
 

 

 

 

 

  العزة يف أشعار احلروب الصليبية ىصد

 

 *2ميريأ ءزهرا، 5محمد باقر حسينيسيد 
 فردوسي، مشهدقسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة  ـــأستاذ . 4

 فردوسي، مشهدجامعة  ،اللغة العربية وآداهباقسم ـــ طالب دكتوراه . 6
 

 (62/1/4141: ؛ تاريخ القبول 42/1/4141: تاريخ االستالم)

 

املقال ملخّص  

العامل اإلسالمي يف القرنني السادس والسابع اهلجريني، من جانب  ىت علاليت فرض ،احلروب الصليبية أدب 

أروبا، وحتت ستار ديين، مع باعث استعماري جملي لروح العزة ورفض الظلم بني املسلمني، اللذين مها من تعاليم 

جود روح العزة يف وهذه وقفة يسرية عند األشعار ذات حمور العزة وحماورها الشعرية، اليت تبني و. اإلسالم القيمة

أساس املنهج الوصفي التحليلي، مستهدفة خلق روح العزة وتقوية روح رفض الظلم وتثبيتها يف  ىمنشديها املسلمني، عل

وقد أسفر البحث ببيان موجز عن . أفالذ كبده ىالعامل اإلسالمي الذي يعاين حالياً من استيالء العدوّ الغريب عل

منها  ،مدافعني عن عزهّتم بأساليب خمتلفة ،، مما أعقب تصدّي املسلمنيةصليبيستعمارية للحروب الاألهداف اال

 .ستعماري والدين اإلسالميالغرب اال تبيني العزة من منظار إنشاد أشعار كهذه اليت سنعرضها، وانصرف كذلك إىل

 

ةكلمات الرئيسال  

 .الشعر احلماسي احلروب الصليبية، العزة،
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 مقدمة. 8

الكرمي إن فكرة العزة وإباء الضيم من مبادئ الدين اإلسالمي، وحنلة هذا الدين 

الواسع يف  صداها األمة اإلسالمية منذ بداية شروق اإلسالم، وهلا لإلنسانية، ولقد رافقت

جلية يف آثارهم الفكرية وخاصة أدهبم،  هذه األصداء خواطر أبناء احلضارة اإلسالمية، وتربز

 ىلروبا عوها أتاحلماسية لفترة احلروب الصليبية اليت فرض ومنها اآلثار األدبية واألشعار

. الراهن وضع العامل اإلسالمي يف عصرنا وترجع أمهية املوضوع هذا إىل. العامل اإلسالمي

من هجمات الغرب ضده مبختلف أشكاهلا وحيس بالذلة من سيطرة  ففي حني يعاين هو

 يوقظ مشاعر العزّ ح قضية العزة والبحث عنها يف تراثنا األديب،أفالذ كبده، طرْ ىالغرب عل

االنطالق حنو التصدي  ىالباهر يف األمة اإلسالمية املضطهدة ويبعث عل مباضينا فخروال

نقطة شرقية يف العامل  ىالعزة من أقص مث إن إنشاد أشعار ذات حمور .للظلم ورفض احتماله

يوحي  مشال إفريقيا ومصر،ي نقطة غربية وه خراسان، ويف أدىني اإلسالمي آنذاك، وه

قضية حيتاج إليها العامل  ياألمة اإلسالمية آنذاك، وهالفكري بني  حتادبوجود نوع من اال

مث تراثنا احلديثي من هنج البالغة مث  والقرآن الكرمي،. اإلسالمي حالياً احتياجاً بالغاً

 مصادر طرحت هذه الفكرة وعلّمها متبنّيها، وردّدها هي أوىل الصحيفة السجادية وغريمها،

مما جيدر بالذكر أنّ نظرة هذا  .عزة ورفض الظلمأبناء اإلسالم الذين تعلّموا منه درس ال

ـ ختتلف عن نظرة احلكام املستبدّين ــ كما توضّح وسيتوضّح فيما بعد ـهذه القضية  البحث إىل

 فهذا. العرب، أمثال صدام والقذايف، الذين مسّوا حرب الغرب ضدّهم باحلروب الصليبية

 . رسة أهل البيت، ينظر إليها من منظار تعاليم مدىكما سنر البحث

من البحوث احلديثة  منه، هو خاصة األديبو رة يف تراثنا الغزيركوالبحث عن هذه الف

إن بدأت نشاطات جديدة يف العامل اإلسالمي مستهدفة بعث و اليوم. يف عصرنا احلاضر

 القرآنك حماورها يف املصادر اإلسالمية األوىلو أنه مل تعالَج قضية العزة إال روح العزة،

باملاضي الفخر انه أن يوقظ أحاسيس كيف أدب العامل اإلسالمي، الذي بإمو ،هنج البالغةو

باستطاعة هذا البحث و ستعماري،األمة اإلسالمية اخلاضعة الضطهاد الغرب االيف  الالمع

 .بدأ باخلطو يف هذا املسري اهلاميأن 
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عن خمتلفة  أدب احلروب الصليبية بنظرةقضية جيدر بالذكر أن هناك كتب عاجلت 

، مثل اًالبحث، فاهتمّت جبمع األدب الذي قيل يف احلروب الصليبية ودراستها فني نظرة هذا

بيت املقدس يف أدب »للهريف، و« شعر اجلهاد يف احلروب الصليبية يف بالد الشام»كتاب 

لعبد اجلليل حسن، والبحث هذا قد اهتمّ بدراسة حماور شعرية عن هذه « احلروب الصليبية

ـ ـروب، تتصاعد منها مشيم العزة؛ بعد أن بيّن سبب ثورهتم العارمة ضدّ هجوم الصليبيني احل

أهداف الصليبيني االستعمارية واستهدافهم مقدّسات من هي اليت  ــومنها الثورة الشعرية 

ء الذي رسّخه الدين يمثّ درس جتذّر مفهوم العزة والتّصدي للظلم يف وجودهم، الش. املسلمني

ي فيهم؛ فاملهم هنا دراسة روح العزّة ورفض الظلم يف هذه األشعار؛ وكذلك عاجل بيان سالماإل

الغرب االستعماري، مبعىن الغطرسة، والسيطرة على الشعوب : الثقافتني اهذا املفهوم يف كلت

سالمي مبعان منها التصدي للظلم ورفض احتماله، مواهلم وثقافتهم، والدين اإلأوعقوهلم و

أساس املنهج  ىهتمّ البحث بالتحرّي عن صداه يف أشعار احلروب الصليبية، علء الذي ايالش

 .بعض املفاهيم قبل اخلوض يف صلب املوضوع والبدّ أن نشري إىل. الوصفي والتحليلي

 أهدافهاو احلروب الصليبية؛ أسباهبا. 9
نني روبا ضد العامل اإلسالمي طيلة القرواحلروب الصليبية هي هجوم مسلح تكوّن يف أ

قتصادية واالجتماعية السادس والسابع اهلجريني، وهلا جذور يف أوضاع أوروبا السياسية واال

كان الدين ستاراً قد قتصادية، واللميالد، وأهداف سياسية احلادي عشر والدينية يف القرن 

جتماعية مع اقتصادية واإنّ هذه احلروب حتمل معها أسباب سياسية و. لتحقيق أهدافها

 ىعل زت يف الدرجة األوىلكر»العامل الديين وهو دور البابوية يف اشتعاهلا؛ وكلها  ستارٍ من

، 4111عاشور، )« ال أساساً جوهرياً وعامالً رئيسياً يف هذه احلروب ،جعل السبب الديين ثانوياً

هذه احلروب،  ىالغرب األورويب علاليت محلت فإن األسباب  ،ومهما كان هذا االختالف .(22ص

دافع  .6ضغينة الغرب األورويب ضد العامل اإلسالمي،  .4»: غرضني أساسيني رجع إىلكلها ت

 .(41، ص4111 العروسي املطوي،)« الطمع والكسب مبختلف أشكاله 

شاركوا يف احلروب الصليبية بدافع  ،وذكر املؤرّخون احملدثون أنّ امللوك األوروبيني وقادهتم

وهتديد من مل ينفذ أمر الكنيسة بإصدار قرارات »خدمة مصاحلهم السياسية وضغط الكنيسة 

ومنها تنافس  .(14ص ،4111عاشور، )« من حرمان النعيم يف اآلخرة ونبذ طاعته يف الدنيا
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قطاعيني الذين كانوا قوّاد هؤالء األمراء، خاصّة أنّ كثرياً من اال»األوروبيني إلظهار قدرهتم 

 ،4411جروسية، )« أكرب األلقاب بعد البابوية الذي أصبح« ملك أورشليم»كانوا يتمنّون لقب 

الذين عاشوا يف  ىهذا، وقد اعترف الكتّاب الغربيون باحلياة اآلمنة املطمئنة للنصار .(1ص

 ...كنف اإلسالم، وبثبات أوضاع الكنائس

غلّ غفران نّ احلقيقة أنّ يف القرن الثالث عشر، استُإ: هانس ابرهارد مايرويعتقد 

انوا يأملون أن يعثروا ك ــ أي قادة احلروبــ أي إهنم  ...ألهداف السياسيةالذنوب، لصاحل ا

أهدافهم السياسية ىثرهم أميني، علكان أكمن مجهرة احلضار الذين 

 .

