
ششعر العربي في إفريقية            أوائل ال

تدل كلمة إفريقية علننى الناحيننة الشننمالية الغربيننة مننن إفريقيننا  خاصننة مننناطق

طرابلس إلى القيروان و نواحي تونس إلى الجزائر أي المنطقة التي كانت تمثننل

الولية التي كانت تشمل ناحية ما بعد مصر في عصر الفتوحات والدولتين الموية

ااتستقلت تلك الناحية في عهد الدولة اللغلبية عند آخر القنننرن و  العباتسية  إلى أن 

الثاني الهجري .

ححلل السندتسية في الخبار التونسية ن للوزير السننراج لقد ورد في كتاب ن ال

بالجزء الول منه خبر أن ببلد المغرب مقبرة فيها عشرة من الصحابة بعثهم أهل

المغرب رتسل لرتسول الله - صلى الله عليه و تسلم  - فنندخلوا مسننجده الشننريف

فلما وقفوا تسألوا عنه - صلى الله عليه و تسلم - بلسننانهم ) آذا مننا زان إيربنني( و

هي كلمات بربرية : فآذا معناها أين، و آمازان معناها رتسول، و ايربي معناها ربي،

فأجابهم رتسول الله صلى الله عليه وتسننلم بقننوله :- آشننكاب - و معننناه - و اللننه

)1أعلم - أي شيء تريدون - انتهى الخبر  (

فهذا الخبر إن كان صحيحا يدل أن العلقة كانت موجودة بين العرب و البربر قبل

الفتح و تمثلت هنا في تبادل العبارات بين الوفد المغربي و الرتسول عليننه الصننلة

و السل م و ل شك أن التصال بين الشمال الفريقي و بين الجزيننرة العربيننة فنني

بعض النواحي كان قائما بينهما مننن خلل الفراعنننة و الفينيقييننن و قنند بنندأ الفتننح

العربي التسلمي لفريقية في عهد عمر بن الخطاب الذي ورد عليننه الشنناعر أبننو

ذؤيب الهذلي و هو خويلد بن خالد من بني هذيل و أبو ذؤيب يعتننبر مننن الشننعراء

المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية و أدركوا التسل م و عندما تسئل حسان بننن

ثابت، من أشعر الناس في عصره قال أبو ذؤيب الهننذلي و هننو صنناحب القصننيدة

الشهيرة التي مطلعها :

اتب من يجزع  حمع حع          والدهر ليس ب جج ممنون و ريبها تتو امن ال أ



و هي من عيون الشعر العربي القديم في الرثاء ناهيك أن المنصور العباتسي لمننا

مات ابنننه جعفننر طلننب مننن ينشننده القصننيدة فلننم يظفننر بأحنند مننن بننني هاشننم

ليحفظها له فقال : و الله إن لمصيبتي بأهل بيتي أن ليكون فيهم أحد يحفظ هننذا

).2لقلة رلغبتهم في الدب أعظم وأشد علي من مصيبتي بابني (

و تقول الخبار أن أبا ذؤيب الهذلي قد م مع ابنه و ابن أخيه على عمر بن الخطاب

فقال له : أي العمل أفضل يا أمير المؤمنين؟.

فقال عمر : اليمان بالله و رتسوله، قال : قنند فعلننت، فننأيه أفضننل بعننده؟ قننال :

