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 الممخص:
مد وعمى آلو التسميـ عمى سيدنا محالحمد هلل رب العالميف وأفضؿ الصالة وأتـ  

لعؿ سبب اختياري ليذا الموضوع ىو الحاجة إلى التعرؼ عمى  وصحبو أجمعيف.
شاعر عاش في عصر ما قبؿ اإلسالـ وعصر صدر اإلسالـ وترؾ ناتًجا شعرًيا 
يستحؽ أف نتعرؼ عمسو ونقؼ عمى صدده ولكثرة ما ترؾ مف شعر فمقد رأيت أف أقؼ 

إلسالـ ونتعرؼ مف خاللو عمى المالمح العامة والخاصة وأثر عمى شعره في صدر ا
اإلسالـ عمى شعره. فقد عمقت بكتابة ىذا البحث عمى سيرة حساف بف ثابت وشعره في 

 اإلسالـ ويتكوف ىذا البحث مف مقدمة وتمييد وثالث مباحث وخاتمة.
، المبحث األوؿ فقد تناولت فيو مقتطفات مف سيرتو وحياتو، اسمو، ونسبو 

وكنيتو، مكانتو في قومو، ووفاتو. وفي المبحث الثاني تكممت عف المضموف اإلسالمي 
 في شعره في المدح والفخر واليجاء والرثاء.

وفي المبحث الثالث تكممت عف التحوالت الفكرية في شعر حساف بف ثابت  
 التحوؿ الثقافي، التحوؿ الفكر االجتماعي، التحوؿ السياسي والقوؿ الديني.

 كممات المفتاحية: )المضاميف االسالمية، الشعر، حساف بف ثابت(.ال
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Islamic implications in the poetry of Hassan bin Thabet 

dr. Ahmed Hatem Hamed Saud 

The General Directorate of Education in Anbar 
Abstract: 

Praise be to God, Lord of the worlds, and the best prayer and peace be upon 

our master Muhammad and all his family and companions. Perhaps the 

reason for my choice of this topic is the need to get to know a poet who lived 

in the pre-Islamic era and the era of early Islam, and left a poetic product that 

deserves to be known and we stand against it, and for the large number of 

poetry he left. And the special and the impact of Islam on his poetry. I 

commented by writing this research on the biography of Hassan bin Thabit 

and his poetry in Islam. This research consists of an introduction, a preface, 

three sections and a conclusion. 

The first topic has included excerpts from his biography and life, his name, 

lineage, nickname, his position in his people, and his death. In the second 

topic, I talked about the Islamic content in his poetry in praise, pride, satire 

and lamentation. 

In the third topic, I talked about intellectual transformations in Hassan bin 

Thabit's poetry, cultural transformation, social thought transformation, 

political transformation and religious speech. 

Keywords: (Islamic contents, poetry, Hassan bin Thabet). 

 المبحث األوؿ
 حياة حساف بف ثابت األنصاري

 أواًل: اسمو ونسبو: 
بف حراـ بف عمرو بف زيد مناة بف عدي  (1)وىو )حساف بف ثابت بف المنذر( 

بف ثعمبة بف عمرو بف الخزرج بف حارثة ثعمبة وىو  (2)بف عمرو بف مالؾ بف النجار
العنقاء بف عمرو وعمرو وىو مزيقاء بف عامر بف ماء السماء بف حارث الغطريؼ بف 

مالؾ  امرئ القيس البطريؽ بف ثعمبة البيموؿ بف مازف بف األزد بف الغوث بف نبت بف
 .(3)بف زيد بف كيالف بف سبأ بف يشعب بف يعرب. )وينتيي نسبو إلى قحطاف(



 هـ3665-م  4244المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة مجلة الدراسات 

 
 

 

  

962 

ابنة خالد بف قيس بف لوذاف بف عبدود  (4)أما أمو: فيي )الغريمة بنت خنيس( 
، وكانت خزرجية أيًضا فيو (5)بف زيد بف الخزرج بف ساعدة بف كعب بف خزرج

 .(6)خزرجي األب واألـ وقيؿ أدركت اإلسالـ وأسممت

 ثانًيا: كنيتو: 

أما كنيتو: فقد اختمفت المصادر حوليا فقد أشار بعضيا إلى كنية واحدة وىي  
. بينما أشارت مصادر أخرى إلى الكنيتيف لحساف ىما أبو الوليد وأبو عبد (7)أبو الوليد
. والحساـ لمناضمتو عف (9). بينما تذكر مصادر أخرى أبو الوليد وأبو الحساـ(8)الرحمف
 اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( ولتقطيعو أعراض المشركيف. رسوؿ

 ثالثًا: مكانتو في قومو: 

كاف لحساف بف ثابت مكانتاف في قومو األولى مكانة العز والشرؼ، كاف أبوه  
ثابت بف المنذر، وجده المنذر مف أشراؼ قوميما والحكماء بيف األوس والخزرج وكاف 

 .(10)مؿ ديانات قومو بعد حرب يـو سميعةجده ممف أصمح بيف األوس والخزرج وح

ذاعة   أما مكانتو الثانية فيي: كاف شاعر قومو وعميو عبء الدفاع عنيـ وا 
مفاخرىـ والتيويؿ مف شأنيـ والتيويف شأف أعدائيـ فنيض بالعبء وخاض غمار 

 الشعر حوؿ ىذه المعرؾ حتى ال نكاد نرى جانبو شاعًرا خزرجًيا آخر.

الميداف بالء حسًنا وىجـ وىجا وفخر في موقعو ووقؼ لشعراء وأبمى في ىذا  
 .(11)األوس بالمرصاد واشتبؾ معيـ، اشتباًكا عنيًفا وأصابيـ ونازؿ منيـ

 ويقوؿ في قومو: 

ـُ   حسٌف، وىـْ لي حاضرو النصرِ      َقْومي َبُنو الّنّجاِر ِرْفُدُى
 (12)وذوو المكارـِ مْف بني عمرو    الموُت دوني لسُت ميتضًما
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رفدىـ عطائيـ وقوليـ وىي لي حاضرو النصر، أي أنني إذا استنصرتيـ ذوي  
المكاـر مف بني عمرو يعولوف دوف ذلؾ وكذلؾ يعولوف دوف ىالكي لمكانيـ مف النجدة 

 والشجاعة.

ى وكما اضطرتو األحواؿ واألعراؼ السائدة يومئذ أف يدافع عف قومو ويرد عم 
 .(13)خصوميـ فكاف كالوردة بيف األشواؾ والريحانة بيف األدغاؿ

وىذا لقوؿ ال يحمؿ عمى الظف بأف سيؼ حساف كاف لو في ىذه الحروب  
 مجاؿ.

 فيو يقوؿ:  

 ويبمُغ ما ال يبمُغ السيُؼ مذودي         صاِرماِف ِكالُىما ِلساني َوَسيفي
ني ليدعوني       (14)وأضرُب بيَض العارِض المتوقدِ           الندى ، فأجيبوُ  وا 

  
بسيفو ولسانو ويذكر أف لسانو يبمغ في األعداء ما ال يبمغ سيفو،  يفخر فنراه 

وميما يكف مف أمر فأف حساف قد أدى واجبو لقومو كاماًل، واختار لذلؾ طريًقا رأى أنو 
أكثر نفًعا ليـ، وأبمغ أثًرا، وقد كاف حساف محًبا لقومو، معتًزا بيـ، غيوًرا عمييـ، عضوًبا 

دائيـ مف مزينة وجذاـ، وبمغ مف عصبتو ليـ أف طمؽ ليـ، مدافًعا عنيـ، وىجا أع
وكانت أثيرة عنده ألنيا فخرت عميو بقوميا، وعيرتو أخوالو،  -عمرة األوشية -زوجتو

وبقى كؿ منيما بعد ذلؾ يساوره الندـ وتعاوده الحسرات. وكاف يعرؼ ما لقومو فيو مف 
 :(15)أمؿ عريض، وترجـ عنو قولو

ـُ بي أّنني ِلَعِشيَرتي   عَمى أيِّ حاٍؿ كاَف حاـٍ َوذاِئدُ          وَظنُُّي
ـْ أُ    ـْ ِبَتَيقُّفٍ فإْف َل  فال سقِت األوصاَؿ مني الرواعدُ          َحقِّْؽ َظنَُّي

     
 وقد عرؼ قومو لو ولبيتو الفضؿ، فبادليـ بإحساف سودتيـ العشيرة وحمتيـ. 



 هـ3665-م  4244المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة مجلة الدراسات 

 
 

 

  

964 

 رابًعا: وفاتو: 
توفي حساف قبؿ األربعيف في خالفة عمي )رضي اهلل عنو(، وقيؿ سنة وقيؿ  

 .(16)خمسيف، وقيؿ سنة أربع وخمسيف
. وىو (17)وقيؿ توفي سنة أربع وخمسيف لميجرة، في عيد معاوية بف أبي سفياف 

ابف مئة وعشروف سنة، لـ يختمفوا في عمره وأنو عاش ستيف سنة في الجاىمية، وستيف 
. قاؿ ابف سعد: (18)ذلؾ عاش كؿ منيـ مئة وعشريف سنة غيرىـسنة في اإلسالـ وك

 .(19))عاش ستيف سنة في الجاىمية، وستيف سنة في اإلسالـ(
 المبحث الثاني

 المضموف اإلسالمي في شعر حساف بف ثابت
 أواًل: المضموف: 
المضموف لغًة ىو مف )ضمنت الشيء وبو ضمًنا وضماًنا كفؿ بو.. وفالف  

، أما الزمخشري فقد بيف لنا المضموف بأنو )كؿ شيء جعمتو (20)وكفيؿ(ضامف.. كافؿ 
، أي: ىو احتواء الشيء في وعاء يحويو فيو ضمف فيو (21)في وعاء فقد ضمنتو إياه(

ىذا ما وضحو ابف فارس بقولو: )جعؿ الشيء في شيء يحويو... ضمنت الشيء إذا 
المضاميف بالمضاميف  ، ويمكف أف نطمؽ عمى ىذا النوع مف(22)جعمتو في وعاء(

المادية، إذ ال يوجد ىناؾ مضموف معنوي ما أخرجو لنا الرازي في معجمو مف خالؿ 
فيمو لمضموف الكتاب إذ يقوؿ: )فيمت ما تضمنو كتابؾ، أي: ما اشتمؿ عميو وكاف 