 ابر هارد ماير،: انظر)

 (14و 14ص ،4424

عيش يرويب، وبرياً من اجملتمع األكجتماعية هلذه احلروب، فإنّ قسماً أما عن األسباب اال

هلم ىان احلرب لتحري إقطاعات أخركضيق احلياة، فيف 

 .

 ؛62و 41ص ،4111 عمران،: انظر)

 (466و 464و 414 ىلإ 41ص ،4412 رنيسمان، ؛42، ص4411 جروسية،

احلروب الصليبية للتخلص من االقتدار االجتماعي لألسرة،  وكثريون من هم ذهبوا إىل

 واالرتقاء إىل الغنائم والغىن ىل علوكذلك حرص األمراء للحصو. حرية أكثر والوصول إىل

احلروب  مناصب أرفع من اليت كانوا عليها يف بالدهم، جعلت األمراء األوروبيني ينظرون إىل

ابرهارد ماير، ). النهب والغارة بينهم رغبة إىل ىكمفرّ هلم من هذه األزمات، فإننا نر ةالصليبي

ألقاه أمام آالف من الناس حمرّضاً ذلك يف خطبة  فقد أشار البابا إىل (61و 61ص ،4424

تتّسع لسكاهنا الكثريين، ومن أجل  ضيقة ال... ذلك بأنّ األراضي اليت تسكنوهنا اآلن»: إياهم

 طهّروا قلوبكم إذن من احلقد، واتّخذوا طريقكم إىل. هذا يذبح بعضكم بعضاً وتتحاربون

إن القدس . ومتلّكوها أنتم الضّريح املقدّس، وانتزعوا هذه األرض من ذلك اجلنس اخلبيث،

 .(6ص ،4111 عمران،)« ...نظري هلا يف مثارها، هي فردوس املباهج أرض ال

إجياد موانئ جتارية هلم يف بالد  ىأما عن األسباب التجارية، فإنّ جتار أوروبا حرصوا عل

هم أهداف ىومن الدالئل البارزة عل. الشرق، فبذل هؤالء التّجار هلذه احلروب أموال طائلة

التجارية أهنم ملا احتلّوا مدينة دمياط يف احلملة اخلامسة، واقترح عليهم امللك الكامل إعطاء 

املقدس ومعظم مدن فلسطني إزاء تنازهلم عن دمياط ومصر، ما قبلوا ذلك، ولو كان  بيت

 . هدفهم دينياً فحسب، مل يرفضوا هذا االقتراح
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رناه، فله عبارات كلّ ما ذكتعدّ تلخيصاً للرمون كوإن خطبة البابا اليت ألقاه يف جممع 

خزائنها و تساب مدينة واحدة فقط، بل هي أقاليم آسيا بغناهاكليست هذه احلرب ال»: مثل

ما تقول التوراة كوها أنتم، فهذه األرض كاملو ، فاتّخذوا حمجّة القرب املقدس،ىحتص اليت ال

 .(42ص ،4111 العروسي املطوي،)« لبناًو تفيض عسالً

حرب عدوانية  ىأنّ احلروب الصليبية ليست يف حقيقة أمرها سو ،بيّن مما سبقيت

العامل اإلسالمي، هبدف احتالل بالدهم وتأسيس  ىاستعمارية شنّها الغرب األورويب عل

جتارة الشرق  ى، واالستيالء علىحتص ثرواته الغزيرة اليت ال ىإمارات داخله، والسيطرة عل

وقد اعترف كثري من . ت شعار الصليب وختليص بيت املقدسبتملّك موانئهم، كلّ ذلك حت

 مؤرخي أوروبا ومفكريها احملدثني خاصة الذين اشتهروا بتعصّبهم، والذين نظروا إىل

. حبقيقة تلك االجتاهات ،احلركة الصليبية من وجهة نظر غربية حبتة ضمناً أو صراحة

إن » :«خالصة التاريخ»يف كتابه الذي قال « رينية جروسية»ومن هؤالء املؤرّخ الفرنسي 

أما . «أول توسّع استعماري للغرب املسيحي يف الشرق األوسط احلروب الصليبية أدّت إىل

تلك احلروب كانت أول »: أن« يف التاريخ العرب»فقد أوضح يف كتابه  ،«برنارد لويس»األستاذ 

مادية دنيوية ويغفلها الدين التوسّع االستعماري للغرب، حترّكها اعتبارات   رة يفحماولة مبكّ

أوروبا يف العصور »يف كتابه  ديفز هنري وليم كارس ويتحدث املؤرخ .«كعامل نفساين

ويزيد ديفز األمر  ،«االستعمار األورويب»: عن احلروب الصليبية حتت عنوان« الوسطي

الحترام نتحل الباعث الديين بقصد إلقاء قناع خفيف من اوكثرياً ما كان يُ»: وضوحاً فيقول

 نيسم يوسف،: انظر)« العمليات احلربية، ولوال هذا القناع لكان من العسري تربير احلرب ىعل

 .(11ص ،4114

 ،العزيز من أمساءاهلل تعايلو القوة،و الشدةو الغلبة مبعين« العزّة»لمة ك: تعريف العزّة

 .«ال مثلَ لهو ء اليعجزه شيو اليُغالَبو املنيع الذي الينال»هو و

 العزّة اهيةم. 3

الدين اإلسالمي يف حتديد و (الفالسفة الغربيني)ل من الغرب كتنطلق وجهة نظر 

 . ماهية قضية العزّة، من رؤيتهما املادية االستبدادية أو التوحيدية
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 : يف منطق الفالسفة الغربيني -4-4

م وين حياهتكآلرائهم أثرات بعيدة يف ت ،للغرب يف جمال العالقات الدولية منظّرون

تون توجيه غانت نظرة صموئيل هنتنكفقد . عزّهتمو حتديد مظاهر قدرهتمو السياسية،

فرانسيس »و .العشرونو يني يف السنني البدائية للقرن احلاديكمريرين األكلسياسات املف

ان له أبعد األثر ك ــ يني املعاصرينكمريرين السياسني األكاملفو من أهمّ الفالسفةــ « وياماكفو

« اإلنسان األخريو هناية التاريخ»تابه املشهور كهو قد صوّر يف و .يةكمريسات األيف السيا

 العزّة احلقيقةو جتسّم القدرة ،عصره الراهن يعترب الغرب يفو عزته،و مظاهر قدرة الغرب

 .يف ذروهتماهو اآلن و

حياة  وّن ماهيةكمع انتصار الغرب لي ىتاب أن التاريخ قد انتهكوياما يعتقد يف هذا الكفو

ته يف كمن اآلن فصاعداً سيستمرّ التاريخ يف حرو الثقافية،و قتصاديةاالو الناس السياسية

انت هي الوحيدة اليت أتت للجماهري يف الغرب وك .العامل ىإطار سيادة الليربالية الغربية عل

نني باملائة ون اآلن مثاكالغربيّون ميتلو .التاريخ ىنظري هلا مد السّعة املادية ما الو باحلرّيّة

يستخدموهنا و ،عزّهمو هم يعدّون هذه الثروة من مظاهر قدرهتمو ــلّ ثروات العامل كمن 

 .ا هي قائدة هذه الليربالية العاملية بزعمهكمريأو ــشعوب العامل  ىيالء علتلالس

 تصاعد أفكار إسالمية يف الشرق األوسط، وجناح احلركات ،فشل نظرية فوكوياما ىوالدليل عل

فوكوياما صراحة عن والئه ألفكار احملافظني اجلدد، بعد  ىوختلّ. مريكا اجلنوبيةأسارية يف الي

ـ وهذه القوة هي ـالواليات املتحدة أن تستخدم القوة يف تروجيها للدميقراطية  ىاعتقاده بأن عل

 ىاحلرب عل ىـ نافياً أن تكون احلرب العسكريه هي اإلجابة الصحيحة علـمظهر العزة عندهم 

وهذا مظهر . اإلرهاب، واعتقد أن املعركة احلقيقية هي معركة كسب عقول وقلوب املسلمني

 . وسائل اإلعالم ىيتمّ عن طريق االستيالء عل ،خر من مظاهر القدرة والعزّة عندهمآ

 اقتدار الغرب وعزته يف دميقراطيته، ويف الليربالية، واحلرية ىهذا، وإن كان فوكوياما ير

