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إبراھیم عبد الّرحیم یوسف، تاریخ األدب والنّصوص األدبیّة._ محّمد الطّیّب عبد النّافع و 

_ واضح الّصمد، أدب صدر اإلسالم.

دیوان حسان بن ثابت._

_  سامي مّكي العاني، كعب بن مالك األنصارّي شاعر العقیدة اإلسالمیّة.

_ دیوان النّابغة الجعدّي.

ة في صدر اإلسالم._ النّعمان عبد المتعالي القاضي، شعر الفتوح اإلسالمیّ 

_ تمھید:1

حیاة عّم فیھا التّشتّت والتّفّرق، وسادھا كثرة -قبل ظھور اإلسالم–عاش العرب
الحروب والنّزاعات المستمّرة  سنین طویلة ؛ فقد كانوا یتّبعون عاداٍت وتقالیَد جاھلیّة  فعبدوا 
األصنام، وقتلوا ألتفھ األسباب، ووأدوا البنات، وتعّصبوا للقبیلة تعّصبا مقیتا...ولكّن اإلسالم 

تحّول جذرّي لھذه الحیاة فغیّر مجراھا. لقد حمل رسالة شریفة سعى من خاللھا إلى كان نقطة
النّھوض باألّمة العربیّة وتوجیھھا إلى الطّریق الّصحیح، طریق الھدایة والفالح، لقد " كان 
ظھور اإلسالم حدثا ھاّما في تاریخ العرب، غیّر حیاتھم وبّدل ِرجسھم بطُھر، وفسادھم 

دولة متآلفة وفرض علیھا نظامھ ومبادئھ، ومحا ھذه العادات القبیحة الّتي بصالح، وأقام
تأّصلت في نفوس العرب، ورسم للمجتمع مثال أعلى یخالف ما ألفوه من عبادة األصنام 

والثّأر والّربا ووأد البنات، والقسوة في االنتقام."   
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اضع واالبتعاد عن المفاخرة 
والِكبر، وحّرم علیھم قتل أوالدھم ووأد بناتھم، وأنقذ المرأة من مخالب االضطھاد 

والجور،وفرض الّصالة وأوجب الّزكاة....

_ اإلسالم والّشعر: 2

حیث برع في قولھ شعراُء كثر جّسدوا العرب، لّ ثّل الّشعر في العصر الجاھلّي سجم
وعاداتِھم، وتقالیَدھم، فقد كان سالًحا یُدافعون بھ عن قبائلھم فیتعّصبون من خاللھ حیاتَھم،

لذلك، ویتفاخرون، ویھجون، ولّما جاء اإلسالم الّذي غیّر الكثیر من جوانب ھذه الحیاة، 
ینظمون شعرھم في ھجائھ وقضى على أخرى، وقف بعض الّشعراء في وجھ الّرسول 

بین المشركین بالّدعوة اإلسالمیّة والمؤمنین بھا، فاتّخذ والطّعن فیما جاء بھ، فنشأ صراع
الّشعر" سالحا ماضیا ضّد خصومھ من مشركي قریش وأعداء رسالتھ، إذ كان یرى أّن وقَع 

نبلھ علیھم أشّد من وقع الحسام."

واكب األدب شعره ونثره حركة اإلسالم، حیث تجّسدت فیھ  مبادئ اإلسالم المستقاة 
الكریم وأسلوبھ وبیانھ، والحدیث النّبوّي الّشریف. فعلى مستوى الّشعر مثال، نجد من القرآن

الّشعراء یدعون إلى العمل الّصالح، ویحثّون على الجھاد، ویُشیدون بالّرسول الكریم 
وأصحابھ، ویمدحون البطوالت، ویرثون الّشھداء، باإلضافة إلى استحداث لون شعرّي جدید 

غازي.  ونجدھم كذلك ابتعدوا عن المدح المتملّق، ووصف مجالس وھو شعر الفتوح والم
اللّھو والخمر، والھجاء الّالذع، والفخر القبلّي. لقد " عمل على تحویل مجرى أفكار المؤمنین 
عن الفنون واألغراض الّشعریّة المنحرفة عن سنن الّشرف والحّق، كالتّشبیب والغزل 

ذع."الفاحش والمدح الباطل، والھجاء المق

_ موقف اإلسالم من الّشعر والّشعراء:3

فمنھم من قال موقف اإلسالم من الّشعر والّشعراء، ذھب الباحثون مذاھب عدیدة حولَ 
ألن یمتلئ جوف أحدكم " : نھى عن قول الّشعر ودلیلھم على ذلك  قولھ إّن الّرسول 

