػػيط األعظػػـ، عمػػج بػػف إسػػماعيؿ بػػف سػػيدل )ت

 -هػػ ُُِْعبد الحميػد هنػداكم، دار الك ػب العمميػة، بيػركت، الطبعػة األكلػى، 
 ـ.َََِ

  محمد رسكؿ اهلل كخػا ـ النبينػيف ـ( ُٖٓٗ، لإلمػاـ محمػد الخحػر حسػيف )ت
طها: عمػػػػج الٌرحػػػػا منشػػػػكر حػػػػمف مكسػػػػكعة األعمػػػػاؿ الكاممػػػػة، جمعهػػػػا كحػػػػب

 ـ. ََُِ -هػ  ُُّْالحسينج، دىاري النةكاًدر، سكريا، الطبعة األيكلى، 
  هػػػػ(  حقيػػػؽ  ْٓٔمػػػر،ة الزمػػػاف  ػػػج  ػػػكاريخ األعيػػػاف، سػػػبط ابػػػف الجػػػكزم )ت

ك عميػػػؽ: محمػػػد رحػػػكاف عرقسكسػػػج ك عمػػػار ريحػػػاكم، دار الرسػػػالة العالميػػػة، 
 ـ.َُِّ -هػ ُّْْدمشؽ، الطبعة األكلى، 

 شػػػعر الجػػػاهمج، ناصػػػر الػػػديف األسػػػد، دار المعػػػارؼ بمصػػػر، الطبعػػػة مصػػػادر ال
 ـ.ُٖٖٗالسابعة، 

  هػػػػ(  حقيػػػؽ: اػػػركت عكاشػػػة، الهيئػػػة ِٕٔالمعػػػارؼ، ابػػػف ق يبػػػة الػػػدينكرم )ت
 ـ.ُِٗٗالمصرية العامة لمك اب، القاهرة، الطبعة الاانية، 



 كط )العدد الكاحد كاألربعكف( ػػة بأسيػػة العربيػػة المةػػة كميػػمجمػ 
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  هػػػػ( ّٔٗمعاهػػػد ال نصػػػيص عمػػػى شػػػكاهد ال مخػػػيص، سبػػػك الفػػػ ح العباسػػػج )ت
 ؽ: محمد محيج الديف عبد الحميد، عالـ الك ب، بيركت. حقي

  هػػػػػ(  دار صػػػػادر، بيػػػػركت، الطبعػػػػة ِٔٔمعجػػػـ البمػػػػداف، يػػػػاقكت الحمػػػػكم )ت
 ـ.ُٓٗٗالاانية، 

  ـ( مطبعػة ُِّٗمعجـ المطبكعات العربية كالميعرةبة، يكسؼ إلياف سػركيس )ت
 ـ.ُِٖٗ -هػ  ُّْٔسركيس بمصر، 

  ،طبعػة مشػ ركة بػيف مك بػة المانػى، بيػركت، معجـ المػ لفيف، عمػر رحػا كحالػة
 كدار إحياء ال راث العربج، بيركت.

  المعجـ الكسيط، مجمت المةة العربيػة بالقػاهرة )إبػراهيـ مصػطفى / سحمػد الزيػات
 / حامد عبد القادر / محمد النجار( دار الدعكة، القاهرة.

  هػػػػ( َّٓمعجػػػـ ديػػػكاف األدب، إسػػػحاؽ بػػػف إبػػػراهيـ بػػػف الحسػػػيف الفػػػارابج )ت
 حقيؽ: د. سحمػد مخ ػار عمػر، مراجعػة: د. إبػراهيـ سنػيس، م سسػة دار الشػعب 

 ـ.ََِّ -هػ ُِْْلمصحا ة كالطباعة كالنشر، القاهرة، 
  هػػػ( ْٕٖسػماء الػػبالد كالمكاحػت، سبػك عبيػػد البكػرم )ت سمعجػـ مػا اسػػ عجـ مػف

 هػ.َُّْعالـ الك ب، بيركت، الطبعة الاالاة، 
 ،هػػػػػ ُّٕٕدار مك بػػػػة الحيػػػػاة،  بيػػػػركت،  معجػػػػـ مػػػػ ف المةػػػػة، سحمػػػػد رحػػػػا- 

 ـ.ُٖٓٗ
  ػػػػؿ  ػػػػج  ػػػػاريخ العػػػػرب قبػػػػؿ اإلسػػػػالـ، د. جػػػػكاد عمػػػػج )ت ـ( دار ُٕٖٗالميفىصة