ة كالتفوّق يف معرو رية،كيف القوّة العسو الرفاهية يف البالد الغربية،و أمسالية،الرو الغربية،

 منابعهم الطبيعيةو أسواقهم ىالعقول يف العامل، هبدف السيطرة علو القلوب ىاالستيالء عل

ف كمل يستنو االقتدار العدمي النظري للثقافة اإلسالمية، ةأمثاهلا، إالّ أنه مل يفت عن نظرو

شيئان جعال  كما نراه يعتقد أنه هناكقبول معتنقيها الفشل، و اف بعدم قبوهلاعن االعتر

 . «والية الفقيه»و «ثقافة االنتظار»: مهاو الشيعة غري قابلة للفشل دائماً،
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 : من منظار الدين اإلسالمي -4-6

ذهبت فقد . لق من الرؤية التوحيديةطتن ،قضيّة العزّة يف الثقافة اإلسالمية إنّ النظرة إىل

ومن اآليات القرآنية اليت تشري . أنّ العزّة املطلقة منحصرة يف اهلل وحده اآليات والروايات إىل

كلُّ عزيز غريه »: وقال اإلمام علي. (441: النساء) يعا  ج   ه  ل  ل   ة  ز  الع   إن  ﴿ف  : هذا املعىن إىل

 ،يط من اختصّه اهلل بعزّتهفالعزّة املطلقة له سبحانه، وحت( 21البالغة، اخلطبة  هنج)« ذليل

ن ني  و ل ك ن  اْلُمن اف ق ني  ال ي  ْعل ُمون  : وهم الرسول واملؤمنون به وباهلل  ﴿و ل ل ه  اْلع ز ُة و ل ر ُسول ه  و ل ْلُمْؤم 

وكلُّ اجلبابرة خاضعون أمام . وليس ألحدٍ من عباده عزّ إال به وبعبادته سبحانه( 1: املنافقون)

 . نفعاً أمام قدرته ميلكون ألنفسهم ضرّاً وال ألهنم ال ؛ه املطلقةعزّته وقدرت

 الذين هم القمّة يف عبوديته، اعتربوا عبوديته سبحانه ذروة العزّ لإلنسان، وأهل البيت 

 .(122ص ،21، ج4114 لسي،اجمل)« ...يب عزّاً أن أكون لك عبداً ىإهلي كف»: وقال اإلمام علي 

افة اإلسالمية تكتسب بأمور، مصدرها التوحيد، ومنها رفض الذلّ وعدم والعزّة من منظار الثق

موت »: ، وله الكالم املشهورقبول الظلم والتصدي للجبابرة وتتمثّل ذروهتا يف اإلمام احلسني 

وقد اعترف املفكرون الغربيون بعظمة فكرة العزّة يف الثقافة . «من حياة يف ذلّ يف عزّ، خريٌ

 . ا ببطله العظيم، ورمز اإلباء والعزّة ورفض الضيم، اإلمام احلسني اإلسالمية، وأشادو

 ىيتجلّوالتّصدي له، و رفض الضيمو اإلباءو فقد ورث أبناء اإلسالم عنه العزّة ،أخرياًو 

تثقّف شعراء احلروب الصليبية املسلمني هبذه الثقافة و أدهبم،و بوضوح يف آثارهم كذل

املسلمون  ىفقد تصدّ. هم، نتحدّث عنها يف هذا اجملاليف أشعار كس ذلكانعو القيّمة،

ون روح كخاصة الشعراء منهم، املتثقّفون بثقافة العزّة اإلسالمية، املمتلو للصليبيني احملتلني،

 جهادهم فيها منذ بدايتها حىتو أشعار هؤالء الشعراء هذه احلروب تبكواو اإلباء السامية،

عن و ا اجملال، شعراً مقاوماً حاثّاً مدافعاً عن الدينثري من شعرهم يف هذكان وك .هنايتها

يشيع روح املقاومة يف و يهتمّ بالتثوير،و اجلهاد، متحمّساً يدعو إىلو رامتهم،وك عزّة املسلمني

 . املشاعر املؤملةو تفياً بشرح األحداث احملزنةكياً مكن شعراً باكمل يو النفوس،

 موضوعات هذه األشعار يفالعزة  ىصد. 7

انطباع نفوس هؤالء الشعراء  ىـ علـاليت جعلوا التحدث عنها بعنايتهم  ـدلّ احملاور الشعرية ـت
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وفيما يلي نستعرض عدّة . بالعزّة اإلسالمية، فتموج أصداؤها يف أشعارهم احلماسية اجلهادية

 : حماور استوعبتها أشعارهم هذه، ومظاهر العزّة ومصاديقها اليت نستشفّها من هذه األشعار

 األمة الفرح بعودة االطمئنان إىل .1-4

 االطمئنان إىلو الرجاءو إظهار الفرح من قبل شعراء احلروب الصليبية بعودة السرور

حضن األمة اإلسالمية  ردّها إىلو األمة اإلسالمية باسترداد البلدان احملتلة من الصليبيني

فإن التهلّل . ك هبا آنذانفوس املسلمني ترنا بالعزّة اليت انطبعكبعد خيبتهم عنها، يذ

ها، من قبل يالراحة إلو عودة األمنو ةيحضن األمة اإلسالم بالنسبة السترجاع املدن إىل

 . الشاعرريرفض الظلم يف ضمو خ روح العزّةيإال بعد ترس ىتأتّيالشاعر املسلم، ال 

رس حقب فو الدين بأنه أصلح صدع الدهر جبهاده نور كفهذا ابن القيسراين ميدح املل

فتح باب احلظ أمام الناس بعد أن أغلق دوهنم من جرّاء معاداة و الدهر بعد امتناعه،

 :يسّر هلم نيل أمانيهم بعد أن خابوا من وصوهلاو الصليبيني،

ــــطٍ شـــــعبَ سَـــــكنَ تَ  الـــــدهر بعـــــد تَخَمـ 

ــدَ    ــابَ احلـــــظّ بعـــ ــتَ بـــ  رِتاجـــــه   وفتحـــ

ــقَ  حــــــىت ــر ةٍ كــــــلَّ مَنَحــــــتَ اخللــــ  مَسَــــ
 

ـــ    ــن ع طفَيـ ــتَ مــ ـــماسِ وألَنــ ــد شـ   ه بعــ

ــاسِ   ــدَ اليـــــ ــاعِ بعـــــ ــتَ لألطمـــــ  وأذ نـــــ

ــراسِ   ــرسٍ مــــن األعــ فالنــــاس يف عُــ
4
 

 

(62ص ،4ج تا،دون  املقدسي،)  

يعبّر عن و ــ ةيمن البالد الشام ــ ي يهنّئه بفتح الرهاكيف قصيدة له يف العماد الزنو 

 :قائالً ،القلوب اخلائفة طمئنان إىلإعادته اال

ــاً ط ــا                        أراحَ قلوبــــ ــن وُكنات هــــ ـــرنَ عــــ  ـِــــــــ
 

 عليهـــــا قَـــــوافٍ كـــــل  صـــــدرٍ فــــــؤادُهُ     
 

(41ص ،4ج تا،دون  املقدسي،)  

 ه صالح الدين بإعادته األمن إىليمادحاً ف ،وأنشد أبواحلسن علي بن حممد السخاوي

  :تعذّر قصده لوجود اخلوف فيهو البيت احلرام، فيأتيه الناس آمنني بعد حمو معامل سبله،

                                                        

 إغالق الباب: الرتاج/ اإلباء: الشماس/ التكبّر: التخبّط/ الصدع: الشعب. 4
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ــه ــ وبــــ ــودُه   ىأتــــ ــرامَ وُفــــ ــتَ احلــــ  البيــــ

ــامل  سُــــبل ه       ــت مَعــ ــد مــــا دُرســ ــن بعــ  مــ
 

ــر دا     ــــــ ــننيَ املـ  ــج  آمـــــــ ــلّ فَـــــــ ــن كـــــــ ــــــ  مـ 

ــدا   ــه أن يُقصَـــــ ــزّ خلوفـــــ  دهـــــــراً، وعَـــــ
 

(422ص ،6ج تا،دون  املقدسي،)  

 . احلجاز هتديد الصليبيني قوافلَ احلجاج يف طريقهم إىل ويف البيت إشارة إىل

 البالد اإلسالمية  إعادة املعامل اإلسالمية إىل -1-6

بيد أبطال  استردادها من احملتلنيو من األمور اليت أحدثتها فتوح البالد اإلسالمية

ها وحمو آثار رفع راياته فيو آثاره إليهاو احلروب الصليبية املسلمني، الفرح بإعادة اإلسالم