ونفى ھذا الّرأي آخرون  فقالوا بأّن الّرسول قیحا حتّى یَِریَھُ  خیر لھ من أن یمتلئ شعًرا."
ذّم أولئك الّذین ینظمون الّشعر المنافي لتعالیم اإلسالم ومبادئھ، الّداعي إلى العداوة والفرقة، 
النّاشِر الفتنةَ وروَح النّزعة القبلیّة. ویدّعمون رأیھم بقول للّرسول الكریم یمدح فیھ قول 

كما أضافوا " إّن من الّشعر لحكمة وإّن من البیان لسحرا."بالّشعر ویقّدر قیمتھ عند العر
أدلّة أخرى على أنّھ شّجع الّشعر الّذي یدعو إلى التّحلي بالفضائل واألخالق، ورفض ونھى 

:" إنّما الّشعر كالم مؤلّف فما وافق الحّق منھ فھو حسن وما عن الّذي یھدم ھذه القیم  فقال
" إنّما الّشعر كالم فمن الكالم خبیث :وقولھ أیًضایھ."لم یوافق الحّق منھ فال خیر ف

وطیّب."
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ویستشھد من یزعم أیضا بأن القرآن نھى عن الّشعر بما ورد في أواخر سورة 
الّشعراء:  












 ولكّن الباحثین من سورة الّشعراء. 227، 226، 225، 224اآلیات
والمفّسرین قالوا بأّن ھذه اآلیات ذّمت أولئك الّشعراء الكاذبین، فحّذر من اتّباعھم ألنّھم من 
أھل الغّي والّزور والباطل وشعرھم فاسد، واستثنى منھم الّذین آمنوا ودافعوا ونافحوا عن 

اإلسالم بألسنتھم. 

والقرآن الكریم " لم یحّرم نظم الّشعر كما یزعم من خالل ما سبق، یمكن القول إّن الّرسول 
البعض، ولم یھاجم الّشعراء بصفة عاّمة، وإنّما یقصد أولئك المشركین الّذین یھاجون رسول 
ّهللا وینھشون في أعراض النّاس، ویتّبعون مزاجھم وھواھم، فیحّركون عواطف الّسامعین 

رھم بما یملكون من أسالیب اإلثارة والتّشویق بأكاذیبھم، ویُعطّلون االحتكام إلى العقل ومشاع


فشعرھم مقبول إذا كان ضمن إطار التّعالیم اإلسالمیّة، والمقبول من الكالم.ورسولھ

عوة رفض اإلسالم كّل شعر یحطّ من األخالق والقیم ویعارض مبادئ الدّ ن، إذ
الّشعر الّذي یؤیّد ما جاءت بھ من مثل علیا وقیم حمیدة.( اإلسالمیّة ، ولكنّھ شّجع في المقابل

مثال: تحریم الخمر، معارضة الغزل الفاحش، محاربة العصبیّة...)

_ أغراض الّشعر في عصر صدر اإلسالم:4

من المعروف أّن الّشعر  في العصر الجاھلّي كان مرآة عاكسة لحیاة الجاھلیّین، لذلك 
استقى موضوعاتھ وأغراَضھ من تلك العصبیّة القبلیّة،" فلّما جاء اإلسالم أدرك خطر ھؤالء 
الّشعراء على كیان الّدولة النّاشئة، كان ال بّد من أن یقف منھم موقف المناھضة وأن ینفّر 

من الّشعر القبلّي المثیر للّضغائن واألحقاد."النّاس 

لذلك نالحظ-كما سبق ذكره- تأثّر الّشعراء في عصر صدر اإلسالم بالقرآن والحدیث
في شعرھم تلك المعاني واألفكار اإلسالمیّة باإلضافة إلى بعض األلفاظ القرآنیّة، مع أنّھم 

ریّة، تعّدد االغراض..)، ومن أبرز ھؤالء حافظوا على بناء القصیدة الجاھلیّة( األوزان الّشع
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. واألبیات الّشعریة الـتّالیة نماذج من كعب بن مالكوعبد ّهللا بن رواحة، وحّسان بن ثابت، :
أشعارھم:

اختلف الفخر في صدر اإلسالم مع فخر الجاھلیّة، فاألسباب الّتي دفعت الجاھلیّین الفخر: •
ذلك نرى أّن الفخر قد اتّخذ في اإلسالم منحى جدیدا للفخر لیست نفسھا عند اإلسالمیّین" ل