 .(23)في ضمنو(
ومف خالؿ ما بيناه مف تعريفات لممضموف نمحظ بأف ىناؾ مضموًنا مادًيا  

ًيا، إذ يمكف القوؿ بأف المضموف في المغة ىو المحتوى المتضمف مف وآخر معنو 
الجنس المذكور سواء كاف مادًيا أو معنوًيا، وبيذا يكوف المضموف التراثي في األدب 
ىو كؿ ما احتواه مف تراث بكؿ أشكالو سواء بالرمز أو اإلشارة أو التمميح أو بالتصحيح 

 . (24)أو بالتصريح أو بغيرىا
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 المضموف اصطالًحا: 
أو  (25)وىو )بأنو المعاني والخواطر التي ترمز ليا باأللفاظ والصيغ األدبية( 

، وىو (26))األفكار والمعاني وما يكثؼ األثر مف عواطؼ وأخيمة وحاالت نفسية وعقؿ(
، ونالحظ (27)عند أىؿ الفمسفة )عالقة منطقية تبيف أف قضية ما تتضمف قضية أخرى(

االصطالحي لممضموف بجميع نواحيو ينص عمى احتواء األمور المعنوية في التعريؼ 
وتوظيفيا في  (28)مف أفكار ومعاني وأخيمة تجسيدىا بألفاظ ترمز إلى ىذه المعاني

 .(29)النص الشعري الذي ىو محور دراستنا
 أشعاره في الدعة اإلسالمية: 
ية كما كانت إف مف يتابع شعر حساف اإلسالمي يجد أف لحساف أغراًضا شعر  

موجودة في الجاىمية سوى أنو أوقؼ مدحو عمى الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( وقصر 
. غير أف بعض الباحثيف قالوا فمما جاء اإلسالـ أبطؿ مف (30)ىجاءه عمى المشركيف
وكذلؾ وصؼ أنو شاعر فحؿ في الجاىمية واإلسالـ وىو في  (31)شعره وصؼ الخمر

. في (33)حيف يرى نقاد غمبة السيولة عمى إسالمياتو (32)الجاىمية أشعر منو في اإلسالـ
حيف يقوؿ األصمعي )الشعر نكد بابو الشر فإذا دخؿ في الخير ضعؼ والف، ىذا 

ومف يطمع عمى شعر  (34)حساف فحؿ مف فحولة الجاىمية فمما دخؿ اإلسالـ سقط شعره
حساف اإلسالمي يجده قد تأثر بأساليب القرآف الكريـ بدخوؿ الكثير مف األلفاظ 

 .(35)والتعابير اإلسالمية واالقتباس
 ثانًيا: المديح: 
اتصؿ حساف في الجاىمية بآؿ جفنة مف بني غساف في الشاـ، فكاف يعقد في  

، ويمدىـ بغزير قصائده، ومف ذلؾ المدينة عاًما، ويفد إلييـ عاًما، فيكرموف وقادتو
 مدحو لعمرو بف الحارث العساني:

    ، ـْ ؿِ         هلل َدرُّ ِعَصاَبةٍ  ناَدْمُتُي  يْومًا بخمَؽ في الّزماِف األوَّ
 ؿِ ػػػػَيِطيُح َلُو َبناُف الَمْفصِ  َضْرباً     الّضاِرُبوف الَكْبش يبُرُؽ بْيُضُو،    

          ، ـْ ـْ ِبغنّيِي  والُمْنِعُموَف عمى الّضعيِؼ الُمْرِمؿِ           والخاِلُطوَف َفِقيَرى
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 ومدح جمبة بف األييـ بقصيدتو: 
 َبيَف أعمى اليْرموِؾ، فالَخّمافِ          لمِف الداُر أوحشْت بمعاِف،   

 فِ ِر، وحؽٌّ تعاقُب األزماذاؾ مغًنى مف آؿ جفنةَ  في الدَّىػ              
 عنَد ذي التاِج مجمسي ومكاني        قْد أرَاني ُىناؾ، حؽَّ َمكيٍف،            

 
 أي أف شعر حساف في الجاىمية كاف شعًرا تكسبًيا. 
أما في اإلسالـ تميزت مالمحو بالصدؽ واإلخالص، وقد مدح الرسوؿ )صمى  

وشجاعتيـ. وأكثر مدحو اهلل عميو وسمـ( وخمفاءه وصحابتو وحواريو، وفرساف المسمميف 
لمرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( جاء متصاًل بغيره مف أغراض الشعر كاليجاء والرثاء 
والفخر والرد عمى الوفود وكاف يمدح الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( وتغمب عميو 

 ، ويقوؿ:(36)الصيغة المدنية
 السماوات ِمف َعؿُ  َرُسوُؿ الذي َفْوؽَ            شيدُت، بإذِف اهلِل، أّف محمدًا 

 َلُو َعَمٌؿ في ديِنِو ُمَتَقبَّؿُ              َوأّف أبا َيْحَيى وَيْحَيى ِكالِىما    
 

حيف انتقؿ حساف مف مادية ظمماء جاسية، إلى روحانية مشرقة منيرة أي أنو  
 أصبح شاعر عقيدة ال يتكمـ إال بيا، وال يصدر إال عنيا وال يعمؿ ويجاىد إال ليا، وال

 يعتز إال بيا.
. وأف قمبو تعمؽ (37)وأخذ يمدح الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( والمسمميف 

بالرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( وأحبو حًبا فاؽ حد العشؽ، ومدائح حساف لمرسوؿ 
 )صمى اهلل عميو وسمـ( فييا الكثير مف الحب المتأجج، ويقوؿ:

ـْ َتِمِد الّنَساءُ َوأْجمَ          وَأحسُف منَؾ لـ تَر قطُّ عيني              ُؿ ِمْنَؾ َل
 كأنَؾ قْد خمقَت كما تشاءُ             خمقَت مبرًأ مْف كّؿ عيٍب             

وكاف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( يتنشد حساف في مدحو، ومدح  
الرسوؿ الصحابة، وقيؿ أف قوـ نالوا مف أبي بكر )رضي اهلل عنو( بألسنتيـ، بمغ ذلؾ 
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)صمى اهلل عميو وسمـ( فصعد المنبر فحمد اهلل وأثنى عميو، ثـ قاؿ )أييا الناس، ليس 
أحد منكـ آمف عمي مف ذات يده ونفسو مف أبي بكر كمكـ قاؿ لي كذبت، وقاؿ لي أبو 
بكر صدقت فمو كنت متخًذا خمياًل التخذت أبا بكر خمياًل، ثـ التفت إلى حساف فقاؿ 

 .(38)أبي بكر يا حساف( ىات ما قمت فّي وفي
 :(39)فقاؿ حساف 

 فاذكْر أخاَؾ أبا بكٍر بما فعال         ،    ةإذا تذكرَت شجوًا مف أخي ثق
 ِس طرًا صدَؽ الرسالوأوَؿ النا            التالَي الثانَي المحموَد مشيدُه،       
 ُدوُّ بِو إْذ َصعََّد الَجَبالطاَؼ العَ       والثانَي اثنيِف في الغاِر المنيِؼ، وقْد        
ـْ يعِدْؿ بِو َرُجالمف ال            وكاف حبَّ رسوِؿ اهلِل قد عمموا،         َبِرّيةِ  ل
 َبْعَد النبّي، وأْوفاىا بما َحَمال                َخْيُر الَبِرّيةِ  أْبقاىا وأْرأُفيا،       

 (40)دعوا لي صاحبي قاليا ثالثًافقاؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( صدقت يا حساف  
 سبؽ حساف الشعراء في المدائح النبوية وتأثروا بو. وما يزاؿ يفضميـ بقولو:
 ما أف مدحُت محمًدا بمقالتي      لكف مدحَت مقالتي بمحمدِ 

وىكذا أترؾ حساف في مدائح لمشعراء ما يحمو ليـ تريده والتـز بو كمما ذكر  
في شعرىـ ومف الصيغ اإلسالمية الماثمة في مدائح الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( 

 ڄ ڄ ڄ چحساف لمنبي )صمى اهلل عميو وسمـ( ما تأثر فيو بقولو تعالى: 

 .(41)چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ  ڄ

 قاؿ حساف:  

 صمى اإللو ومَف يحؽُّ بعرِشِو      والطيبوَف عمى الُمبارِؾ أحمدِ 

 وسمـ(:وقاؿ في مدح الرسوؿ )صمى اهلل عميو  

ـٌ  ، َعَمْيِو ِلمنُُّبوَّةِ  َخاَت  ِو َمْشُيوٌد َيُموُح وُيْشَيدُ ِمَف المَّ                 أَغرُّ
 إذا َقاَؿ في الَخْمِس الُمؤذُِّف أْشَيدُ        وضَـّ اإللُو اسـَ النبّي إلى اسمِو،       
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 حمدُ مٌد، وىذا فذو العرِش محمو              وشّؽ لُو مِف اسمِو ليجمُو،        
 رسِؿ، واألوثاِف في األرِض تعبدُ مَف ال             َنبيٌّ أتَاَنا َبْعَد َيأٍس َوَفْتَرةٍ         
 كما الَح الّصِقيُؿ الُمَينَّدُ  َيُموحُ         َفأْمَسى ِسرَاجًا ُمْسَتنيرًا َوَىاِديًا،        
، فاهلَل نحمدُ              وأنذرنا نارًا، وبشَر جنةً ،         وعممنا اإلسالـَ

(42) 
فقد وصؼ حساف النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( بكريـ األفعاؿ، أبيض الوجو  

وخاتـ مف اهلل وطابع النبوة يموح ويشاىد، وضـ عز وجؿ اسـ النبي إلى اسمو وذلؾ أف 
المؤذف في كؿ صالة مف الصوات الخمس ينطؽ الشيادتيف أف ال إلو إال اهلل وأف 

ا رسوؿ اهلل، فذو العرش محمود وىذا محمد بياف لقولو وشؽ لو مف اسمو وأف محمدً 
النبي أتانا مف بعد يأٍس وفترة. والفترة ما بيف كؿ رسوؿ، واألوثاف التي كانت تصنع مف 
الخسب أو الحجارة وكانت العرب تعبدىا، وأمسى سراًجا منيًرا فيو النبي )صمى اهلل 

ويممع كالسيؼ الصقيؿ، وأنذرنا مف النار وعممنا  عميو وسمـ( ييدي بو في الظمـ،
 اإلسالـ فنحمد اهلل عمى ذلؾ.