ذان بدل رفع صوت األ: مثل كذلو حمو معامل اإلسالم منها،و فر فيها،كبعد حلّ ال الكفر

وجود هذه املعاين يف و التوحيد؛و اإلميانو اهلدي عودو سّر الصلبان،كتو نائس،كنواقيس ال

 . اعتزازهم بدينهمو وجود احلمية الدينية يف الشعراء أشعارهم يشري إيل

 :الدين مادحاً إياه صالح إقامة التوحيد بدل التثليث إىل كانتساب ابن سناء امللك كوذل

ا  أ ــ تَ هبـــــ ــ مـــــ لتوقَ دَ ا ــ دَحيـــــ ــ  ههلل وحـــــ

ّ ل ك  ُ لكفر وا  ماوقد أصبح اإلسالمُ 
 

 وأنســــيتَ فيهــــا الــــروحَ واألبَ واإلبنــــا  

ك     ُ ر ذا  لـ متَ  دَ ً هَـ ا كنـ ُ ر ذا  لـ ا بنيتَ   نـ
 

(211ص ،4121سناء امللك،  ابن)  

 .روح رفض الظلم يف الشاعرو ة،ينية الديوجود احلم ت إىلي البني مضامريشت

نشر راية اإلسالم  هبجة القدس، إذ ت املقدسي فاتح بيالنابلسي مسّ الرشيد بن بدرو 

 ل مَا رفع به اآليات بعد ىنورَ املسجد األقصو ،ومعلم االهتداء هي رمز الوحدةو فيها بعد طيّه،
 : بدل صوت الناقوس ىرفع صوت األذان الذي تقشعرّ له الذّرو أن رفع فيها الصليب،

ا    وقــــد رُف عَـــــت  ىنـــــورَ مســــــــجده األقصــــــ يــــ

ـــ   ــا بـــــ ــتّان  مــــــ ــدان   شــــــ ــاقوسٍ يُــــــ ــهنيَ نــــــ  بــــــ

ــع ر    ــوتٌ تَقشَــــــــــــ ــهاهلل أكــــــــــــــرب صــــــــــــ  لــــــــــــ
 

 اآليـــــــاتُ والسُــــــــوَرُ  بعـــــــد الصـــــــليب بـــــــه    

ــرُ   ــغ ي لــــــه احلجــــ  وبــــــنيَ ذي مَنطــــــقٍ يُصــــ

ــذ ر  ــم  الــــــ ــرُ  ىشُــــــ ـــــ ــاد األرضُ تَنفَطـ   وتكــــــ
 

(441ص ،6، ج4121سناء امللك،  ابن)   



51   51 ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية  

 

 باستردادها سرورهم ىاملسلمني ومد ىلد ىعظمة املسجد األقص ىويتّضح لنا يف البيت مد

 . من احملتلني

  :الدين، معبّراً عن إحالله األذان بدل النواقيس والبن القيسراين يف مديح نور

 رُعــــــــــــــتَ نــــــــــــــواميسَ نواقيسِهـــــــــــــــا
 

 األذان وقـــــــــــــــــــــــتَ اآلذان جبَلبـــــــــــــــــــــــة 
 

(62ص ،4، ج4121سناء امللك،  ابن)  

إلسالمية تعظيم هؤالء الشعراء الشعائر ا ىرار مصطلحات دينية إسالمية، يدلّ علكتو

 . تعلّقهم هباك وآنذا

 األسر و الصليبيني من القتل كالتغنّي مبا حلّ مبلو -1-4

من املعاين اليت اهتمّ شعراء احلروب الصليبية بذكرها يف شعرهم، ذكر ما أحلق ملوك 

املسلمني وجيوشهم مبلوك الصليبيني من القتل واألسر واهلوان، فقد كان تصوير قتلهم أو 

وممّن مسّاهم . ر يقوّي معنويات املسلمني يف جهادهم مع عدوّهم الصلييبأسرهم يف الشع

الربنس، وجوسلني، وأرناط، : الشعراء يف أشعارهم من ملوك الصليبيني املقتولني أو األسراء

من ذلك ما يصفه . ومُرّي، وهنفري، والكند، وبادويل، وقومص، والشاين، والباروين، وغريهم

بادويل والكند واليسكند وغريهم، : ة له، من أسر ملوك الصليبينيابن سناء امللك يف قصيد

  :وتسجينهم، وبكائهم، ولعنهم علي أنفسهم

ح ضــ أ ً ىو ا ري ســ ُ  أ ري غــ و ل   يــ و د ا  هب

 ف ديــــــــــــــــــــــة يُرَجّــــــــــــــــونَ ال ىجَبـــارَ ىأســـارَ

هم دَ ً وهل زا ا ـ قـ ي ُ  بالسجن ض  ه ي  معلـ

َ  ىبك ك سـ َ ي ل وا دُ  لكن ً ا ة م  ند ال وحشـ  هلـ

ه  ــ َ س ف ن  ُ ن َــ ع ل َ ي  َ و هــ و و  ل يــ و د ا ب ا  د  ُغــ
 

 ٍ ك و لــ م ن   رو ا  قــ نــ ر ق م  ا هلــ و د ا بــ أ م   كــ

ا    نـــ م أ ال  و  ً ا ــ كـ َ ف  َ دهر لـــ ا ن  و ل م أ ــ َـ ي ال   و

ــجنا  عـــلَ األرضُ الفضـــاءا هلـــم سـ   وقـــد جَ

ن علــ  ا  ىولكــ فنــ ال اجلَ َ ب ســ يهما أ ــ  نفسَ

ـــح اللَعــــــــــنا     ـــس أن تَربَــــــ ـــك النفــــ ـــقل لتلــــ  وحَــــــــــ
 

(22ص ،4، ج4121امللك،  سناء ابن)  

ما أشري إليه يف األبيات ك ـعدم تثبّتهم يف موقفهم ـو فزعهم منه،و إنّ وحشتهم يف األسرو

سعة أسر الصليبيني بيد  ـ إضافة إىلـ الصليبيني بعد األسر كورة يف وصف حال ملوكاملذ

هذا عالوة و مني؛عدم حتمسّهم يف مقاتلة املسل ىقتلهم، دون املسلمني، تدلّنا علو املسلمني

 ــ دافعهم االستعماري فيهو يسفر عن عدوانية هجومهم ـيف هذا اجملال ـ ىاحلجج األخر ىعل
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 كن هلم حقّ يف تلكالبالد اإلسالمية، فلم ي ىن هلم حجّة تربّر هجومهم علكأهنم مل تو

 نيمتحمّسِانوا ك، لكذلكن كلو مل يو يف اإلمارات الصليبية اليت أسّسوها؛و البلدان احملتلة،

 . انسحاباهتمو ثرة اهنزاماهتم من املسلمنيك ىهذا أوضح دليل علو .يف استرداد حقّهم

ها ألنّ ؛وفأهنم أصبحت رؤوسهم تسجد للسي اتهمال الدين الشهرزوري يف أبيكن يبيّو 

السيوف، ل ما تدخل فيه من هذه السيوف، ملّا سُلّت  كأنّ رؤوسهم غمود تلو أبت السجود هلل،

  :ف من أغمادهاالسيو

ــه   ــوك الـــــــــروم يف دولتـــــــ  غـــــــــدا ملـــــــ

ــجودها   ــاتُهم سُـــــــ ــت هامـــــــ ــا أبَـــــــ  ملّـــــــ

 إن فارقَــــــــــــت سُــــــــــــيوف ه غ مودهــــــــــــا 
 

 وهــــــــــــم علــــــــــــى رُغمهــــــــــــمُ عَبيــــــــــــدها 

 هلل، أضـــــــــــــحى للظ بَـــــــــــــى سُـــــــــــــجودُها 

 فــــــــــــــــــإنّ هامــــــــــــــــــات هِمُ غ مودُهـــــــــــــــــــا  
 

(411، ص4تا، جدون  املقدسي،)  

 استنهاض مهم أمراء املسلمني للجهاد  -1-1

لماته كلو ر املهيّج،القدرة االستنهاضية للشعر املثوّو لتأثري السحريّعلينا ا ىليس خيف

هذا ممّا و بعث احلميّة فيها،و ملوسيقاه املطنطن، يف الدبيب يف القلوبو ذات ثورة عارمة،

 .املعاين يف هذه األشعار ىهو من أمسو ساعدهم،و استعان به شعراء احلروب الصليبية،

نلمس يف مراسالته و ،ثرهم ولوعاً هبذا املعىنكالفاطمي، أ، الوزير كان طالئع بن رزيوك