یتوافق مع العقیدة الّدینیّة الجدیدة." فكان یعتمد على القیم واألخالق الفاضلة مثل: الّشجاعة، 
والكرم، واالعتزاز باإلیمان، والجھاد، والخوف من یوم الحساب...  وفي ذلك نجد قول 

النّابغة الجعدّي:

، قال:كما نجد (علّي بن أبي طالب) یفتخر بصلة القرابة بینھ وبین الّرسول 

أبعد اإلسالم عن الّشعراء صفة التّكّسب، فاتّجھ اتّجاھا جدیًدا تماشى مع القیم المدح:•
وأصحابھ، وأّول من قالھ حّسان بن ثابت الجدیدة، وھو كّل ما قیل في مدح الّرسول 

:األنصارّي (شاعر الّرسول) ، حیث مدح الّرسوَل الكریم  بجمالِھ، وعظَمتِِھ، وَكَمالِِھ فقال

وقال أیًضا:



5

أیضا في المیّتھ المشھورة فقال:مدح الّرسولونجد (كعب بن زھیر) 

:بالنّورمشبّھا الّرسول ثّم قال

اتّخذه الّشعراء وسیلة للّرّد على الكفّار والّسخریة منھم، إذ كان" شعراء قریش الھجاء: •
وحلفاؤھم یھاجمون الّرسول وأصحابھ والّدین اإلسالمّي، وكان ال بّد من ردعھم وبالّسالح 

شّجع الفّعال عینھ؛ فسمح الّرسول لشعراء المسلمین بالّرّد علیھم إلسكاتھم." والمالحظ أنّھ 
وع من الھجاء(بین المسلمین والكفّار)  ولم یسمح بالھجاء بین المسلمین. ومن الّشعراء ھذا النّ 

المنافحین عن الّدعوة: حّسان بن ثابت، وعبد ّهللا بن رواحة.. ونجد في المقابل: أبو سفیان، 
وعبد هللا بن الّزبعرى، ضرار بن الخطاب الفھري من الكفّار.. ومن أمثلة الھجاء قول حساّن 

:ثابت یرّد على أبي سفیان ألنّھ ھجا الّرسولبن

كان الّرثاء في الجاھلیّة عبارة عن ذرف للّدموع  یصاحبھا النّدب  والنّحیب،كما الّرثاء:•
باالنتقام وأخذ الثّأر، ولكنّھ تغیّر  في عصر الّرسول الكریم، -في كثیر من األحیان–اقترن 

"فالّشاعر اإلسالمّي إنسان ملتزم بعقیدة دینیّة تحّدد لھ أبعاد الّرثاء ضمن القیم والمعاني 
ت اإلسالمیّة، وقد یتسابق المسلمون إلى الموت والّشھادة في مجاالت الجھاد، فیكون المو

مفخرة من المفاخر الّتي یعتّز بھا المسلم."

وكان الّرثاء بذلك تعبیرا " عّما یعتري اإلنسان من أسى لفراق عزیز، وكثیًرا ما ینتقل 
الّشاعر إلى تعداد محاسن الفقید وذلك ضمن نطاق المفاھیم اإلسالمیّة، وما یخفّف ألم الفراق 

لود، وأّن الّشھداء سینعمون في جوار ربّھم مع تلك القناعة في أّن المیت ینتقل إلى عالم الخ
الّذین أنعم علیھم من النّبیّین والّصّدیقین والّصالحین." وخیر مثال  على ذلك الّشاعرة الخنساء 
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الّتي لُقّبت بأمیرة شعر الّرثاء في الجاھلیّة، والّتي فقدت ابنیھا وأخویھا  فبكتھم حتّى " بدت 
ندما أدركت اإلسالم، شّجعت أبناءھا على القتال وحثّتھم على القروح في عینھا" ، ولكنّھا ع

الجھاد في سبیل ّهللا.