 ـ.ََُِ -هػ ُِِْالساقج، الطبعة الرابعة، 
  هػػػ(   حقيػػؽ كشػػرح: سحمػػد محمػػد شػػاكر ُْٕالمفحػػميةات، المفحػػؿ الحػػبج )ت

 سة.كعبد السالـ هاركف، دار المعارؼ، الطبعة الساد



 دراسة  حميميةة نقديةة« النصرانيةة ك،دابها بيف عرب الجاهميةة» كظيؼ الشعر  ج ك اب 
   

 َُّ 

  مقامات سبػج الفحػؿ بػديت الزمػاف الهمػذانج، سبػك الفحػؿ بػديت الزمػاف الهمػذانج
هػػػػ(  حقيػػػؽ: محمػػػد محيػػػج الػػػديف عبػػػد الحميػػػد، المك بػػػة األزهريػػػة، ّٖٗ)ت 

 ـ.ُِّٗ -هػ ُِّْ
  هػػ(  حقيػؽ: د. محمػد َْٓالمم ت  ج صنعة الشػعر، عبػد الكػريـ النهشػمج )ت

 ة.زبمكؿ سالـ،  منشأة المعارؼ، اإلسكندري
  هػػ(  حقيػؽ: د َّٗالمن خب مف كالـ العرب، عمج بف الحسػف الهينػائج )ت بعػد

حيػاء ال ػراث  محمد بف سحمد العمرم، جامعػة سـ القػرل )معهػد البحػكث العمميػة كا 
 ـ.ُٖٗٗ -هػ َُْٗاإلسالمج(، مكة المكرمةة، الطبعة األكلى، 

  هػػػ( ِْٓ)ت المينىمةػػؽ  ػػج سخبػػار قػػريش، سبػػك جعفػػر محمػػد بػػف حبيػػب البةػػدادم
هػػ َُْٓ حقيؽ: خكرشيد سحمد  اركؽ، عػالـ الك ػب، بيػركت، الطبعػة األكلػى، 

 ـ.ُٖٓٗ -
  اآلمػدم )ت  ًبٍشػرالم  مؼ كالمخ مؼ  ج سسماء الشعراء، سبك القاسـ الحسف بف

هػػ ُُُْهػ(  حقيؽ:  ري س كرنكػك، دار الجيػؿ، بيػركت، الطبعػة األكلػى، َّٕ
 ـ.ُُٗٗ -

  عمػػػى الشػػػعراء، محمػػػد بػػػف عمػػػراف المرزبػػػانج )ت المكشػػػح  ػػػج مآخػػػذ العممػػػاء
س الديف، دار الك ب العمميػة، بيػرت، الطبعػة مهػ(  حقيؽ: محمد حسيف شّْٖ

 ـ.ُٓٗٗ -هػ ُُْٓاألكلى، 
  ،النصػػرانية ك،دابهػػا بػػيف عػػرب الجاهميػػة، لػػكيس شػػيخك، دار المشػػرؽ، بيػػركت

 ـ.ُٖٗٗالطبعة الاانية، 
 هػػػ( دار الك ػػب ّّٕف النػػكيرم )ت نهايػػة األرب  ػػج  نػػكف األدب، شػػهاب الػػدي

 هػ.ُِّْكالكاائؽ القكمية، القاهرة، الطبعة األكلى، 
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  هػػػ(  حقيػػؽ: سحمػػد األرنػػا كط ْٕٔالػكا ج بالك يػػات، صػػالح الػػديف الصػفدم )ت
 ـ.َََِ -هػ َُِْك ركج مصطفى، دار إحياء ال راث، بيركت، 

 الصحؼ كالمجالت:
  يػاض، العػدد األكؿ، المجمػد الكاحػد عبػدالعزيز، الر  الممػؾ دارة« الػدارة»مجمػة

 ـ.ُٓٗٗكالعشركف، 
  ـ.ُّْٗيكليك  ِ( الصادر  ج: ِٓالعدد )«  الرسالة»مجمة 
  ( دمشػػؽ، ،ذار/ ْك ّ( الجػػزء )ٖالمجمػػد )«  المجمػػت العممػػج العربػػج»مجمػػة

 ـ.ُِٖٗمارس 
  سصدرها: محمد كرد عمج، دمشؽ.« المق بس»مجمة 
 ـ.َُٕٗمارس )،ذار(  -هػ ُِّٓصفر الجزء الاانج مف المجمد الاانج،     