 ىالدين عل حتريض نور ىيني، شدّة حرصه علكالشعرية مع أسامة بن منقذ، يف بالط الزن

 .جهادهم عن طريق صديقه أسامة

 جهادهم، فقال يف قصيدة يف مديح نور ىان العماد ممّن جند يف أشعاره احلثّ علوك 

وثوب كاالنقضاض عليهم و تطهري القدس من رجسهم،و غزو الفرنج ىالدين حاثّاً إياه عل

  :اللحم ىالصقر الشهوان للحم عل

 ا غـــــزُ الفــــــرنجَ فهــــــذا وقــــــتُ غَــــــزوِهمُ 

ب       وطهِّر القـدسَ مـن رِجـس الصـليب وثـ 

ــا  الشـــام كمصـــرٍ وملـــ  كفملـــ  قـــد نُظ مـ
 

ـــــمِ     ــذابِل احل طـ  ــوعَهم بالــــ ــم جُمــــ ـــ  واحطـ 

 مِالبُغــــــاة وُثــــــوبَ األجــــــدَلِ القَطَــــــ ىعلـــــ 

ــتظَمِ     ــالم مُنـــ ــن اإلســـ ــز  مـــ ــد عـــ يف ع قـــ
4
 

 

(421ص ،4تا، جدون  املقدسي،)  

                                                        

 الصقر الشهوان للحم: األجدل/ كلّ شيء أكالً طمحياألكول الذي : احلطم/ صفة للرمح ق،يالدق: الذابل .4
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 نفسه تشغلها اللّهفةو ،«ىاألشرف موس»مهّة  كهذا ابن النبيه املصري قد حاول حتريو 

التأسّف من التثاقل، طالباً منه جتهيز و من اضطهاد الفرنج البغاة،و الغضب للدين،و الثورةو

 إظهار محيّتهم ىحيرّض املسلمني علو  من عبث الفرنج هبا،جيوشه حلفظ ثغور املسلمني

 :استيقاظهم من نومهمو

ــا حــــارسَ   سُــــه الــــدين ملّــــا نــــامَ حارِ    يــ

ــد عَبَ   ـــرَ قــ ــك إنّ الثغـــــــ ــز جيوشَــ ــتجَهّــ  ثَــ

ــدرِكون بـــــــــــه أوتـــــــــــارَ    ق دس هِــــــــــــمُ  أيُـــــــــ

ة   ــ لــ ز ا ن ل م  ك ي د ا نــــ أ ل  ا ــ جــ ّ ر ل َ ل ا   ٍيــــ

ام   نــــ ن مَ وا مــــ بّــــ ة  هُ ميــــ  كمأيــــن احلَ
 

 َ ل م َـــ ش  ً ا ظمـــ ا ن دو يـــ د ب َ ت د  عـــ ب ن  ــ ـ  م  ُ  ِه

 دغــــــريَ مَنضــــــو ىبــــــه الفــــــرنجُ فأضــــــح

ك ل ذ و  ، م ك ن ل م ُ د  كم و د ر مـ  ُ ري  ِغ

 تَســــــــتءِل  املــــــــاءا مــــــــن صُــــــــمّ اجلَالميــــــــد  

د     و بـ ع مل و  أ ا  يـ ن د  ِ ل جـ ا ع ل ا  م  إ
 

(421ص ،4121 ابن نبيه،)  

دمياط، مستهالً قصيدته بتشجيعه  ملّا حضر إىل ىاألشرف موس كقال أيضاً يف امللو 

  :جهادنشر لوائه لل ىعل

وقات أ  ِ ح ألفرا ا و اجليشِ  ة   ّ ذ ل واءً له بالنصر عادات  ُل انشُر ل   ُفَ

ة ع َ ب ر أ  َ ر سا ي  ّ ن أ جيشك   َ م ا م ات  ٌأ ي ا ر و  ٌ ء ا ر آ و  ٌ نصر و و  صل َ  ُن

ـا حتتَو ـ ـ ـ ـ ن قَ ل رسان  غيلِ ا ثبات هلا  ٍمعركة ف  َ و ء  باتٌ ويف اهليجا  ُث 

اً دمياط بطورٍ، وامللك استنهاض عزمية امللك للجهاد، مشبّه مث يعود بعد أبيات إىل

،  ىويوم اجلهاد مبيقات موس ،، ونار احلرب بنارٍ آنسها ىبالنيب موس ىاألاشرف موس

تصويب سالحه الذي شبّهه بعصا  اً إياه بتفريق ليل كفرهم بصباح اجلهاد، داعياً إياه إىلحاثّ

  :حنوهم ليتلقّف كلّ ما أفكوا، فإن حباهلم حيات  ىالنيب موس

ــاط  طـــ  ــار احلـــرب موقَــــــدة  دميـ  ٌورٌ ونـ

ــت ــباح أنـ ــزِّق الصـ ــلَ فمَـ ــرِ ليـ  ُمه كفـ

ــوا     ــا أف كــ ــلَّ مــ ــف كــ ـ ــا تَتلقَـّ ــقِ العصــ  ألــ

 بكثــــــرهتم ال تَحفَـــــل  جبيشـــــك  طَـــــأهم 

ــبٍ    ــن حَلــ ــرأي م ــ ـــامِ الــ ــبتَهم بسِهــــــ  أصَــ

 وهـــذا اليـــوم ميقـــــاتُ ســـىوأنـــت مو 

يــّ  ن لِ  ا ِــط فلألعمــ ب ورا ر  ِ ب  ُاتواصــ

ات  ّــ ي وم حَ ال  القــ بــ ا ح   ُوال تَخَـف مــ

ت    ا و قــ أ ري  طــ ل ا ث   ا غــ ُ ب ل م  ه ّ ن إ  ُفــ

 ٍ د عـــ ُ ب ن  ــ م ـ د   ئـــ ا ك َ م ل ل تإو ا ب ا ــ  ُصـ
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ــن قَلَــــح    ــر امــ ــر اهللُ ذاك الثغــ ـ  ٍفطَهـ 
 

ـــابَه ـــاتو أصــــــ ــك اجنَلــــــــــــــــــ ــاتُ تلــــ الثَنيّــــ
4
 

 

(411و 411و 41ص ،4121ابن نبيه، )  

هنا التعبريات اليت تنبض بالعاطفة من شأو فإن ما ختلّل األبيات من التشبيهات الرائعة

 كي شعلة الثورة يف نفسه، مث جعله أمام مشاهدٍ أحلق فيها امللكتذك وأن تلهب محاسة املل

ن من كون يف التمكما ي ى، فهذه التعبريات أقوىأسرو ىأضرار فادحة باحملتلني فهم بني قتل

 . جعله يندفع حنو دفع ظلم الصليبنيو قلبه

 اإلشادة ببسالة جيوش املسلمني  -1-1

فنية رشيقة وأوصاف عذبة بني أشعار احلروب الصليبية عن بطولة جيوشٍ  هناك تصاوير

العزّة يف جهادهم  للمسلمني تشغل أنفسهم الثورة والتحمّس لدينهم، وتزيّن أرواحهم روح 

ومن أمجلها ما أنشده الشاعر شهاب الدين احلليب، ملا فتح السلطان األشرف . للصليبيني

الشاعر لتهنئة  ىبعد أن حاصرها مخسة وعشرين يوماً، فانربخليل قلعة الروم من الصليبيني 

  :امللك بقصيدة وأشاد فيها جبيوشه الشجعان بوصفٍ عذبٍ رشيق

ها باجليش  حت  ب  هجة كالروضفصَ َ هر  ًب َ ز ل ا ا  ن ق ل ا و  ، ه ُ ر أهنا ه  ُ م ر ا و  ُصَ

 الدر  خلوذواوجُردُ املَذاكي السُفن،   ، بل كالبحــــر والبيـــضُ موجُـــــــــهُعدتوأب

ل  ي ل ل ا ك ل  ب  ، تُ غرب أ ٌو ج هوسي عو َ ـر  ُف ـ هـ لزُ ا ه  ـ ـ ـ ـ ـ ُ م بل  أجن  نُ وال ه،  ُ ت َّ ل ه   ُأ

، ُ ت خطا ل ال وأ ه ب ُ مس شَ ف ر  ا ه ن ل ا فـ  ُك ك الصُ اتُ واآلمال  راي ك،   رجيوشُ

قن ل ا ا  ه ُ م جا آ اك  ر ألت ا ن  م و  ث و ي ر  ال  ف ظ   ٍ ر َ ف َ ظ ا  ر ذ يف   ٍ م و ي ل  ك  ُهلا 

ا ب بينهم النسِ ي  سرِ َ ت حُ  لري ا طر  اهكفال  قَ ن فوقهم  م   ُّ ل َ نه َ ي ال  و يهم   ُعل