ووصفت السيدة عائشة )رضي اهلل عنيا( الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( قاؿ:  
 )كاف واهلل كما قاؿ حساف(:

 َيُمْح ِمثَؿ ِمْصباِح الدُّجى الُمَتَوقِّدِ          متى يبُد في الداجي البييـِ جبينُو 
نظاـٌ لحؽٍّ، أْو نكاٌؿ لممحدِ               فمْف كاف أْو مْف يكوُف كأحمدِ     

(43) 
وقوؿ حساف متى يبد في الميؿ جنبيو يمح أي يممح مثؿ القمر ومف كاف يكوف   

. وكاف حساف  كأحمد. مثؿ النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( نظاـ األمور ونكؿ كؿ جـز
)رضي اهلل  -السيدة عائشة -أـ المؤمنيفممف خاض في حديث اإلفؾ الكاذب عمى 

 عنيا( ونراه براءتو مف القوؿ اآلثـ بأشعار يمدحيا بيا مدًحا رائًعا، ويقوؿ:

 ُح َغْرَثى مف لحوـِ الغَواِفؿِ وُتْصبِ           حصاٌف رزاٌف ما تزفُّ بريبةٍ ،
 ماِت الِفَواِضؿِ ُيدى ، والَمكرُ نبيِّ ال      حميمةُ  خيِر الناِس دينًا ومنصبًا،       
 كراـِ المساعي، مجدىا غيُر زائؿِ         عقيمةُ  حيٍّ مف لؤّي بِف غالٍب،      
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 (44)وطيرىا مف كّؿ سوٍء وباطؿِ          ميذبةٌ  قْد طيَب اهلُل خيميا،        
ـُ،       ال َرَفَعْت َسْوطي إلّي أناِمميفَ         فإف كنُت قد قمُت الذي قد زعمت
ّف الذي قْد قيَؿ ليَس بالئٍط        لدىَر بؿ قوُؿ امرىءٍ  بَي ماحؿِ بيا ا            وا 
 آلِؿ نبّي اهلِل زيِف المحافؿِ         فَكْيَؼ َوُوّدي ما َحِييُت وُنصَرتي       
       ، ـْ  تقاصُر عنُو سورةُ  المتطاوؿِ          لُو رتٌب عاٍؿ عمى الناِس كمي
   َمَف الُمحصَناِت غيَر ذاِت غَواِئؿِ               رأيتِؾ، وليغفِر لِؾ اهلُل، حرةً      

 
ولما بمغ قولو: )وتصبح غرثى مف لحوـ الغوافؿ(، قالت السيدة عائشة )رضي اهلل  

 .(45)عنيا(: )لكنؾ يا حساف ما تصبح غرثاف مف لحوميف(

ال تتصرؼ كثيًرا وامرأة مدح حساف فييا بأنيا حصاف عفيفة مالزمة موضعيا  
رزاف ذات ثابت ووقار وعفاؼ، وأنيا ال ترتع في أعراض الناس حميمة البشر، وزوجة النبي 
)صمى اهلل عميو وسمـ( في الديف والمنصب نبي اليدى والمكرمات. وكريمة وميذبة. 

 صافية مخمصة وطيب اهلل أصميا. وأف الكالـ الذي قيؿ فييا ليس بالحؽ بيا.

 ح الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(:وقاؿ يمد 

 الَخِميَقةِ ، ماِجَد األجدادِ  َعؼَّ          واهلِل ربي ال نفارُؽ ماجدًا، 
 بذَؿ النصيحةِ  رافَع األعمادِ       متكرمًا يدعو إلى رّب العمى ،           
  َطّيَب األْعَوادِ الَخميقةِ ،  َسْمحَ        ِمثَؿ الِيالِؿ ُمباَركًا، ذا َرحمةٍ ،         
وقولو: عؼ الخميقة وسيدنا محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( عفيؼ الخميقة، أي:  

الخمقة ويجود بالنصيحة عف طيب خاطر وىو الناصح األميف، أي: رافع األعماد، أي: 
 .(46)رافع عماد غيره بنصيحتو
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 ثالثًا: الفخر:  

اشتباكاتو اإلسالمية مع شعراء فخره مف أقوى شعره، وال سيما فخره باألنصار في   
 .(47)قريش، وقد فخر بنفسو وفصاحة لسانو وصيرورة شعره

 ويقوؿ:  

 (48)لساني صارـٌ ال عيَب فيِو،       َوَبْحِري ال ُتَكدُِّرُه اّلدالءُ 
  

فيو يفخر بمسانو كالسيؼ الصاـر القاطع ألسنة األعداء، ويفخر بدفاعو عف  
 وأعالـ أسرتو:الدعوة، ويقوؿ يفخر بشعره 

 (49)مْف لمقوافي بعَد حساَف وابنِو،      وَمْف لممثّاني بعَد َزْيِد بِف ثاِبتِ 
  

وكما أف اإلسالـ لـ يغير مف طبيعة ىذا الشاعر الفخور بقومو ومف فخره  
الجماعي بقومو أنو كاف شديد التعجب إلى قومو واالعتزاز بيـ وكذلؾ اتسع في العصر 

 مزج بإظيار نصرتيـ لمرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(. اإلسالمي في ذلؾ حيث

 :(50)حيث قاؿ 

 وصدقوه وأىؿ األرض كفار      قومي الذيف ىـ آووا نبييـ    
 لمصالحيف مف األنصار أنصار      إال خصائص أقواـ ىـ سمؼ              

 لما أتاىـ كريـ األصؿ مختار         مستبشريف بقسـ اهلل قوليـ           
 نعـ النبي ونعـ القسـ والجار        أىاًل وسياًل أمف وفي وسعٍة             
  

 فيو يفخر بقومو الذيف آووا نبييـ وصدقوا بو وأىؿ األرض كذبوه وكفروا بدينو. 
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قصر حساف لإلسالـ كؿ شيوة في نفسو وتمؾ ىي شيوة الفخر بآبائو وحس  
فخر اإلسالـ التي بمغت أربًعا وثالثيف بالفخر بنفسو وبيـ، في أربع عشر مف قصائد 

عدًدا، ويفخر حساف بأفعاؿ قومو في اإلسالـ، ومف حسف بالئيـ بالدفاع عنو، وما 
 .(51)قدموه في سبيؿ اهلل ورسولو ونصر وتأييد واعتزاز الديف

 قاؿ في قصيدة أخرى: 

 فمما أتى اإلسالـ، كاف لنا الفضؿ      كنا مموؾ الناس، قبؿ محمد  
يفخر بقومو بأف كاف لو الفضؿ بأنيـ آووا الرسوؿ )صمى اهلل عميو فيو  
 .(52)وسمـ(

 وقاؿ: 

ـَ اإلسالـِ وب          المَُّو أْكَرَمنا بنصِر نبّيو،  ـَ دعائ  نا أقا
 وأعزََّنا بالّضْرِب واإلْقَداـِ           َوِبنا أَعزَّ َنبيَُّو َوِكتَاَبُو،               
 فيو الجماجـَ عف فراِخ الياـِ       في كّؿ معترٍؾ تطيُر سيوفنا              
، واألحكاـِ          ينتابنا جبريُؿ في أبياتنا،                بفرائِض اإلسالـِ

. (53)فيو أيًضا يفخر بقومو بأنيـ أقاموا دعائـ اإلسالـ وبيـ أعز نبييـ وكتابو 
كما يفخر بحفظو حؽ الجار أمانة في  ثـ يفخر باستشياد أخيو أوس بف ثابت في أحد،

 عنقو حيث قاؿ:

 وأسنى الذِّكَر ِمنُو الَمشاِىدُ َشييدًا،         وِمّنا قتيُؿ الشِّعِب أْوُس بُف ثاِبٍت،  
 ألـّ أبي ذاَؾ الشييُد المجاىدُ          ومْف جدُه األدنى أبي، وابُف أمو     
 وال ُمْزٍر بِو، َوْىَو َعاِئدُ  أذاةً ،                فما أحٌد منا بميٍد لجارِه      
ـُ المعاىدُ                ألّنا َنَرى َحؽَّ الِجَواِر أَماَنةً ،    ويحفظُو منا الكري

(54) 
 وقاؿ حساف بف ثابت في يـو أحد يرد عمى عبد اهلل بف الزبعري: 

َبْعَري َوقعةٌ ،   كاَف منا الفضُؿ فييا لْو عدؿْ         َذَىَبْت باْبِف الزِّ
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             ، ـْ ـُ أْمثَاَلُي  أيدوا جبريَؿ نصرًا، فنزؿْ             ِبِرَجاٍؿ َلْسُت
 ةَ  المَِّو، وتْصديَؽ الرُُّسؿْ طاعَ             َوَعَمْوَنا َيْوـَ َبْدٍر بالتَُّقى ،          
 وَقَتْمنا كؿَّ َجْحجاٍح َرِفؿْ                وقتمنا كؿَّ رأٍس منيـُ،          
 َيْوـَ َبْدٍر، وأحاديَث َمَثؿْ              وتَرْكنا في ُقَريٍش َعْوَرةً ،         
 يـو بدر والتنابيؿ اليبؿ           ورسوؿ اهلل حًقا شاىد             
 صِب اليمؿْ مثَؿ ما يجمَع في الخ       في قريش مف مجموع جمعوا          
، َبني أْستاِىيا،              ـْ  (55)نحف في البأِس إذا البأُس َنَزؿْ       نحُف ال أنُت

 
وطبؿ ليا  أجاب حساف بف ثابت بأف الموقعة التي تحدث عنيا ابف الزبعري 

كاف الفضؿ فييا يعود لممسمميف، حيف خالفوا األوامر التي صدرت عف الرسوؿ )صمى 
اهلل عميو وسمـ(. ثـ وصؼ أولئؾ الرجاؿ المقاتميف المسمميف الذيف أيدىـ اهلل بجبريؿ 
فنزؿ يشاركيـ القتاؿ، وأورد حساف )يـو بدر( مذكًرا كيؼ انتصر المسمموف فيو بالتقى 

 عة اهلل تعالى وتصديقيـ الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(.واعتزازىـ بطا
وبقى يفخر بسطوة جيش المسمميف يـو بدر، وتفريؽ جمع قريش كما تفرؽ  