ظّل غرض الّرثاء مزدھرا لفترة طویلة بسبب استمرار الحروب بین المسلمین 
الّذي كان لھ والكفّار، فرثى المسلمون شھداءھم وبكى الكفّار قتالھم. ثّم كان موت الّرسول 

وقع عظیم في نفوس المؤمنین، فرثوه بقصائد كثیرة، نذكر منھا مرثیّة حّسان بن 
ثابت(بوركت یا قبر الّرسول):

ویضیف قائال:

ونجد (كعب بن مالك ) قد رثى النّبّي أیضا فقال: 

ظھر ھذا الغرض الجدید تزامنًا وحركة الفتوح والمعارك شعر الفتوح والمغازي:•
اإلسالمیّة، وقد كثر ھذا الّشعر بسبب كثرة أحداث ھذه المعارك، حیث كان الّشعراء " 

ودینھ."

متنفّسا لھم، ألّن ھذا اللّون من الّشعر لم یكن وجد الّشعراء في شعر الفتوحات
،فقد " فتحت الفتوح أمام الّشعر محظورا كغیره من األغراض الّتي نھى عن قولھا الّرسول 

مجاالت واسعة، ووضعت أمام الّشعراء مواقف شبیھة بالمواقف الّتي ألفوھا وألفھا الّشعر في 
تالفا شاسعا." الجاھلیّة، وإن اختلف الھدف بین المواقف اخ

أغراض شعر الفتوحات:_
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للّشاعر أن یفخر بنفسھ، أو قبیلتھ، كما كان یفعل الّشاعر الجاھلّي، لكن  الفخر والحماسة:•
فخره ال بّد " أن یكتسي ھذا الّصبغ اإلسالمّي، الّذي یتجلّى في بروز فكرة الجھاد."  وھنا

ندرك الفرق بینھ وبین الفخر الجاھلّي الّذي كان  قبلیّا ینشد الثّأر واالنتقام للقبیلة، " وشاعر 
الجھاد وإن ظّل شعره یتّسم بسمات الفخر فھو فخر یختلف عن الفخر الجاھلّي؛ إذ یُصّور فیھ 

وانتصار ،فیفتخر بانتصار الجماعة الّتي ینتمي إلیھاالّشاعر إیمانھ بقضیّة الجھاد ذاتھا."
اإلیمان على الجھل، والنّور على الجھل، إضافة إلى اإلشادة بخصال المسلمین...

والقاسم المشترك بینھما ھو من األغراض الّتي كانت موجودة في العصر الجاھلّي،الرثاء: •
عنھ " فیما شاع ولكنّھ اختلف  ھو ذلك الحزن واألسى واللّوعة والجزع على فقدان األحبّة

فیھ من آثار التّعالیم الّدینیّة ومظاھر اإلیمان بالموت، االستبشار بالجنّة، فضال عن ھذا اللّون 
الجدید من الّرثاء الّذي بكى فیھ المسلمون أشالءھم بكاء جدیدا." كما تمیّز ھذا الّرثاُء بكثرة  

والّشھداء.للمؤمنین الحدیث عن الجنّة والثّواب الّذي أعّده ّهللا 

یشبھ الّرثاء في ھذا العصر شعر الجھاد من حیث أنّھ یمّجد البطوالت، ویشید بأفعال 
. كما تغلب علیھ روح اإلیمان بالقضاء والقدر، الّشھداء ومواقفھم، ویعّدد مآثرھم ومحاسنھم

ي رثاء وتقبّلھا مھما كانت. من أمثلة ذلك قول أبي عامر بن غیالن فواالمتثال إلرادة ّهللا 
ابنھ الّذي خرج للغزو :

،اھتّم شعراء الفتوحات بوصف المعارك  والحروب الّتي خاضوھا  وصفا دقیقاالوصف:•
ونقلوا تلك األحداث والوقائع بكّل صدق. ومن أمثلة ذلك قول فذكروا سیوفھم وخیولھم،

الّزبیر بن العّوام:

شعر الفتوحات:خصائص _

اإلسالمیّة."شعر ملتزم، " حیث أنّھ أداة اجتماعیّة تحفظ تماسك الوحدة _

العفویّة أي "انعدام الّصقل والتّھذیب والمعاودة والمراجعة وبالتّالي انعدام التّكلّف... ونتج _
عن ھذا أّن شعر الفتوح بال استثناء یتّسم بالّصدق والحرارة واالنفعالیّة."

معجمھ الّشعرّي مستمّد من القرآن الكریم والحدیث النّبوّي الّشریف._
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لذاجاء على شكل مقطوعات قصیرة، یقولھا الّشاعر دون تدقیق أو تنقیح كونھ في اإلیجاز، _
حالة جھاد تمنعھ من ذلك.