ر ُ ه ىي ل ا ب ِ ن دبِ  هبَ  ً ا د قو ع َ م تُ  ملو  ُإذا ما رَماها القوسُ والنظرُ الشَزر  ما

ف فهَ َ ه مُ نٍ  ا ب صنُ  ٍ غ  رج رو  ٌففي كل س  د َ ب ه  د  ع سا د   َ م  ٍ س و ق ل  ك  ُيف 

ل زَ ل َ ز َ ت ل  َ اجلبا م ا صُ مو دَ ذا صَ عر  تإ َ و ال مُ  ِ ه ل هالً حتت خي  ُوأصبح سَ

َ و و  ل هو ل  و ي خ ت  ا ر ف ل ا ا  ء ا م ت  د َ رُـــــهن ىـــضَان فيما مَـــــا قد كــل هنلقيـ  ُر
6
 

(26ص ،1، ج4121رزق سليم، )  

                                                        

 نألسناالوسخ والقذارة اليت تعلو ا: القلح .4
/ وغضب إعراض من نينيالنظر جبانب الع: الش زر/ السهام: النّبال/ هايطول األغصان وتدلّ: اهلَدب .6

 الضامر البطن: املهفهف
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ل ك ،التصعيد يف إبداع تشبيهاتو ان بتشبيهات ناضرة عذبة،يإنّ تدرّج الشاعر يف اإلت

، تزيد امل صورةكلما تتكآخر، حبيث  واحد منها أروع من السابق، باإلضراب عن تشبيه إىل

لما كسب األبيات مجاالً سحرياً جيعل شعور املخاطب يتصاعد، كمجاالً مما قبل، أو روعة

 .تستّع دائرة التشبيهاتو ىامل صورة بعد األخركتت

مث إن مبالغات الشاعر حلوة يف وصف شجاعة األبطال، حبيث إهنم من الوحدة واالنسباك 

قطرات املاء، وموت أعدائهم مربوط بأذيال  ما بينهم وال تستطيع الريح أن تنفذ إىل ما ال

نّ خيوهلم من إ تصيبهم إال وتقتلهم، وتتزلزل اجلبال الصعبة من خوفهم، حىت رماحهم ال

كل  ىعاطفياً يسيطر عل القوة ما جتعل األهنار تغوص ماؤها يف األرض، تُكسب األبيات سلطاناً

 . ل احلروب الصليبية، وجيعل األبيات من أروع ما أنشدت يف أبطائشعور القار

هلم طالئع  ىتصدّو زمن وزارة طالئع عليها، ىفلما قدمت الفرنج الديار املصرية عل

  :أشاد بشجاعتهمو بفرسانه، مدح عمارة اليمين أبطال هذه احلروب

هـــا بإخوتـــك األوىل  تَ  أطفــأتَ جَمرَ

 مل أدرِ والتشــــــــبيهُ يَقصُـــــــــرُ عنــــــــهُمُ 

ــوارمٍ   طالــــــت بأيــــــديهم ق صـــــــارُ صَــــ
 

 َ ت َ ل ي ا و هـ أل ا  َ ب ر ا و َ غ ن  و م ن  َ  ِس

ل ا ز ِ ن ث   و ي ل  م  أ  ٍ ل ز ُ ن ث   و ي غ   ِأ

ـــــوالِ  باتــــــت هبــــــا األعمــــــارُ غــــــريَ طـ 
4
 

 

(21ص ،4112عمارة اليمين، )  

 زاد من مجال هذه التشبيهات ما استخدم فيه من اجلناس والطباق، فقد جتانس الشاعرو

 . مرةاجلو اإلطفاءو طوال،و طابق بني قصارو نزال،و نزلو ليوث،و غيوث: بني

زاد و املنصور، ملّا فتح حصناً من الصليبيني، كالدين احللّي فرسان املل وصف صفيو

أهنم لبسوا دروعاً من كالتشبيهُ البديع من مجال وصفه، فهم من الشجاعة حبيث و املبالغة 

  :أجسامهمالقلوب الشُجاعة فوق 

 رَميــــــــــتَ حُصــــــــــونَها بكتائــــــــــبٍ حـــــــــىت 

ــا   ــداً يف اللقــــــــ ــت عَديــــــــ ـــــــ ــاورٍ قلَـّ  بقَســــــــ

ـــــن فتيــــــةٍ     ســــــروا غمــــــودَ ســـــــيوفهم  كمـ 

ــو دا     ـــــ ــادَ القـ  ــا اجليــــــ ــدتَ هلــــــ ـــــ ــهبٍ، وقـ   شُــــــ

ـــــــــــلَّ عديــــــــــــدا  ومــــــــــــن الشــــــــــــجاعة أن تَقـ 

ــودا   ــرؤوس غ مـــــــــ ــل الـــــــــ ــتَبدَلوا ق لَـــــــــ  واســـــــــ

                                                        

 الكواهل: الغوارب/ فيللض ئَيِّما هُ: الن زل/ ركب سنامها: تسنّم الناقة .4
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ــوا ــن  رَفضـ  وأســـبَغوا  اجلســـوم  الـــدروعَ عـ

ــهم    ــد ها منــــــ ــوَرِّد خــــــ ــو مل يُــــــ ــا لــــــ  حيــــــ
 

ــوب دُرو   ــن القلــــــ ــوم مــــــ ــوقَ اجلســــــ ــافــــــ  عــــــ

جعــــــــــــلوا الـــــــــــدماءا خلـــــــــــدّها توريــــــــــــدا   
4
 

 

(442ص ،تا دوناحللّي، )  

ـ كما عبّر ـالشك أن شجاعتهم هذه، حبيث إهنم قليلوا العدد يف لقاء أعدائهم الصليبيني و

 . الشاعر عن ذلك ـ تنطلق من حتمسّ ديين تغلي يف باطنهم وتستثري محاستهم للبطش باحملتل

 اجملاهد للصليبيني عن اإلسالم  كالتنويه حبماية املل -1-2

ليت تظهر يف مدائح شعراء احلروب الصليبية ألبطال هذه احلروب اجملاهدين، من املعاين ا

مدح هؤالء امللوك اجملاهدين بأن حماربتهم للصليبيني، ليست إال من أجل محاية اإلسالم 

والدفاع عنه، وليست للدفاع عن وطهنم بأنه جزء من الوطن العريب، وليست للعصبيّة العربية، 

 .و الدفاع عن اإلسالم وشعائره ومعامله ومحايته من العدو الصلييببل محيّة دينية تدفع حن

 :ىاملعظم عيس كمادحاً املل قال ابن عنني يف هذا املعىنو

 ففـــــــرّجَ ضـــــــيقَ القــــــــوم عنّـــــــا ط عانُــــــــه   

 الــــــدين بعــــــدَ عُبوســـــــــه   وأصــــــبح وجــــــهُ

 يف نَصــــــــــــر دينــــــــه لوجـــــــــه اهلل جهــــــادٌ

ــــنٌ ماإلســـــالى ح مَـــــ حَمَيـــــتَ  فالـــــدينُ آمـ 
 

ــــــــرابُه     وشَـــــــــت تَ مشـــــــــلَ الكفـــــــــرِ عنـــــــــا ضـ 

ــال اكتئابُـــــــــــــه    ــواله لطـــــــــــ ــاً، ولـــــــــــ  طليقـــــــــــ

 ويف طاعــــــــــــــة اهلل العزيــــــــــــــز احتســــــــــــــابُهُ

ــهُ ىويُخشَــــــ ىتُــــــذادُ أقاصــــــيه يُخشَــــــ   جِنابُــــ
 

(64ص ،تا دونعنني،  ابن )   

زّة،  من روح العنياح املنبعثيرتاالو ات، الفرحيفالذي دفع الشاعر حنو التغين هبذه األب

 .نيباهتمامه جبهاد احملتل كمدح املل اللذان دفعا الشاعر إىلو اللذان أحسّ الشاعر هبما،

أبياته من و مادحاً إياه بدفاعه عن حوزة اإلسالم، ىاملعظم عيس كقال أيضاً يف امللو

 : األبيات يف هذا املعىن ىأمس

ــوال ــوارم و  لــــــ ــك بالصــــــ ــادفاعُــــــ  القنــــــ

 عزماتُــــــــه وديـــــــارُ مصـــــــرٍ لـــــــو وَنَـــــــت    

ــرُ  وأل ــيضُ احلرائــــ ــت البــــ ــهُماً مســــ  أســــ

ــا بــــدا       ــالم عــــاد كمــ ــن حــــوزة اإلســ  عــ

 ىالعـــــد فيهـــــا نـــــتكلتَم نصـــــرها عـــــن

ــبايا، ــوايل أعبُـــــــــــــدا  فيهاســـــــــــ  واملـــــــــــ
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 وألصــــــــحبت خيــــــــل  الفــــــــرنج مُغــــــــريةً 