اإلبؿ الميممة في الرعي دوف الراعي، ويفخر برجاؿ شجعاف قتموا رجاؿ حوؿ العدو، 
يـ األشراؼ وفخر بأف قتمى قريش لـ يكونوا مف ضعفاء قريش بؿ أنيـ كانوا مف سادات

األماجد، ويقوؿ حساف بأنيـ حيف أعموا بصوتيـ الكاذب يقوؿ في ذلؾ أبو سفياف )أعؿ 
 .(56)ىبؿ( أعاب عمييـ ذلؾ بعدـ صبرىـ يـو البأس فأنيـ ال يصمحوف لمنزاؿ

وكاف وفد عمى رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( وفد بني تميـ سنة الوفود بعد  
وقيس بف عاصـ وقيس بف حارث ونعيـ بف زيد  فتح مكة، فييـ عطارد بف حاجب

وعتبة بف حصف واالقترع بف جابس في لفيـ ولفيفيـ، أف أخرج إلينا يا محمد، فقالوا: يا 
محمد، جئناؾ نفاخرؾ جئناؾ نفاخر فأذف لشاعرنا وخطيبنا، قاؿ: أذنت لخطيبكـ فميقؿ، 

و وسمـ( لثابت بف فقاـ عطارد بف حاجب فخطب ثـ جمس، فقاؿ الرسوؿ )صمى اهلل عمي
 .(57)قيس: قـ فأجب الرجؿ في خطبتو فقاـ ثابت فخطب
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فقاـ الزبرقاف بف بدر التميمي فقاؿ شعره ثـ جمس، وكاف حساف بف ثابت غائًبا  
فبعث إليو الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( قاؿ حساف فمما جاءني رسولو فأخبرني أنو 

ؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( وأنا أنما دعاني ألجيب شاعر بني تميـ خرجت إلى رسو 
 أقوؿ:

 عمى انِؼ راٍض مْف معٍد وراغـِ          منعنا رسوَؿ اهلِل، إذ حؿَّ وسطنا،   
 (58)بأسيافنا مْف كّؿ باٍغ وظالـِ                َمَنْعَناُه لّما َحّؿ َوْسَط ُبُيوِتَنا،      
 

وقاـ شاعر القوـ فقاؿ ما  قاؿ فمما انتييت إلى الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( 
قاؿ عرضت في قولو وقمت عمى نحو مما قاؿ فمما فرغ الزبرقاف بف بدر مف قولو قاؿ 

 رسوؿ اهلل لحساف قـ يا حساف فأجب الرجؿ فيما قاؿ، فقاؿ حساف:
ـْ     خوتي  قْد بينوا سنةً  لمناِس تتبعُ       إّف الذوائَب مْف فيٍر وا 

 تقوى اإللِو وباألمِر الذي شرعواَيْرَضى بَيا ُكؿُّ َمف كاَنْت سِريَرُتُو                
،      فَما َوَنى         ـْ ـْ عْنُو َوما َنَزُعوا أعطوا نبيَّ اليدى والبّر طاعتي  َنْصُرُى
 وجوا َعَمْيَنا ساعةً ، َرَبُعواأْو قاَؿ ع    إف قاَؿ سيروا أجدوا السيَر جيدىـُ،        
           ، ـْ  ْىَواُء والشَِّيعُ إذا تفّرَقِت األ      أكرـْ بقوـٍ رسوُؿ اهلِل شيعتي
ـْ ِمَدحي قْوـٌ ُيؤاِزُرُه             ا ُيِحبُّ ِلَساٌف حاِئٌؾ َصَنعُ ِفيم        أْىَدى لُي
            ، ـْ أفَضُؿ اأْلْحَياء كّمِيـِ  (59)ْوؿ أْو شمعواإْف َجّد بالّناِس ِجدُّ الق       فإّنُي

 
خوانيـ مف األنصار، قد بينوا ديف محمد )صمى اهلل    إف السادة مف المياجريف وا 

ف ىذه السنة يرضى بيا كؿ مف يخاؼ اهلل تعالى  عميو وسمـ( بيف الناس سنة تتبع، وا 
ويسير وفًقا ألصوؿ الشريعة. إف ىؤالء القوـ إذا ما حاربوا عدوىـ آخروه وأنفقوا منو في 

 الحياة الدنيا.
وقاؿ حساف بأف أولئؾ القـو المؤمنيف قد أطاعوا نبي اليدى )صمى اهلل عميو  

 وسمـ( ونصروه وأخذوا بأوامره ونواىيو.
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ثـ فخر بأولئؾ القـو الذيف رسوؿ اهلل مف شيعتيـ، وحساف قد أىدى مدحو ليـ  
 .(60)مف الذي يؤازره المساف الحاذؽ وىـ غير أحياء

 : رابًعا: اليجاء 
نجد ىجاء حساف بف ثابت األنصاري )رضي اهلل عنو( قد كرسو عمى   

 .(61)المشركيف وأعداء الديف
حيف قاـ ثالث رىط ييجوف الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( واألنصار وىـ عبد  

وأبو سفياف بف الحارث وعمرو بف العاص ومعيـ كثير مف الشعراء،  اهلل بف الزبعري
كما أف الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( قد حث األنصار وىـ حساف بف ثابت وعبد اهلل 
بف رواحة وكعب بف مالؾ )رضواف اهلل عمييـ( وكاف أشد القوؿ عمييـ حساف وكعب؛ 

 ألنيـ يعبروف بالوقائع والمآثر واألياـ.
 .(62)وف القوؿ عمييـ قوؿ عبد اهلل بف رواحة؛ ألنو يعيرىـ بالكفروكاف أى 
عف ابف المسيب قاؿ: كاف حساف بف ثابت في خمقة فييـ أبو ىريرة، فقاؿ:  

أنشدؾ اهلل يا أبا ىريرة، ىؿ سمعت رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( يقوؿ: )أجب 
 عني أيدؾ اهلل بروح القدس(.

 فقاؿ: الميـ نعـ. 
وؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ(: )يا حساف أجب عني الميـ أيده بروح وقاؿ رس 
 .(63)القدس(
وعف ابف أبي الزائد عف أبيو عف عروة عف عائشة )رضي اهلل عنيا( قالت كاف  

النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( يضع منبًرا في المسجد الشريؼ، يقوؿ عميو قائًما، ينافع 
رسوؿ اهلل يقوؿ: )أف اهلل يؤيد حساف بروح القدس عف الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( و 

 .(64)ما نافح عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ((
ولما كاف يوـ األحزاب قاؿ النبي )صمى اهلل عميو وسمـ(: )مف يحمي أعراض  

المسمميف؟(، قاؿ كعب بف مالؾ: أنا، وقاؿ عبد اهلل بف رواحة: أنا، وقاؿ حساف بف 
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النبي )صمى اهلل عميو وسمـ(: )نعـ أىجـ، أنت وسيعينؾ عمييـ روح ثابت: أنا، قاؿ 
 . (65)القدس(
عف عروة قاؿ سببت ابف فريعة عند السيدة عائشة )رضي اهلل عنيا( فقالت: يا  

ابف أخي، أقسمت عميؾ لما كففت عنو، فأنو كاف ينافع عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو 
ة المشركيف عف رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو . كذلؾ نافع حساف وقاطع ألسن(66)وسمـ(

وسمـ( واستمر حساف في تغمبو النزعة الجاىمية فقد ىجا قريش بالنقص مف صفات 
 .(67)المروءة، وبالمثالب الجاىمية وخمسة األنساب، وبالكفر والشرؾ باهلل

مف ىجائو لقريش كيؼ كاف ييجوىـ ورسوؿ اهلل منيـ كما قاؿ الرسوؿ )صمى  
سمـ(: )كيؼ تيجوىـ وأنا منيـ(، فقاؿ حساف: واهلل ألسمنؾ منيـ كما تسؿ اهلل عميو و 

 .(68)الشعر مف العجيف، فقاؿ لو الرسوؿ: )أنت أبا بكر فأنو أعمـ بأنساب القـو منؾ(
وطريقة اليجاء، ىو أنو ينفي نسب الذي ييجوه مف قريش وينسبو إلى نوع  

 .(69)القبيمة البعيد البعيد أو إلى قبيمة أخرى
 يقوؿ في ىجاء بني عوؼ بف مناؼ: 

 ليا ُيْنَسبُ  َمَتى كاف عوؼٌ        سائْؿ قريشًا وأحالفيا 
ـْ دعوةٌ  تكذبُ أفيما مضى نسٌب ثابٌت                     ـُ أ  فيعم
ـُ                    إلى َنَسٍب، غيُرُه أْثَقبُ      فإّف قريشًا ستنفيك
 (70)ِؽ ُعْرُقوُب َواِلِدِه أْصَيبُ       َلِئيـِ الُعُروإلى ِجْذـِ َقْيٍف              
ـْ َشرُّ ِجيٍؿ،                ـْ غيرىـْ مذىبُ    إلى َتْغِمٍب إّنُي  فميَس لك

 
فيذا حساف ينفي بني عوؼ مف انتسابيـ إلى تغمب، بؿ إنو ينسبيـ إلى غير  

 .(71)العرب؛ ألفَّ العرب يصفوف صيب السباؿ
وحيف بايع األوس والخزرج النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( يوـ البيعة الثانية وبعد  

قياـ قريش بأسره شيد بف عبادة الذي كاف بيف األثنى عشر نقيًبا وأفمت المنذر بف 
عمرو، وكاف أوؿ شعر قيؿ في اليجرة بيتيف قاليما ضرار بف الخطاب، وىو شاعر 
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عًدا وتمنى لو أنو أمسؾ بالمنذر الذي لو قريش وفارسيما، فيو يشمت حيف أمسؾ س
 .(72)كاف نالو ألساؿ جراحو

 فقاؿ حساف بف ثابت يجيب ضرار: )وىو أوؿ شعر قالو في اإلسالـ(. 
 لسَت إلى سعٍد، وال المرِء منذٍر،     إذا ما مطايا القوـِ أصبحَف ضمرا

ـُ أنو             بقرية ِكْسرى ، أو بقرية قيصرا     فال تكف كالوسناف يحم
 عف الثكؿ لو كاف الفؤاد تفكرا      وال تُؾ كالثكمى وكانت بمعزٍؿ        
ـْ ترَض محفرا   وال تُؾ كالشاةِ  التي كاَف حتفيا           بحفِر ذراعييا، فم
را وَقْد َيْمَبُس األْنَباطُ          أَتْفَخُر بالَكتّاِف لّما َلِبْسَتُو،           (73)َرْيطًا ُمَقصَّ

 
إف قصيدة حساف فييا سخرية مف األماني الجاىمية لضرار حيث وصؼ حساف  

 ضراًرا بأنو ليس بأىؿ الشعر، في حيف أف حساًنا لو.
وقاؿ ضرار كحاؿ مف ييدي لتمر إلى أىؿ التمر ثـ يناديو بالنائـ الحاكـ، ثـ  

تدبيره، وال يكوف كالذئب يدؿ عمى طمب منو أال يكوف كمف أعاف عمى نفسو بسوء 
 مكانو بعوائو فيرميو الرامي بسيـ قاتؿ.