الجهاد في تسبيل الله. قال : ذلك كان علي و إني ل أرجو جنة ول أخاف نارا،  ثننم

خرج فغزا إفريقية التي كانت وقتئذ تابعة لقياصرة القسطنطينية لكنها أمست بيد

الولة الذين اتستقلوا بأنحاء منها ففي ناحية تسبيطلة البطريق جرجير الذي تصدى

للعرب المسلمين في هذه الغزوة التي عرفت بغزوة العبادلة بقيادة عبد الله بننن

أبي تسرح و معه عدد من الصحابة منهم خاصة عبد الله بن الزبير و عبنند اللننه بننن

عمر و عبد الله بن عباس و لغيرهم. و يقول صاحب اللغاني فنني خننبر أبنني ذؤيننب

الهذلي إنه قد لغزا مع هذه الغزوة فلما أخذه الموت أراد ابنه و ابن أخيه أن يمكثا

معه بينما الجيش عائد لكن صاحب المؤخرة منعهما لعل ذلك خوفا علننى جمعهننم

من الرو م فقال لهم ليتخلف أحدكما و ليعلم أنه مقتول فقال لهما أبو ذؤيب حينئذ

! فمضى ابنه مع الجيش و ظل ابن أخيه معنه ينتظنر أن يندفنه و يخبرننا : اقترعا

الصفهاني عن نهاية أبي ذؤيب قائل : كان أبو عبيد – و هو ابن أخي أبنني ذؤيننب –

قال : قال لي أبو ذؤيب : يا أبا عبيد احفننر ذلننك الجننرف برمحننك ثننم أعضنند مننن

الشجر بسيفك ثم أجررني إلى هذا النهننر فإنننك ل تفننرغ حننتى أفننرغ فألغسننلني و

كفني ثم اجعلني في حفيري و انثل علي الجرف برمحك و ألننق علنني الغصننون و

الشجر ثم اتبع الناس فإن رهجة تراها في الفق إذا مشننيت كننأن جهامننة، قننال :

فما أخطأ مما قال شيئا ولول نعته لم أهتد لثر الجيش و قال وهو يجود بنفسه :

أبا عبيد رفع الكتاب          و اقترب الموعد والحساب 

انصباب حاركه في أحمر      نجاب جمل رحلي عند و



و يواصل ابن أخيه الخبر قائل : ثم مضننيت حننتى لحقننت الننناس فكننان يقننال : إن

أهل التسل م أبعدوا الثر في بلد الرو م، فما كان وراء قبر أبي ذؤيننب قننبر يعننرف

لحد من المسلمين.

) ( إن أبننا ذؤيننب3و كذلك أخبر الخبر ابن قتيبة فنني كتننابه) الشننعر و الشننعراء ( 

الهذلي يمكن أن يكون أول شاعر عربنني دخننل إفريقيننة و ظننل فيهننا إلننى اليننو م

برفاته في مكان ما من النواحي الجنوبية للبلد التونسية فهو الذي أوطننن الشننعر

المغرب العربي.

 للهجننرة333و يؤكد أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني المتوفي تسنننة 

في كتابه ) طبقات علماء إفريقية و تونس(  و ذلننك فنني فصننل ) ذكننر مننن دخننل

إفريقية من الصحابة و التابعين( قائل : ) ومن بني هننذيل نفننر منهننم : أبننو ذؤيننب

الهذلي الشاعر توفي بإفريقية فقا م بأمره عبنند اللننه بننن الزبيننر حننتى واراه فنني

).4لحده( (

أما في كتاب ) معالم اليمان(  للدباغ من جزئه الول ففيه بعض الخبار عن أبنني

ذؤيب حدث قال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه و تسلم عليل فاتستشعرت حزنا و

بت بأطول ليلة ل ينجاب ديجورها و ل يطلع فورها فظلت أقاتسي طولها حننتى إذا

كان السحر ألغفيت فهتف بي هاتف يقول : 

 الطا م معقد و النخيل بين       بالتسل م أناخ أجل خطب

بالتسجا م عليه الدموع تذري     فعيوننا محمد النبي قبض

لكن صاحب ن معالم اليمان ن ينقل كذلك خبر لغننزو أبنني ذؤيننب لفريقيننة دون أن

يؤكد دفنه فيها حيث يقول :

لغزا أبو ذؤيب إفريقية مع عبد الله بن تسعد ابن أبي تسرح و مات بهننا فنندفنه عبنند

الله بن الزبير و قيل إنه قد م مع عبد الله ابن الزبير بكتاب فتح مصر و قيل توفي

ات لغازينا بنأرض النرو م و دفنن بطريق مكة قريبا منها فدفنه ابن الزبير و قينل م

هنالك دفنه ابنه أبو عبيد و ل يعلم لحد من المسلمين قبر وراء قبره و كننان عمننر

ندبه إلى الجهاد فلم يزل يجاهد حتى مات بأرض الرو م و دفنه هنالك ابنه أبو عبيد

يروي أنه قال لبنه عند موته : 

) 5 ( الحساب و الموعد اقترب و    الكتاب رفع عبيد أبا

تلك أخبار أبي ذؤيب و الله أعلم.
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