أھّم خصائص شعر صدر اإلسالم:_ 5

" على قّوتھا، وقد رقّق اإلسالم الوضوح وتھذیب اللّغة، حیث حافظت األلفاظ واألسالیب_ 
وتوسیعھا."منھا، وزادھا عذوبة وسھولة، وعمل على تفریعھا 

شیوع المعجم القرآني والمعاني والقیم الّتي أرساھا اإلسالم، واستعمال ألفاظ جدیدة ( مثل: _ 
الّصیام، الّصالة، المؤمن، الكافر، الجنّة...)

یاة واإلنسان.ارب والتّصّورات  تجاه الكون والح_ التّعبیر عن المواقف والتّج

وخدمة العقیدة اإلسالمیّة._ اتّخاذ الّشعر وسیلة إلصالح المجتمع 

_ نقل المشاعر واألحاسیس بصدق وواقعیّة.

_ توظیف أسالیب القسم والّدعاء ، باإلضافة إلى قصص القرآن...
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المستوى: الّسنة األولى لیسانس

المجموعة: األولى

المقیاس: نّص أدبّي قدیم

األستاذة: أحالم بالولي

المراثي الّنبوّیة.المحاضرة الخامسة:

_ المرثّیة في الّلغة:1

رثا رْثًوا المیت: بكاه وعّدد محاسنه، نظم ورد في "المنجد في الّلغة واألدب والعلوم": " 
رثى َرْثًیا وِرثاًء وِرثایًة وَمْرثَاًة ومرثّیًة المیَت: رثاُه...الَمْرثاُة والمرثّیة ج مراٍث: ما فیه شعرا. 

ُیرثى به المیُت من شعٍر وسواُه."

َیْرِثیِه َرْثًیا ومْرثیًة إذا بكاه بعد موته. قال "رثى فالٌن فالًنا وجاء في "لسان العرب":
ُیَرثّیه ترثیًة. وَرثَْیُت المّیَت رْثًیا وِرثاًء وَمرثاًة ومرثَیًة ورثّیُتُه: فإن َمَدَحُه بعد موِته قیَل رثّاهُ 

َمَدْحُتُه بعد الموت وبكیته. ورثوت المّیَت أیًضا إذا بكیته وعّددت محاسنه، وكذلك إذا نظمَت 
فیه ِشعًرا."

لبا ما یكون یّتفق هذان الّتعریفان في أّن المرثّیة هي كّل شعر قیل في شخص بعد موته، وغا
هذا الّشعر مدًحا للمیت وتعدادا لمحاسنه ومآثره اّلتي  اّتصف بها في حیاته. 

_ المرثّیة النبوّیة: 2



2

شعًرا ُیقال في الّشخص بعد موته، فإّن المرثّیة -عاّم بصفة-إذا  كانت المرثّیة 
الّنبوّیة هي " كّل شعر قیل في وفاة الّرسول صّلى الّله علیه وسّلم حزنا علیه أو ثناًء، أو 

وفاًء أو ترّحًما أو غیر ذلك من معاني الّرثاء." 

حابة، كان لوفاة الّرسول علیه الّصالة والّسالم وقٌع قوّي في نفوس المؤمنین والصّ 
عّبر الّشعراء وقد لى طریق الحّق واإلیمان .إكان هادیهم، ومرشدهم، وموّجههمألّنه 

بحرقة وحسرة، فتراوحت أشعارهم بین وغیرهم  عن أساهم العمیق، وحزنهم الّشدید لوفاته 
فراقه، وصفاته، واإلیمان بقضاء الّله وقدره، ووصف لوعة اإلشادة  بخصال الّرسول 

ى مصیرهم بعده؛ فكانت هذه مضامین المراثي الّنبوّیة.وخوفهم عل

_ نماذج من المراثي الّنبوّیة:3

:یرثي الّرسول قال أبو بكر الّصّدیق 

ـــــــــــــــــــــــــدُ  باتـــــــــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــــــــأّوُبني همـــــــــــــــــــــــــوٌم ُحشَّ
یـــــــــــــا لیتنـــــــــــــي حیـــــــــــــث ُنبِِّئـــــــــــــُت الَغـــــــــــــداة بـــــــــــــهِ 
ـــــــــــــــت القیامـــــــــــــــَة قامـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد مهلكـــــــــــــــه لی
والّلـــــــــــه آســـــــــــى علـــــــــــى شـــــــــــيء ُفِجعـــــــــــُت بـــــــــــه