وكاف أبو سفياف بف الحارث وىو ابف الرسوؿ محمد )صمى اهلل عميو وسمـ(  
وأخوه مف الرضاعة يؤذي رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( قبؿ إسالمو وكاف يياجـ 

 ومف ذلؾ لقولو في قصيدة مطمعيا:، فيرد عميو حساف بف ثابت (74)المسمميف وييجوىـ
 إلى عذراَء منزليا خالءُ     عفْت ذاُت األصابِع فالجواُء،   

 ِدَياٌر ِمْف َبني الَحْسَحاِس َقْفٌر،      تعفييا الروامُس والسماءُ 
 

 إلى قولو: 
 وعنَد اهلِل في ذاَؾ الجزاءُ ىجوَت محمدًا، فأجبُت عنُو،      

 رُُّكما ِلَخْيِرُكَما الِفداءُ َفشَ       أَتْيُجوُه، َوَلْسَت َلُو بُكْؼٍء،  
 أميَف اهلِل، شيمتُو الوفاءُ     ىجوَت مباركًا، برًا، حنيفًا،    



 هـ3665-م  4244المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة مجلة الدراسات 

 
 

 

  

977 

،      ويمدحُو، وينصرُه سواءُ  ـْ َفَمْف َيْيُجو َرُسوَؿ المَِّو ِمْنُك
(75) 

 
تقع في عشرة أبيات وقؼ وفؽ فييا عمى  فيو بدء القصيدة بمقدمة طممية 

  مواضع في بالد الشاـ يبكي طالليا المقرة التي كانت أنيسة مف قبؿ بأىميا...الخ.
 فقد ىجا حساف أبي سفياف ىجاء شخصي يقوؿ: 

 (76)أال أبمْغ أبا سفياَف عني،      فأنَت مجوٌؼ نخٌب ىواءُ 
 

والكيس ويجرده مف  و)لكي يبرز شخصية أبي سفياف الخاوية مف الفطنة 
 .(77)جماعتو التي يفخر بيا(

إف حساف بف ثابت يقابؿ صورة أبي سفياف الخاوية الممحوة بصورة النبي  
)صمى اهلل عميو وسمـ( البر الحنيؼ الوفي، ويقوؿ بعفوية صادقة )فشركما لخير كما 

ف قبؿ الفداء(. فأبو سفياف فداء رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( ونصره إذا تـ م
المشركيف فال قيمة لو أيًضا؛ ألنَّو محاط )صمى اهلل عميو وسمـ( بالمسمميف يفدونو 

 بأمواليـ وأعراضيـ.
وىذا حساف نفسو يعمف في لو، أنو يقي رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( بوالده  
 وعرضو:

ـْ وقاءُ   َفإّف أبي َوَواِلَدُه َوِعْرضي       لعرِض محمٍد منك
   
األبيات التي فيو صوت حساف في ىجاء ومدح استثيرت فيو عاطفتو في ىذه  

 فأجاب بالتعبير عنيا بصدؽ وعفوية.
)وقد تبرز المعاني اإلسالمية في بعض أىاجيو لقريش كقولو مف مقطوعة  

 .(78)يعيرىا بضريمتيا يـو بدر(
 يقوؿ: 

ـْ  ـُ،       َوَماُء َبْدٍر َزَعْمُت ـْ بأف تحموا ذمارك  غيُر َمْوُرودِ وقد زعمت
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،      مستحـٍ مْف حباِؿ اهلِل ممدودِ   ُمْسَتعِصميَف بَحْبٍؿ َغْيِر ُمْنَجِذـٍ
 (79)فينا الرسوُؿ وفينا الحؽُّ نتبعُو       حتى المماِت، ونصٌر غيُر محدودِ 

 
 .(80)چ ڄ ڄ ڄ ڦ چالبيت الثاني قولو تعالى:  وىو يشير إلى 
 وقاؿ أبو جيؿ:  

ـْ     دعيُّ بني شجٍع لحرِب محمدِ     َلَقْد َلَعَف الّرحمُف َجْمعًا يقوُدُى
َمشوـٌ، َلِعيٌف، كاف ِقْدمًا ُمَبغَّضًا،     ُيَبيُِّف ِفيِو الّمؤـَ َمْف كاف َيْيَتدي
(81) 

  
فقد بينت ىذه األبيات أف اهلل لعف القوـ الذيف حاربوا رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو  

 وسمـ(، وأف أبا جيؿ رجؿ مشؤوـ عمى قومو جر الشؤـ عمييـ. 

وقاؿ أيًضا في ىجاء الضاحؾ بف خمية األشيمي في شأف بني قريضة. وكاف  
 أبو الضحاؾ منفًقا يقوؿ:

 عمى اإلسالـ أف تتمجدا أبمغ أبا الضحاؾ أف عروقو      أعيت
 (82)أتحب ييداف الحجاز ودينيـ      كبد الحمار، وال تحب محمًدا

يقوؿ حساف أف إسالمو لـ يجده إذا ال يزاؿ ينزغ إلى الكفر والعرؽ النزاع،  
ويقوؿ: تحب الييود دينيـ كبد الحمار حيث وصؼ ديف بكبد حمار، وال تحب محمد 

 )صمى اهلل عميو وسمـ(.

و بني سيـ عمرو بف ىصيص بف العاص وائؿ وأمو النابغة امرأة مف وقاؿ ييج 
 عنزة.

 ُأْنحي َعَمْيِو ِلسانًا َصاِرمًا َذَكرَا       أما ابُف نابغةَ  العبُد اليجيُف، فقْد 
، فإّني قْد َنَصحُت لُكـ،    ال أبعثّف عمى األحياِء مْف قبرا      يا آؿ سيـٍ

، وقْوُؿ الحّؽ َمغَضَبةٌ ،           (83)لَما تركُت لكـ ُأْنثى َوال َذَكرَا      َلْوال الّنبيُّ
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فيو يصؼ عمرو بف العاص بعبد ىجيف، وقد أنحى عميو لسانو سبًة وأقذاع  
 ولوال أف النبي منعو مف اليجاء الفاحش لما ترؾ أنثى وال ذكر.

 وقاؿ ييجو بني عدي بف كعب: 

 (84)كما تناثَر، خمَؼ الراكِب، البعرُ        اهلُل خيرىـُ،   قوـٌ لئاـٌ أقّمض
،      كما النجوـُ تعالى فوقيا القمرُ  قَد اْبَرَز المَُّو َقْواًل، فْوَؽ قولِيـِ
(85) 

 

 وقاؿ البف بكر بف عبد مناؼ مف كنانة: 

 مْف أْوَفٍض َوَرصاؼِ  كإْرماِئيا        أَظّنْت َبنو َبْكٍر ِكتَاَب مَحّمٍد   
ـْ بَحْمِؿ الُمْخِزَياِت وجمِعيا     أحؽُّ مَف اف تستجمعوا لعفاؼِ     ألْنُت

 (86)فقالوا عمى َخّط النبّي، فأْصبحوا      أثاَمى ِبَنْعمْي ِبْغَضةٍ  َوِقرَاؼِ 
فيو يقوؿ أف بني بكر قد أرميت كتاب سيدنا محمد )صمى اهلل عميو وسمـ(  

أىاًل إال لممخزيات وتجتمعوا كما ال يعمؿ ويحمؿ، وتقولوا عميو وكذبوه، ويقوؿ لستـ 
 وقاؿ ييجو عتبة بف أبي وقاص:

     ، ـْ  رِِىـِ الّرحمَف َربَّ المشاِرؽِ َوَنصْ      إذا المَُّو َحّيا َمْعَشرًا ِبَفعاِلِي
 الصواعؽِ لقاَؾ قبَؿ الموِت إحدى فأخزاَؾ ربي، يا عتيَب بف مالٍؾ،      و    
 فأميَت فاُه، قطعْت بالبوارؽِ        َبَسْطَت َيمينًا لمّنِبّي ِبَرْمَيةٍ ،           

فائؽِ      َفَياّل َخِشيَت المََّو والُمنِزَؿ الذي      (87)َتِصيُر إَلْيِو بعَد إْحدى الصَّ
يريد بقولو كؿ قوـ نصرىـ اهلل بفعالو أي بكرميـ ونصرىـ لمنبي )صمى اهلل  

و وسمـ( فأخزاؾ ربي فأىمؾ، رميت النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( قطعت يدؾ عمي
 بالسيؼ، وقاؿ ييجو أبا جيؿ:

،      واهلُل سماُه أبا جيؿِ   (88)سماُه معشرُه أبا حكـٍ
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 خامًسا: الرثاء: 

تكاد مراثي حساف تقتصر عمى إسالمياتو فقد عاش مع المسمميف بعاطفتو  
ويبكي فيو موتاىـ وشيدائيـ ورثى شيداء أصحاب رسوؿ وروحو سجؿ بالشعر أحداثيـ 

. أما رثاؤه (89)اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ(، ورثى حمزة عـ النبي وغيره مف الصحابة
لمنبي محمد )صمى اهلل عميو وسمـ( فقد عرؼ لحساف أكثر مف جانب إذا الديار بخالؼ 

التي كانت عفو وتنمحي  الشعراء الذيف يصفوف الديار واألطالؿ ووصؼ البقية الباقية
 بعد أف يغادرىا اإلنساف.