 وبثغــــــــر دميــــــــاطٍ فكــــــــم مــــــــن بَيعــــــــةٍ 

ــها فـــــانطو     ـــر عنـــ ــلَ الكفـــ ــتَ ليـــ  ىأجليـــ
 

 ىدَكــــــ تُجتـــــاب مــــــا بـــــني البقيــــــع إىل  

 جداعُبِــــد الصــــليبُ هبـــــا وكانــــت مســـــ   

ـــــدَ   ىوأنــــرتَ يف عرصاهتــــــا فجــــرَ اهلـ 
4
 

 

(42ص ،تا دونعنني،  ابن )  

ن كتملاإلسالم،  ىعن مح كن دفاع املليكلو مل  ،اءهياستو بعث قلق الشاعريان كفالذي 

د يالتوحو نائس،كال حتوّل املساجد إىلو الرجال،و اءسيب النسو احتالهلا،و األعداء من مصر

 .  الشاعرريرفض الظلم يف ضمو العزّةو ةاحلمي ىيل علوهذا القلق خري دل فر،كال إىل

 ري عواطف األبطالثان يستكأدهبم الذي و أن دور الشعراء كما يتّضح من األبيات، الشك

يقدّر جماهداهتم، ليس أقلّ يف األمهية من و يقوّي عزائمهم يف استمرار اجلهاد،و يشجّعهمو

 . اً عن البالد اإلسالميةدور هؤالء اجملاهدين، يف طرد احملتلّني هنائي

 هجاء املتقاعسني عن اجلهاد -1-2

وهذا احملور ممّا قصّر فيه شعراء احلروب الصليبية، وحبّذا لو كانوا قد اهتمّوا هبذا 

فقد كان يسبّب إيقاظ أمراء املسلمني من نومهم، . املوضوع يف أشعارهم أكثر ممّا أنشدوه

بياتاً يف هذا املوضوع إالّ القليل أجند  ، إالّ أننا الويؤثر يف إحجامهم عن التقاعس يف اجلهاد

وهذا القصور من قبل شعراء . النادر، ولعلّ سببه روح امللق اليت سادت كثرياً من شعراء العصر

 . غماض عنهاحلروب الصليبية قصور غري قابل لال

أل العميق، متأل قسماً من هذا اخل ،التوبيخية العظيمة اإال أنه هناك قصيدة وهي لقدرهت

بيت املقدس، وقتلوا فيها من املسلمني  ىوهي قصيدة األبيوردي، أنشدها ملّا أغار الصليبيون عل

ما قتلوا، ومشلوا املدينة بالدمار واخلراب، فلم يكن من األمة اإلسالمية ردود فعل تناسب هذه 

األمة اإلسالمية، اجلهاد واستنقاذ  الفادحة، فأنشد األبيوردي قصيدة حارّة يدعوهم فيها إىل

  :املتقاعسني عن جهادهم هبذه األبيات القارعة ىراً علكمتن

 ىالعـــــــــدَ يُشـــــــــرعون إىل أمـــــــــيت ال ىأر
 

ــاحَهُمُ والــــــــــدينُ   ــي الــــــــــدعائم  رمــــــــ  واهــــــــ
 

 ىالرضو فقدان الغريةو يستثري غريهتم بانتساب اخلوفو مشاعرهم كمث جيعل حيرّ
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 : عليهم كراً ذلكبالذل إليهم، مستن

ــون ال ــن الـــرد   وجيتنبـ ــار خوفـــاً مـ  ىنـ

ــ ــب بــــاألذ   ىأتَرضَــ  ىصــــناديدُ األعاريــ
 

م   ِوال حيســـــــــــبون العـــــــــــارَ ضـــــــــــربةَ الزِ

ــــــــي علـــــــــ  ِذ لٍّ كمـــــــــاة  األعـــــــــاجِم ىويُغضـ 
 

  :ليهما فيهمكمث عن طريق إشارة الشعور الديين أو الغرية باحملارم آسفاً من فقدان 

 محيــــــــــةً مل يَــــــــــذودوا فيلتــــــــــهم إذ
 

ــا     ــنّوا غـــــريةً باحملـــ ــدين ضَـــ ــن الـــ  رمعـــ
 

 :حبّ املال فيهم، مونّباً إياهم مث عن طريق بعث حبّ األجر من اهلل أو

 ىوإن زهدوا يف األجر إذ محـس الـوغ  
 

ــائم    فهلّــــــــــا أتــــــــــوه رغبــــــــــة يف الغنــــــــ
 

االستسالم أمام و هذا الذل، ىالذل، إذا بقوا راضني عل رهم خبتم أمرهم إىلكمث يذ

 :نائيكالعدو بتعبري 

ــرَ لــــئن أذعَنَــــت تلــــك اخلياشــــيمُ   ىللبُــ
 

ــــــمِ  فـــــــال   عطســـــــوا إال بأجـــــــدَعَ راغـ 
 

(412ص ،4112األبيوردي، )  

الدين ملّا فتح   من األبيات يف هذا اجملال قول العماد يف قصيدة مدح هبا السلطان صالحو

 :قبله الذين مل يقوموا بتحريرها كاملقدس، هاجياً امللو بيت

 غــــــودروا وهــــــمُ ككـــــم مــــــن ف حــــــول ِملــــــو 

 طــــــــــــــرابلسٌاستَصـــــــــــــرَخَت مبلكشـــــــــــــاهٍ   

ــــ     مـــــن بعـــــده نَظـــــرَ الـــــــ    كهـــــذا وكـــــم مَلـ 

لـــ   وا رخ  بــالد اهلل تصــ  ً ا مــ عون عا  تســ
 

ن     ا و سـ ن و و  ن دا لـ و ة  لفرجنـ ا  ُخوفَ 

عنـــــــها  فخـــــــام 
4
 آذان  منــــــــه وصُـــــــم ت  

وَ وَ ىإســالمَ يطــ  ُوهــو ســكران ىويُحــ

م   صُـ ه  ُ ر صا ن أ  ُ سالم ن   إ ا يـ م ع  و
 

(421، ص6ج دون تا، ،املقدسي)  

صالح الدين دون غريه من  البالد احملتلة إىل قد قصد الشاعر انتساب الفضل يف فتحو

 . كقد وفّق يف ذلك وامللو

 املسلمني يف اجلهاد  كاإلشادة بالعزم املاضي للملو -1-1

 كان هلذا املوضوع يف أشعار احلروب الصليبية أثر بعيد يف ختفيز هؤالء امللوكقد و

ابن القيسراين يف قصيدة ما قال  كمن أمثلة ذل .تقوية معنوياهتم اجلهاديةو اجملاهدين
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شدّة أثر  ىداً علكية، مؤكعمل أنطاو احلديد الفاصل بني حلب الدين جبسر أنشدها لنور

تب، متأثراً بأيب متام يف كنته الهّكال ما تو ال السيوف لوحدها،و اهلمم البعيده يف االنتصار

  :مشيداً بعزمه املاضيو ،كذل

 ال مــــا تَــــد عي الق ضُــــبُ هــــذي العــــزائمُ

ــمُ الــــال  مــــىت وهــــ ـــت ذه اهلمــ  خَطَبـــــ

ا     ـك مــ ا أمضــي ومهُـّ ــك مــ  هلل عزمُ
 

 وذي املكـــــــارم ال مـــــــا قالـــــــت  الكتـــــــبُ  

ــب   ــعارُ واخل طَــــ ــا األشــــ ــرَت خلفَهــــ  تَعثّــــ

 ُاتّساعاً مبـا ضـاقت بـه احل قَــــب     ىأقض
 

(11ص ،4جدون تا، املقدسي، )  

فتح معتصم  معانيها أنشدها عندو رويهاو ،هذه القصيدة يف وزن قصيدة أيب متامو

 قد أرجع أبوو تأثّر هبا شعراء احلروب الصليبية تأثراً بعيداً،و أخذها من الروميني،و لعمورية

أرجعه ابن و هنات،كالسيوف دون الت الروم إىل ىمتام الفضل يف انتصار معتصم عل

 . السيوف ال إىلو الدين عزم نور القيسراين إىل

الذي استطاعوا به أن  هوو «عزمة أسدية» ة اليميين بعزم بين أيوب بأنهوأشاد عمار

 :وا اإلسالم من األسرككيف

ــ ــديةً  ىمحــــــ ــيكم عزمــــــــة أســــــ  اهلل فــــــ
 

ن رِبقـة  األســرِ     كف   كـتُم هبـا اإلسـالمَ مـ 
 

(424ص ،4، ج، دون تااملقدسي)   