ـــــــــــــُبنيكـــــــــــــم لـــــــــــــي َبْعـــــــــــــَدك ِمـــــــــــــن هـــــــــــــّم ُیَنصِّ

مثـــــــــُل الّصـــــــــخوِر فأمســـــــــْت هـــــــــّدِت الجســــــــــَدا
ــــــــــدا ــــــــــا ُفِق ــــــــــْد أمســــــــــى مّیًت ــــــــــالوا: الّرســــــــــوُل ق ق
وال نـــــــــــــــــــــــرى بعـــــــــــــــــــــــدُه مـــــــــــــــــــــــاًال وال ولـــــــــــــــــــــــًدا
ــــــــــــــــَل الّلحــــــــــــــــدا ــــــــــــــــى أدَخ ــــــــــــــــِة حّت مــــــــــــــــن البرّی
إذا تــــــــــــــــــــــــــــذّكْرُت أّنــــــــــــــــــــــــــــي ال أراك أبــــــــــــــــــــــــــــدا

أیًضا:وقال 

یــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــین فــــــــــــــــــــــــابكي وال تســــــــــــــــــــــــأمي
ــــــــــــــــــــــــى ذي الفواضــــــــــــــــــــــــل والمكُرمــــــــــــــــــــــــات عل

وُحــــــــــــــــــــــــــقَّ البكــــــــــــــــــــــــــاُء علــــــــــــــــــــــــــى الّســــــــــــــــــــــــــّیدِ 
ومحــــــــــــــــــــــــــــــِض الّضــــــــــــــــــــــــــــــریبة والَمْحتِــــــــــــــــــــــــــــــدِ 

ثّم یضیف قائًال:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدفصـــــــــــــــــــــــّلى الملیــــــــــــــــــــــــُك ولـــــــــــــــــــــــيُّ العبــــــــــــــــــــــــادِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبالِد عل وربُّ ال
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ـــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــد الحبی ـــــــــــــــــــــــاة بفق فكیـــــــــــــــــــــــف الحی
فلیــــــــــــــــــــــــــــت الممــــــــــــــــــــــــــــاَت لنــــــــــــــــــــــــــــا ُكلِّنــــــــــــــــــــــــــــا

المعاشـــــــــــــــــــــــِر فـــــــــــــــــــــــي المشـــــــــــــــــــــــهدِ وزْیـــــــــــــــــــــــِن 
وكّنـــــــــــــــــــــــــا جمیًعـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــع المهتـــــــــــــــــــــــــدي

:ویقول حّسان بن ثابت 

ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــِهْدُت وفات ــــــــــــــــي مــــــــــــــــن َش ــــــــــــــــأبي وأّم ب
ـــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــِه متلّب ـــــــــــــــــــــــــُت بعـــــــــــــــــــــــــَد وفات فظِلْل
َأُأقـــــــــــــــــــــــیم بعــــــــــــــــــــــــَدَك بالمدینـــــــــــــــــــــــِة بیــــــــــــــــــــــــنهم

فـــــــــــــــي یـــــــــــــــوم اإلثنـــــــــــــــین الّنبـــــــــــــــّي المهتـــــــــــــــدي
ـــــــــــــــــــــّددا یـــــــــــــــــــــا لیتنـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــم أولـــــــــــــــــــــد متل
یــــــــــــــــا لیتنــــــــــــــــي ُصــــــــــــــــّبحُت ُســــــــــــــــمَّ األســــــــــــــــودِ 

ویضیف قائًال:

یـــــــــــــــــــــــا رّب فاجمعنـــــــــــــــــــــــا مًعـــــــــــــــــــــــا ونبّینـــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــة الفــــــــــــــــردوِس  فاكتُبهــــــــــــــــا لنــــــــــــــــافــــــــــــــــي جّن

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــدِ ف ـــــــــــــــــوَن الُحّس ـــــــــــــــــي عی ـــــــــــــــــة تثن جّن
یـــــــــــــــــا ذا الجـــــــــــــــــالل وذا الُعـــــــــــــــــال والّســـــــــــــــــؤَددِ 

_ خصائص أشعار المراثي الّنبوّیة:4

 كثرة الّصالة والّسالم على الّرسول.
 ذكر خصال وصفات الّنبّي.
 تصویر صدمة المؤمنین لفجیعة وفاة الّرسول.
 الّله علیه وسلّ لفقدانه صّلى الّتعبیر بكّل صدق عن شعور الحزن واألسى
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