 ـ.َُٕٗسبسطس )،ب(  -هػ ُِّٓالجزء السابت مف المجمد الاانج، رجب     
 ـ.ُُّٗالجزء السابت مف المجمد الاامف، يكليك     
  ( مػػػػف السػػػػنة السػػػػابعة،  ػػػػاريخ ُُالعراقيػػػػة، العػػػػدد )« لةػػػػة العػػػػرب»مجمػػػػة

 ـ.ُِٗٗمف نك مبر  ُاإلصدار: 
  المجمػػد الرابػػت عشػػر، مدريػػد « سػػالمية  ػػج مدريػػدمعهػػد الدراسػػات اإل»مجمػػة

 ـ.ُٖٔٗ –ـ ُٕٔٗ
  هػػ ُّٖٗ( رمحػاف ِ( الجزء )ُٓمجمد )« معهد المخطكطات العربية»مجمة

 ـ.ُٗٔٗنك مبر  -
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 َُٓ 

 اخـىعـىضـًـزس انـفه
 انصفحح ادلىضـــــــىع

 ْ ةػػػػمقٌدمػػػػػػ

 ٖ ػػػػد ػػػػ مهيػػػ

: نبذة عف   ٖ ؼ الك ابم لن « لكيس شيخك»سكلن

النصػػػرانيةة ك،دابهػػػا بػػػيف عػػػرب »اانينػػػا: نبػػػذة عػػػف ك ػػػاب 
 «الجاهميةة

ُُ 

االانػػا: لٍمحػػة عػػف معنػػى  كظيػػؼ الشػػعر كالسػػمات العامػػة 
 ة ك،دابهػا بػيف عػربالنصػرانية »ل كظيؼ الشعر  ػج ك ػاب 

 «ةالجاهمية 

ُّ 

ػػػر  الفصػػػؿ األكؿ:  كظيػػػؼ الشػػػعر إلابػػػات دعػػػاكل ال نصُّ
 الجماعجٌ 

ُٓ 

:  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّر بعض األجناس )النبط(سك   ُٓ لن

ر بعض البمداف  َِ اانينا:  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّ

ر بعض القبائؿ  ِٔ االانا:  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّ

ػػر دعػػاكل الفصػػؿ الاػػانج:  كظيػػؼ الشػػعر إلابػػات  ال نصُّ
 الفردمٌ 

ّٓ 

ػػػر :  كظيػػػؼ الشػػػعر إلابػػػات  نصُّ قػػػاف بػػػف بػػػدر الزنٍبرً  سكلن
 ال ميمج

ّٓ 
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 ّٖ السمكسؿ اانينا:  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّر

ػػػر عمػػػرك بػػػف كماػػػكـ  االانػػػا:  كظيػػػؼ الشػػػعر إلابػػػات  نصُّ
 ال ةٍةًمبجٌ 

ُْ 

 ِْ النةابةة الذُّبيانجٌ  رابعنا:  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّر

ار بف جػابر بػف  خامسنا:  كظيؼ الشعر إلابات  نصُّر حجة
 سبجر

ْٔ 

ححػكر النصػرانيةة  كظيؼ الشػعر إلابػات الفصؿ الاالث: 
  ج الشعر الجاهمج

َٓ 

:  كظيػؼ الشػػعر إلابػات ححػػكر صػالة النصػػارل  ػػج  سكلن
 الشعر الجاهمج

ِٓ 

اانينػػا:  كظيػػؼ الشػػعر إلابػػات ححػػكر الزبػػكر كاإلنجيػػؿ 
 كك ب النصرانيةة  ج الشعر الجاهمجٌ 

ٓٓ 

لفاظنا  يطمىػؽ عمػى معػالـ االانا:  كظيؼ الشعر إلابات سفة س
كمعػػػانج إسػػػالميةة اسػػػ يعًممٍت قبػػػؿ اإلسػػػالـ لمدللػػػة عمػػػى 

 معالـ كمعانج نصرانيةة

ُٔ 

هػك الػذبيح  رابعنا:  كظيؼ الشعر إلابات سفة إسػحاؽ 
 كليس إسماعيؿ 

ٔٔ 

ححكر النصارل  ج  كظيؼ الشعر إلابات الفصؿ الرابت: 
 الشعر الجاهمجٌ 

ُٕ 
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 َُٕ 

:  كظيؼ الش عر إلابات ححكر الحكاريينف  ػج الشػعر سكلن
 الجاهمجٌ 

ّٕ 

اانينا:  كظيؼ الشػعر إلابػات ححػكر الرهبػاف  ػج الشػعر 
 الجاهمجٌ 

ٕٔ 

 ٖٓ خا مػػػػػػػػة

 ْٗ مراجت البحثب ابت

 َُٓ  هرس المكحكعات

 

 