 : الدين بأنه مفتاح املغلقات من احلصون نور كالدين الشهرزوري عزم املل مال كيصف و

ــن حُ  ــه كــــــم مُغلَقــــــاتٍ مــــ  صــــــونٍ عَزمُــــ
 

م فتاحُهـــــــــــا وســــــــــــيف ه إقليــــــــــــدُها  
4
 

 

(411ص ،4جدون تا، ، املقدسي)   

الدين ملا فتح طربية، ببيان  احلسن علي بن الساعا  قصيدته يف مدح صالح افتتح أبوو

  :أنّ الفتح نتج عن هذه العزماتو ،كعظمة عزمات املل

ـــا   ــتحَ املبينـــــــــــــ ــك الفـــــ ــت عَزماتُـــــ  جَلَـــــ
 

ـــ    ــد قَــــــــر ت عيـــــ  ون  املؤمنينـــــــــــا فقــــــ
 

(122ص ،4141 الساعا ، ابن)  

يتضمّن اإلشادة بعزمات امللوك املسلمني يف جهاد الصليبيني غرضاً آخر ضمنياً، وهو و

 .جماهدات أكثر لفتح البالد احملتلة، وهو الذي مدحوا بسببه عزمهم ىحتفيز هؤالء امللوك عل
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 أسرهمو هزميتهمو تصوير ذلّ الصليبيني -1-1

انطباع  ىهذا التصوير من قبل شعراء احلروب الصليبية متغنّني هبا فرحني، عل يدلّ

ثر كهذا احملور الشعري قد استغرق أو .متجلّية يف أشعارهم ،نفوسهم بالعزّة اإلسالمية

 .احلجم بني أشعار احلروب الصليبية

اهلزائم الذي أخذ يصوّر فيها  كأبيات طالئع بن رزي ،من أمجل األشعار يف هذا اجملال

شعره هذا يف ذروة و اليت أحلقها مع جيوشه بالعدو الصلييب، يف تصاوير مجيلة موحية،

  :غلبتهم عليهمو عزّ املسلمنيو العزّ، يصوّر هزميتهم أمجل تصوير،

ــرَت    جَعلنــا جبــالَ القــدس فيهــا وقــد جَ

 فقــــــد أصــــــبحت أوعارُهــــــا وحُزوهنــــــا 

 وملّـــــــــا غـــــــــدت المـــــــــاءا يف جنباهتـــــــــا 

ــحبُ ا    لــدروع مــن العــدا  وجــادت هبــا سُ

ــا    وأجـــــرت حبـــــاراً منـــــه فـــــوقَ جباهلـــ

ــا  ــهِم   فقـــد عَم هـ ــن رؤوسـ  ــه مـ ــبٌ بـ  خَصـ

ــلَ   ــا قبـــــ ــها خيل نـــــ ــد رَو عَتـــــ ــذه وقـــــ  هـــــ

 صـــهيل  اخليـــل أصـــواتَ أهلـــها  ىوأخفـــ
 

 عليهـا ع تـاقُ اخليـل كـالنَفنَف السُـهب      

ــب  ـــــا للفــــــوارس والركــــ  ســــــهوالً تُوَطَـّ

ــكب    ــن دمٍ سـ ــالً مـ ــا وابـ ــببنا عليهـ  صـ

 داة عــن الســحب  جنيعــاً فأغنتــها الغــ 

ــرب    ــذ ب للشُــ ــارٌ لــــيس تَعــ  ولكــــن حبــ

ــدب مــن أضــر  خَصــب ولكــم هبــا  اجلَ

ــرب    ـ ــةَ الشِـّ ــل  آم نــ ــت قبــ ــراراً وكانــ  مــ

فعاقَت نواقيـسَ الفرنجِ عن الضربِ
4
 

 

(421ص، 4116العماد، )  

ما يكون، فقد كان لديه خيول عتاق جتتاز اجلبال بسهولة كأهنا  ىلقد كان جيش طالئع أقو

 هذا اجليش القوي هذه األراضي بوابلٍ من دماء األعداء، والدروع اللمّاعة ى، وقد سقأرض مستوية

ساعدت يف سكب دم األعداء، فأغنتهم عن تسكاب السحب، حبيث أجريت حبار من دمائهم، 

مرة روّعهم  األرض فأخصبت هبا، حاملا مل تكن هذه املرة أوىل ىوهبطت رؤوسهم املقطوعة عل

 تفاع صهيل اخليول يف احلَرب حبيث حال دون وصول صوت نواقيسهم إىلهذا اجليش، وكان ار

والشاعر يتكلّم يف الشعر من موضع القوّة والقهر، يسفر هذا عن قوة روح العزّة فيه ويف . اآلذان
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 .فإهنم كانوا يف موقف حقّ، وعدوّهم احملتلّ يف موقف باطل ،يستبعد ذلك جيوشه، وال

ما و ةكا من الصليبيني، يصوّر املعركف خليل، ملا أخذ عوالشهاب حممود يف مدح األشر

 ة غاصت البيض يفكهزميتهم، يف تشبيهات لطيفة موضحة، ففي هذه املعرو أ حلق هبم فيها

اشتدّ هليبُ اآلبار،  إىل ىاحلبال اليت هتوك هنم الزرقاءغاصت األسنة يف عيوحبر الدماء، و

اجلبال الراسخة من كانوا كاهلم الذين زلزل أبطو ها،ذاب احلديد من حرّ احلرب حىت

 : احلبب عليهكفصار غرقاه  ،أجري حبر من دمائهمو شدة اهلول،

ــدماء و  وخاضَـــت  ــر الـ ــيضُ يف حبـ ــاالبـ  مـ

ــاض زُرقُ القنـــــــا يف زُرق أعينـــــــ    هموغـــــ

ــائ ىتَوقّــــــــدَت وهــــــــي غَرقَــــــــ   هميف دمــــــ

ــن حَرِّهــــــا عنــــــهم حَديــــــدُ    ـــ  هموذابَ مـ 

 كـــم أبــــرزَت بَطَــــالً كـــالطود قــــد بَطَلَــــت  

 البحـــر حبـــراً مـــن دمـــائ هِمُ     أجـــرَت إىل 
 

ــبِ    ــاقُ مُختَضَـ ــيض إال سـ ــن البـ  أبـــدت مـ

ـــــــــب إىلكأنّهـــــــــا شُــــــــــطنٌ تَهـــــــــوِي     ق لـ 

الطفــــحُ  فزادهــــا 
4
 فيهــــا شــــدّةَ اللَهـــــبِ   

ــدَهت م ـــ ــراً  فقيـ  ــا ذ عــــ ــدُ هبــــ ــبِ يــــ  الرَهَــــ

 حَواسُــــــــه فغَــــــــدا كــــــــاملَءِل اخلَــــــــرِبِ    

ــراح  بكاحلَبَــــــ  غرقــــــاه  كــــــالراح إذ  فــــ
 

(11ص ،1، ج4121 رزق سليم،)   

اليت جنمت عن قلب مفعم  ـالبيان الصادق ـو لتصاوير الفنية البديعة، واألخيلة الرائعة،ا

من خصائص بارزة هلذه األبيات، اليت تنبئ عن ترسّخ روح  ـافحة الضيم ـكبأحاسيس م

 .العزّة يف ناظمها الغيور

  

                                                        

 متالءاال: الطفح .4
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 ةامتاخل

يكون ذلك إال  الصليبية، وال متوج أصداء العزة وإباء الظلم يف األشعار احلماسية للحروب

بترسّخ روح العزّة يف نفوس منشديها، الذين هلم جذور تقع يف زالل ماء الثقافة اإلسالمية، 

متنّي رؤية فتح : واحملاور الشعرية مثل. متناهية واتّصلوا مبصدر العزّة والقوّة اإلهلية الال

الغرية يف النفوس واستنهاض هم أمراء  البالد احملتلّة وانتزاعها من احملتلّني الصليبيني، وبعث

أمراء يتقاعسون عن جهاد الصليبيني وعن نصرة إخواهنم  ىاملسلمني للجهاد، واالستنكار عل

ام محلوا لواء التصدي للمحتلني وأذاقوهم الذلّ، واإلشادة بعزمية هؤالء كاملقاتلني، والتنويه حب

هؤالء األمراء باحملتلّني، وما حلق هبم ومضاء مهمهم، والعناية بوصف األضرار اليت أحلقها 

من القتل والتشريد واألسر، ومدح من قام بأعباء جهاد احملتلني واسترداد البلدان احملتلّة 

 استرجاع بيت ىمنهم بعلوّ مهتهم وعزمهم املاضي، وحتريض قادة املسلمني خاصة عل

 .من هذه الروح فيهم املقدس، وتقوية عزائم هؤالء لالستمرار يف اجلهاد؛ تنضح بأسرها
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