أما آثار النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( والديار التي كاف يعيش فييا بقيت منيرة  
 .(90)واضحة المعالـ؛ ألنيا كانت منارة فكر وميد رسالة كما ال يمكف أف يصيبيا القدـ

 وقاؿ حساف بف ثابت يرثي خبيب بف عدي األنصاري: 

ا عمى      ْيِنَؾ ال َتْرَقا َمداِمُعيا،    ما باُؿ عَ   الّصْدِر، مثَؿ المؤلؤ الَفِمؽِ  َسحَّ
 وال نزؽِ  ال فشٍؿ حيَف تمقاهُ        عمى خبيٍب، وفي الرحمِف مصرعوُ    
 وجنةَ  الخمِد عنَد الحوِر في الرفؽِ       فاذىْب خبيُب، جزاَؾ اهلُل طيبةً ،      

ما باؿ العينيف جفت وانقطعت مدامعيا بالصب عمى الصدر مثؿ  وىو يقوؿ 
قطع المؤلؤ الجميؿ مات في سبيؿ اهلل لكف جبف وال طيش وال رجؿ ضعيؼ وال جباف 
وال أحمؽ. جزاؾ اهلل الجنة الفردوس مع رفقائؾ مف األنبياء الصالحيف وحسف 

 .(91)الرفيؽ
)صمى اهلل عميو وسمـ(  وكما مما بكى لو أصحاب مؤتة مف أصحاب رسوؿ اهلل 

 وقوؿ حساف بف ثابت:
َبني َلْيٌؿ ِبَيْثِرَب أْعَسُر،     ٌـّ،      تأوَّ  إذا ما َنّوـَ الّناُس، ُمْسِيرُ َوَى

ـّ َعْبَرةً      َسُفوحاً   ، وأْسَباُب الُبكاء التَّذكُّرُ ِلِذْكَرى َحِبيٍب َىّيجْت ث
ـْ مْف     بالٌء، فقداُف الحبيِب بميةٌ ،    ـّ َيْصِبروك  كريـٍ ُيْبَتمى ، ث
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ـْ ذو الجناحيِف جعفرُ     َفال ُيْبِعَدّف اهلل َقْتَمى َتتَاَبُعوا    بمؤتةَ ، مني
(92) 

 
 وقاؿ حساف بف ثابت يبكي جعفر بف أبي الطيار )رضي اهلل عنو(: 

 ياِحبِّ النبّي، عمى البرّيةِ  كمّ       ولقْد بكيُت، وعّز ميمُؾ جعفٍر،  
 لمجالِد لدى العقاِب وظميا مف  ولقد جزعُت، وقمُت حيَف نعيَت لي:  

 َخْيِر الَبِرّيةِ  ُكمِّيا وأَجّميا   بعَد ابِف فاطمةَ  المبارِؾ جعفٍر،            
 

 .(93)وىو يبكي عمى جعفر محبوب النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( 
 بف رواحة:وقاؿ حساف في يـو مؤتة يبكي زيد بف حارث وعبد اهلل  
 َواْذُكري في الّرخاء أىؿ الُقبورِ    عيِف جودي بدمعِؾ المنزوِر،           
 واْذُكري ُمؤَتةً ، َوَما كاَف ِفييا،     يوـَ ولوا في وقعةِ  التغويرِ         
ـّ زيدًا،            ِريِؾ والمأُسورِ      حيف ولوا وغادروا ث ـَ َمأَوى الضَّ  ِنْع
ـّ جود         ـّ غيَر نزورِ      ي لمخزرجّي بدمٍع،    ث سيدًا كاَف ث

(94) 
فيو يأمر العيف أف تجود بذلؾ القميؿ عمى ما ىو عميو، واذكر مؤتة حيف عاد  

، وقاؿ أىؿ المدينة فرأوا فقاؿ رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو  منيا عاد الجيش ميزـو
 .(95)وسمـ(: )ليسوا بفرار ولكنيـ كرار إف شاء اهلل(

حساف يبكي المطعـ بف عدي حيف مات، ويذكر سعيو في نقض وقاؿ  
جازتو الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( حتى طاؼ بالبيت، يقوؿ:  الصحيفة وا 

، واسفحي   ف أنَزفِتِو فاسُكبي الدََّما      أيا عيِف، فأبكي سيَد القـو  بَدمٍع وا 
ـَ المشعريِف كمييما     لُو ما تكمما اعمى الناِس، معروفً            وبكي عظي

 (96)ِعبيَدَؾ ما َلّبى ميؿ، وأْحراَما         أجرَت رسوَؿ اهلِل منيـ، فأصبحوا      
 

 وقاؿ حساف بف ثابت أيًضا يبكي حمزة عـ النبي )صمى اهلل عميو وسمـ(: 
 بعَدَؾ، َصْوَب الُمسبؿ الياطؿِ أتعِرُؼ الّداُر، َعفا رْسُميا،      
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 فمدفِع الروحاء في حائؿِ      ، فأدمانةٍ ،   بيَف السراديحِ            
 لـ تدِر ما مرجوعةُ  السائؿِ ساءلُتيا عف ذاؾ، فاستعجمْت،        
 وابِؾ عمى حمزةَ  ذي النائؿِ دْع عنَؾ دارًا قد عفا رسميا،        
 برَاُء في ذي الشََّبـِ الماِحؿِ المالىء الشيزى ، إذا أعصفْت     غ  
 َيْعُثُر في ذي الُخُرص الذابؿِ           التارِؾ القرِف لدى لبدِه،              
 كالّمْيِث في غابِتِو الباسؿِ        والاّلبِس الخيَؿ إذا أحجَمْت،             
             ، ـْ َيمِر دوَف الحّؽ بالباِطؿِ      أبيَض في الذروةِ  مف ىاشـٍ  ل
 شمْت يدا وحشيِّ مف قاتؿِ          ،   ما لشييٍد بيَف أرماحكـْ            
 (97)َمطُروَرةٍ ، ماِرَنةِ  العاِمؿِ           إّف أْمرََأ ُغوِدَر في أّلةٍ                

 واسودَّ نوُر القمِر الناصؿِ            أْظَمَمِت األْرُض لِفْقَداِنِو،       
 ُمكَرَمةِ  الّداِخؿِ عالَيةٍ ،         صّمى عميَؾ المَُّو في جّنةٍ              
 (98)ِمْف كّؿ أمٍر ناَبنا ناِزؿِ             ُكّنا نَرى حمَزةَ  ِحْرزًا لنا            

 
قولو: عفا رسميا بعدؾ صوب المسبؿ، أي: محى آثارىا المطر، ويقوؿ دع  

وال يدفع عنؾ داًرا محا أثرىا وأبكى عمى حمزة العطاء أبيض بني ىاشـ ذو منزلة عالية 
 حًقا بباطؿ ويدعو عمى وحشي شمت يداه، يدعو عمى وحشي بقطع اليد.

أما مراثيو لرسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( فقد أخذت طابًعا آخر، أنيا تنثؿ  
حزًنا حقيقًيا لفقد النبي )صمى اهلل عميو وسمـ( الموجو المسمميف جميًعا، والمرشد الموجو 

يف دًقا فقد ترؾ في نفس حساف فراًغا كبيًرا حيف كاف لحساف نفسو، فقده عـ المسمم
يجعؿ شعره شغمو الشاغؿ بيف يدي رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ(، فضاًل عف 
وصفو الرائع عف الفراغ الذي أحس بو المسمموف جميًعا، فموت النبي انقطاع الوحي 

 .(99)وحامؿ الرسالة
بكي الرسوؿ )صمى اهلل ووصؼ حساف حالتو وىو يقؼ عمى ىذه الديار وي 

 عميو وسمـ( وانبعث مف كؿ ذلؾ الروح اإلسالمية ومف ذلؾ قولو:



 هـ3665-م  4244المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة مجلة الدراسات 

 
 

 

  

983 

 منيٌر، وقد تعفو الرسوـُ وتيمدُ        بطيبةَ  رسـٌ لمرسوِؿ ومعيُد   
 َبُر اليادي الذي كاَف َيْصَعدُ بيا ِمنْ    وال تنمحي اآلياُت مف داِر حرمةٍ      
            ،  ُو فيِو مصمىً  ومسجدُ وربٌع ل        وَواِضُح آياٍت، َوَباقي َمَعاِلـٍ
 هلل نوٌر ُيْسَتَضاُء، َوُيوَقدُ ِمَف ا      بيا حجراٌت كاَف ينزُؿ وسطيا             
ـُ لـ تطمْس عمى العيِد آييا             (100)أتَاَىا الِبَمى ، فاآلُي منيا َتَجدَّدُ     معال

 
ذا   كاف المسمموف قد غيبوا جسده الشريؼ في القبر فإنما يغيبوف خمًقا عظيًما وا 

مف الحمـ والعمـ والرحمة ومف ثـ فالحزف عاـ شامؿ جميع المسمميف شيدتو السماوات 
 واألرض ويقوؿ:

 عشيةَ  عموُه الثرى ، ال يوسدُ لقد َغّيبوا ِحْممًا وِعْممًا َوَرحمةً ،    
،     َوَقدْ َورَاُحوا بُحْزٍف ليس في ـْ ـْ َنبيُُّي ـْ ظيوٌر، وأعُضدُ  ِي  َوَىَنْت منُي

 (101)يبكوَف مف تبكي السمواُت يومُو،     ومف قْد بكتُو األرُض فالناس أكمدُ 
 

 ويستمر في رثاء الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( حيث يقوؿ: 
 الُخْمِد أْخُمدُ ِو في َجّنةِ  َوَلْيَس َىَوائي نازِعًا َعْف َثناِئِو،    َلَعّمي بِ 

 (102)مَع المصطفى أرجو بذاَؾ جوارُه،    وفي نيِؿ ذاؾ اليوـِ أسعى وأجيدُ 
  
وىكذا يستمر حساف بف ثابت في قصائده الرثائية لمرسوؿ مؤكد نوازعو الثالثية  

 .(103))ألـ شديد لفقد النبي، وشموخ خمقو وفعالو وخمود الرسالة التي حمميا(
اهلل عميو وسمـ( ويبكيو، ويفضؿ لو أف يفتديو بأمو  وقاؿ يرثي رسوؿ اهلل )صمى 

 وأبيو، ويذكر حادث وفاة يـو االثنيف، ويصؼ ما أصابو مف تمبد وجزع، حيث يقوؿ:
ـُ كأّنَما            َمْت مآِقييا بُكْحِؿ األْرَمدِ ُكحِ           ما َباُؿ َعيِنَؾ ال َتَنا
 ا خيَر مف وطىءَ  الحصى ال تبعدِ ي     جزعًا عمى الميدّي، أصبَح ثاويًا،       
 َقْبَمَؾ في َبِقيِع الَغْرَقدِ  ُغّيْبتُ       جنبي يقيَؾ الترَب ليفي ليتني         
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 (104)في يوـِ االثنيِف النبيُّ الميتدي      بأبي وأمي مْف شيدُت وفاتُو           
 

