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ل بكل وسائل اإلقناع وحتّو االحتجاج آلل البيت، يف سبيل )الكميت بن زيد(استعان 

واحتجاج خالص، وصياغة لألدلة العقلية والنقلية؛ وأضحى الشعر  الشعر عنده إىل جدال صرف،

إذ محل  أقوى وأوضح؛ايميا  تتص ا نمناب  العقل بعد أن اان اتبباه  بالعاهةة قصائد اهليف 

فُعّد  -صلى اهلل علي  وسلم  -هم يف خ افة النيبيف هايمياب  على أعداء آل البيت تربزا حّق

 حبق تبدع  فن االحتجاج السياسي يف الشعر.

 احلجاج واجلدال. -االحتجاج -الكميت بن زيد األسدي -ايميا قصائد اهل

Abstract: 

(Al-Komit ibn Zayd) in order to protest the Al al-Bayt, by all means of persuasion and 

turning the poetry into a purely argumentative, pure protest and formulation of the mental 

and mental evidence; and the poetry in the poems of the Hashemites connected to the 

sources of reason after his attachment to emotion is stronger and clearer; His Hashemites on 

the enemies of Al-Bayt, highlighting their right to the succession of the Prophet - peace be 

upon him - Vadn right creator of the art of political protest in poetry. 

Article terms: Poems of the Hashemites - Alkomit ibn Zaid     Controversy in poetry – 

argumentation. 

Résumé : 

Dans le but de rendre droit a Al al Bayt. Alkamit ibn Zaid a employé tous les outils 

de conviction et a transformé son poème en un poème de polémique, de protestation et 

d'argumentation logique et rapportée.la poésie, dans son aspect hachémite, est devenue 
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dépendante de la raison après qu'elle dépendait  fortement et évidemment de l'émotion et 

des sentiments ; une poésie qui s’était attaquée aux usurpateurs tout en mettant en évidence 

le droit ultime de (la famille du prophète) à la KHILAFA (la gouvernance). 

Mots-clés: Poèmes Alhashemiyat- Kumait ibn Zaid protestation - La controverse dans la 

poésie – argumentation.  
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