 وقاؿ أيًضا يرثيو )صمى اهلل عميو وسمـ(: 
، غيِر إفنادِ  آلْيتُ         ما في جميِع الّناِس مْجتِيدًا،     مني أليةَ  برٍّ
 ِمْثَؿ الّنبّي، رسوِؿ الّرحمةِ  اليادي    تاهلِل ما حممْت أنثى ، وال وضعْت         

 
 وقاؿ في يـو دفف النبي )صمى اهلل عميو وسمـ(: 

ـْ َرُسوَؿ المَِّو في َسَفٍط    ِمَف اأَلُلوَّة ِ   والكافوِر َمْنُضودِ  أاَل َدَفْنُت
 

 وقاؿ في رثاء عثماف بف عفاف )رضي اهلل عنو(: 
ـْ مف أخي الَخيِر باَرَكْت    َيُد المَِّو في ذاَؾ األديـِ الُمَقدَّدِ   ماذا أَردُت
 (105)َفاَل َظِفَرْت أْيَماُف َقْوـٍ َتظاَىَرْت    عمى قتِؿ عثماَف الرشيِد المسددِ 

 
 المبحث الثالث

 التحويالت الفكرية في شعر حساف بف ثابت
 أواًل: التحوؿ الثقافي: 
شعر حساف نمحظ أف ثمة تحواًل في البنية الثقافية لمشاعر، وبعد استقراء  

ودخوؿ مصطمحات جديدة في تشكيؿ المعنى لديو، أو توظيؼ مصطمحات عرفت في 
جديدة، ويقوؿ في رثاء لغة العرب في الجاىمية، ولكنيا وظفت في دالالت إسالمية 

 : (106)عمر بف الخطاب )رضي اهلل عنو(
 وفجعنا فيروُز ال درَّ درُه     بأْبَيَض َيْتُمو الُمْحَكَماِت ُمِنيبِ 

 
توظيؼ المصطمح في قولو يتمو المحكمات، فالمحكمات ىنا  نمحظ خصوصية 

 ڳ   ڳ  ڳ چترتبط بمفيوـ إسالمي، جاء واصًفا بعض اآليات القرآنية كقولو تعالى: 
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  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ﯁ ﯀      ﮿ ﮾ ﮽ ﮼   ﮻ ﮺ ﮹  ﮸﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ۓ ۓ ے ے ھ

وفي موضع آخر نممس توظيؼ مصطمح جديد، ، (107)چ           
 :(108)ال عيد ليـ بو، وىو )الساعة( أحد أسماء يـو القيامة ، وذلؾ في قوؿ حساف

ـَ الَمْحِتدِ      طيباً فتقوـَ ساعتنا، فنمقى   َمْحَضًا َضرَاِئُبُو َكري
 

فيذا النوع مف التحوؿ الفكري، فاإليماف بالبعث ويوـ الحساب بعد الموت يأتي  
تحت ىذا المصطمح اإلسالمي الجديد، ليصبح مف المخزوف الثقافي لمشاعر، وسبيؿ 
الشاعر إلى ىذه المصطمحات يتأتى مف إدراكو لعدد مف اآليات القرآنية الكريمة، كقولو 

 وئ وئ  ەئ چ وقولو تعالى:، (109)چ ۉ ۅ ۅ   ۋ    ۋ ٴۇ چتعالى: 

. ومف ىذه المصطمحات أيًضا )جنة الفردوس( في قوؿ (110)چ ۆئ ۇئ ۇئ
 :(111)حساف

 في جّنة الفردوس واكبيا لنا       يا ذا الجالؿ وذا الُعال والسؤددِ 
  

 وقد ورد ذكر ىذا المصطمح في القرآف الكريـ غير مرة كما في قولو تعالى: 
، وكذلؾ )جنة الخمد( (112)چ ى ى  ې ې ې         ې ۉ ۉ  ۅ  ۅ ۋ چ 

 (113)و)الحور( نساء الجنة، ووصؼ المالئكة في مشيد يـو القيامة في قولو:
  الخمِد عنَد الحوِر في الرفؽِ  َ فاذىْب خبيُب، جزاَؾ اهلُل طيبةً ،     وجنة 
،     حيَف المالئكةُ  األبراُر في األفؽِ         ـْ  ماذا تقولوَف، إْف قاَؿ النبيُّ لك

 
فقد استقى ىذه الصور وما حممت مف المصطمحات جديدة مف القرآف الكريـ  

، وفي البيت (114)چ ڌ  ڍ ڍ  ڇ ڇڇ   ڇ چ چ چفي قولو تعالى: 
، (115)چ ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ چ الثاني يمتقي مع قولو تعالى:
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ومثؿ ذلؾ أيًضا ذكره طعاـ أىؿ النار )الضريع( وتفيد أكثر الروايات أف ىذا الطعاـ 
 مما ال يعرفو العرب بيذا االسـ.

ف قاؿ بعضيـ أنو نبات لو شوؾ كبير ينبت فيا لحجاز، ويقاؿ لو: استبرؽ،   وا 
ولكنو بيذا االسـ )الضريع( مف الغيبيات ولـ يعرفوه إال في القرآف الكريـ، حيث ورد في 

، وضمنو قوؿ حساف بف ثابت في (116)چ ڇ  ڇ  چ  چ چ چ ڃ چقولو تعالى: 
 (117)قولو:

ـْ     َحِميـٌ معًا، في جْوِفيا، َوَضِريعُ  ـُ في الّناِر أفَضُؿ ِرْزِقِي  وَقْتالُك
 

كما طاؿ التحوؿ مفيوـ بعض األسماء، ذات الداللة المعنوية، مثؿ )النفاؽ(  
، ويقوؿ ابف منصور " ىو إسالمي، (118)مف نفؽ التي ُعرؼ ليا معاٍف عدة في الجاىمية

وص بو، وىو الذي يستر كفره ويظير إيمانو، وأف لـ تعرفو العرب بالمعنى المخص
، وبيذا المعنى تكرر ورود المفظ في القرآف الكريـ، مثؿ (119)أصمو في المغة معروًفا"

 ۈئ  ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې چقولو تعالى: 

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئی ی ی یىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 (121)قولو:، وبيذا المعنى ورد أيًضا عند حساف في (120)چ  ىب
ـْ َرَدْدنا ِبَبْدٍر، دوَف ما َطَمُبوا،     أىَؿ النفاِؽ، وفينا أنزَؿ الظفرُ   َوَك

 
ومثؿ ذلؾ لفظة )الوحي( فقد كانت تعني في الجاىمية الرمز واإلشارة  
، وقد ورد ىذا المعنى في القرآف الكريـ أيًضا، إال أف المعنى اإلسالمي (122)واإللياـ

إطالؽ اإللياـ والوساطة التي تنزؿ بيا اآليات القرآنية عمى دارت حولو الكممة ىو 
 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ، قاؿ تعالى: (123)الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(

 :(125)، وبيذا المعنى ورد في شعر حساف في قولو(124)چ ڀ ڀ ڀ      ڀ  پ   پ
ـُ،     َوَقد كاف ذا نوٍر، َيغوُر   وُيْنِجدُ َتَقطََّع فيِو منِزُؿ الَوْحِي َعنُي



 هـ3665-م  4244المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة مجلة الدراسات 

 
 

 

  

987 

وىناؾ بعض األفعاؿ ذات الداللة المعنوية يوظفيا الشاعر وفؽ ما جاءت في  
القرآف الكريـ مثؿ فعؿ )راف( وىو في األصؿ لما يغمب عمى العاقؿ، كقوليـ: رانت 

 :(126)عميو الخمر، أي: غمبت عمى عقمو، أما عند الشاعر في قولو
 في الُكْفِر آِخَر ىِذِه األْحَقاب َعِمَؽ الّشَقاُء ِبَقْمِبِو، َفأرَاَنُو    

 
فتعني أف الراف قد غطى عمى قمبو، وركبو مف القسوة، لمذنب بعد الذنب، وىو  

        ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چڃ چما يتوافؽ مع ما جاء في القرآف الكريـ، في قولو تعالى: 

 :(128)، ومثؿ ذلؾ لفظة شييد وماىد في قولو(127)چ ڍ ڍ
 وأسنى الذِّكَر ِمنُو الَمشاِىدُ وِمّنا قتيُؿ الشِّعِب أْوُس بُف ثاِبٍت،     َشييدًا،        
 ومْف جدُه األدنى أبي، وابُف أمو      ألـّ أبي ذاَؾ الشييُد المجاىدُ        

 
"واقترف الجياد بمفظ الشييد والشيداء، والشيادة في األصؿ الحضور واإلعالـ،  

الجاىمي، مثؿ تطور معناىا في العصر اإلسالمي لمداللة وكذا استعممت في العصر 
، ونمحظ التأثر الصيغي، حيث يشاكؿ الشاعر (129)عمى القتيؿ الذي يقتؿ في سبيؿ اهلل"

 :(130)الصياغات القرآنية، فضاًل عف المعنى القرآني المضمف في الشعر في قولو
    ، ـْ  بغيظيـِ عمى األعقابِ ردوا       َوَغَدْوا َعَمْيَنا َقاِدِريَف بأْيِدِى

             ، ـْ ُؽ َجْمَعُي  وجنوِد ربَؾ سيِد األربابِ    بُيُبوِب ُمعِصَفةٍ  تَُفرِّ
ـْ               ـْ في األْجِر َخْيَر َثَوابِ َوأثَابَ      وكفى اإللُو المؤمنيَف قتالي  ُي
ـُ             تنزيُؿ نّص مميكنا الوىابِ       ِمْف َبعِد ما َقَنطوا، َفَفّرَج َعنُي

 
فقولػػو: "وغػػدوا عمينػػا قػػادريف" "وردوا بغػػيظيـ" "وجنػػود ربػػؾ" كميػػا صػػيغ وتراكيػػب  

قرآنية تسيـ في تشكيؿ البنية، فضاًل عف المعنى المتضمف مف حيػث األحػزاب، وىبػوب 
 الػػػػػػػػػػػػػػريح واليزيمػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػػـ، مثػػػػػػػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػالى:

  ڇ ڇڇ  ڇ   چ چ چ   چ ڃ ڃ چ، وقولو تعالى: (131)چ ڈ ڎ   ڎ  ڌ ڌ چ
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 ڦ  ڦ ڦ چ، وقولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: (132)چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌڌ ڍ ڍ

 ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 .(133)چ ڌ ڍ
  
 ثانًيا: تحوالت الفكر االجتماعي: 
وربما مديح التحوؿ في الرؤية االجتماعية مف أىـ السمات التي تجمى فييا  

وصبغت شعر حساف بف ثابت اإلسالمي، ويظير ذلؾ جمًيا في التحوؿ الفكري، 
غرضي المديح واليجاء، أما المديح فمـ نره في القصيدة الجاىمية إال لسيد القبيمة، أو 

، وىو يغاير ما وجدناه في (134)أحد العظماء الذيف يرتجى نواليـ، كمدائحو الغساسنة
ء، كما أنو جاء ألشخاص ال شعر حساف اإلسالمي، إذ يمتدح مف غير انتظار الجزا

 :(135)يؤطرىـ رابطة دـ مف ذلؾ قولو في رثاء أبي بكر
 فاذكْر أخاَؾ أبا بكٍر بما فعال       إذا تذكرَت شجوًا مف أخي ثقةٍ ،  

 وأوَؿ الناِس طرًا صدَؽ الرسال       التالَي الثانَي المحموَد مشيدُه،          
 ُدوُّ بِو إْذ َصعََّد الَجَبالطاَؼ العَ    والثانَي اثنيِف في الغاِر المنيِؼ، وقْد         
ـْ يعِدْؿ بِو َرُجال       وكاف حبَّ رسوِؿ اهلِل قد عمموا،            مف الَبِرّيةِ  ل

 
وينكشؼ التأثر بالعودة إلى النص األصمي ليذه المعاني الواردة في األبيات،  

 ۀ چعمييا اآليات القرآنية في حادثة اليجرة، كما في قولو تعالى: فيي معاٍف نصت 

     ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ

   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷  ﮶ ﮵

             

 .(136)چ  ڭ   
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كما نالحظ أف ىذه المعاني مغايرة لتمؾ المعاني الجاىمية المختصة بغرض  
الرثاء، وأنيا تأتي في تعالؽ اجتماعي قائـ عمى أساس المحبة بيف أفراد المجتمع 

 وبنايتو الجديدة، لـ تعرفو الجاىمية.
ويظير ىذا التضامف االجتماعي، والعطؼ والحناف مف الرسوؿ )عميو السالـ(  

 :(137)و في موضع آخر مف الديواف يقوؿعمى أصحاب
 ٌص عمى أف َيستِقيموا وَيْيَتدواعزيٌز عمْيِو أْف َيِحيُدوا عف الُيَدى ،    َحري       
، ال يثني جناحُو            ـْ  َوَيْمِيدُ  إلى َكَنٍؼ َيْحنو عمييـ    عطوٌؼ عميي
فمع الحرص عمى اليداية يتصؼ بالعطؼ والحنو عمى أصحابو، ولـ يكف  

رسولو  -عز وجؿ -الشاعر بيذا بعيًدا عما ورد في القرآف الكريـ، فيما يصؼ بو اهلل
 ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ چاألميف في قولو تعالى: 

 .(138)چ ﮺ ﮹ ﮸   ﮷ ﮶ ﮵
االجتماعي، إذ إف الرأفة التي يتعامؿ  وثمة مفارقة يقدميا الشاعر في التعالؽ 

بيا الخميفة مقصورة عمى المؤمنيف، في حيف ال يناؿ منو الكفار إال الغمظة والشدة، 
 :(139)يقوؿ

 أخي ثقٍة في النائبات نجيبِ      رؤوٍؼ عمى األدنى غميٍظ عمى العدا
وقد استوحي المعنى والصياغة مف اآليات الكريمة التي تصور معاممة  

 پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چلصحبو الكراـ، وفي قولو تعالى:  -عميو السالـ -ؿالرسو 

   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ

 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍڇ  ڇ  ڇ ڇ چ چ

، وأما اليجاء فأنو بني عمى أسس جديدة، فإذا كاف الكـر مف صفات (140)چ  ڑ
الجاىمية الحميدة التي أثبتيا اإلسالـ، فأف ذلؾ ال يكفي، إذا كاف صاحبو بعيًدا عف 
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طريؽ الحؽ ومناوًئا لإلسالـ، فحساف ييجو أبا جيؿ، ولـ يشفع لو ما عرؼ بو مف 
 :(141)كـر

ـُ العشيات مف غنى      فإنؾ حياد عف الحؽ مانعُ          ْف تُؾ مطعا  وا 
ـّ في الحياة          ْف تُمْت         فحظؾ ركّف مف جينـ واسُع  وزادؾ ذ  وا 

 
فالتحوؿ يبدو واضًحا في النظرة إلى ىذه الخصمة مطمقة المديح في الجاىمية،  

كما تظير نظرة الشاعر اإلسالمية الكمية التي ال تقبؿ التجزئة؛ فعمى الرغـ مف تعنتو 
بصفة الكـر وتوظيؼ صيغة المبالغة في ذلؾ )مطعاـ(، فأف التحوؿ يتكشؼ  لمميجو

عمى أشده عندما ينسخ صفة المدح ليتحوؿ إلى ذـ وبصيغة المبالغة أيًضا )حياد( 
 .(142)ويسبقيا بالتوكيد )فإنؾ( فمـ ينفع أبا جيؿ ما عرؼ عنو مف سخاٍء في الجاىمية

ري، فقد ساوى حساف بيف مدح وثمة تحوؿ في النظرة إلى قيمة الغرض الشع 
الكفار وذميـ لرسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وسمـ( ولـ يتأت ذلؾ مف النظر إلى 
نما جاء الدافع وراء ذلؾ الحكـ مف النظر إلى مصدر ذلؾ الشعر  المضاميف الشعرية، وا 
"ألنو صادر مف عدو كافر يحمؿ صفة الكفر؛ والكفر ىو شر بعينو، وال يتحمؿ صدور 

 .(143)نو، لذلؾ استوت لديو ىذه المتضادات"الخير م
 :(144)ويبدو ذلؾ جمًيا في خطاب حساف ألبي سفياف في قولو 

 وعنَد اهلِل في ذاَؾ الجزاءُ ىجوَت محمدًا، فأجبُت عنُو،    
 رُُّكما ِلَخْيِرُكَما الِفداءُ َفشَ    أَتْيُجوُه، َوَلْسَت َلُو بُكْؼٍء،                
 أميَف اهلِل، شيمتُو الوفاءُ ىجوَت مباركًا، برًا، حنيفًا،                   
             ، ـْ  ويمدحُو، وينصرُه سواءُ     َفَمْف َيْيُجو َرُسوَؿ المَِّو ِمْنُك

 
وتنسحب النظرة اإلسالمية عمى ممحظ آخر يتمثؿ في قضية الصدؽ والكذب  

نما تحولت (145)الشعر وأكذبو في اإلبداع، فمـ تعد النظرة إلى الشعر عمى أف أعذب ، وا 
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ما اتصؼ  -عند حساف -نقيض ذلؾ لتتوافؽ والنظرة اإلسالمية؛ ليصبح أحسف الشعر
 :(146)بالصدؽ، وذلؾ في قولو

ّف أشعَر بيٍت أنَت قائمُو     َبْيٌت ُيقاُؿ، إذا أنشدَتُو، َصَدقا  وا 
 ثالثًا: التحوؿ السياسي: 
ونمحظ االرتقاء في توظيؼ الضمائر في ىذا التحوؿ يتبدؿ أسموب الخطاب،  

مف المفرد والجمع، وفي ىذا المستوى أيًضا تبرز المغايرة؛ إذ لـ يعد الضمير معبًرا عف 
 :(147)العشيرة كما عيدناه قبؿ اإلسالـ في قولو
 ُأكمُِّؼ َنْفسي اّلذي آَدَىا       ومثمي أطاَؽ، ولكنني    

 إلّي، وأكذُب إيعادىا  سأوتي العشيرةَ  ما حاولْت                 
 وأضرُب بالسيِؼ مف كادىا         وأحمُؿ إْف مغرـٌ نابيا،               

 
ففي ىذه األبيات يظير الضمير المفرد العائد عمى الشاعر سافًرا، ويبرز  

المادي أو في  االنقياد المطمؽ لمعشيرة، والتضحية في سبيميا، سواء كاف ذلؾ المغـر
القتاؿ والدفاع عنيا، أما بعد دخولو اإلسالـ، فيتبدؿ أسموب اإلرساؿ ومستواه، مف 
ضمير مفرد إلى الجمع، ومف العشيرة يرتقي إلى مستوى األمة التي تمتمؾ المقومات 

 :(148)الجديدة، فتذوب القبيمة بوقفتيا، يقوؿ مفاخًرا
، واألحكاـِ         ينتابنا جبريُؿ في أبياتنا،    بفرائِض اإلسالـِ

 قسمًا لعمرَؾ ليَس كاألقساـِ     يْتمو عمينا النُّوَر فييا ُمْحكمًا،            
ـٍ هلل ُكؿَّ َحرَاـِ      فنكوُف أوَؿ مستحؿِّ حاللِو،                َوُمَحرِّ
ـُ كّؿ ِزَماـِ    نحُف الخياُر مَف البريةِ  كميا،               َوِنَظاُميا، َوِزما

 
يبدأ الشاعر بالمقدمات التي تفضي بو إلى النتيجة الكبرى، فالبيت األوؿ  

ينزؿ عمى رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو  -عميو السالـ -يعطي المسبب؛ حيث جبريؿ
نما يأتي بالفعؿ المضارع الذ ي وسمـ(؛ ولكنو لـ يذكر الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(، وا 
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 -عز وجؿ -يشي أواًل بالديمومة ديمومة النزوؿ التي تعني دواـ التواصؿ مع اهلل
بوساطة جبريؿ، ثـ أف الفعؿ "الذي يتقدـ جبريؿ اتصؿ بضمير الجمع وكأنو بنزولو 

أنما ينزؿ عمى كؿ بيت مف األمة، وتأكيًدا ليذا المعنى ختـ  -عميو السالـ -عمى محمد
ـ يبدأ البيت الثاني بفعؿ مضارع أيًضا )يتمو( يتبعو ما يؤكد الشطر بقولو: )في أبياتنا( ث

الجمع )عمينا( فتأتي النتيجة األولى، أو ما قبؿ الحكـ الكمي، فيبدأ البيت الثالث بقولو: 
فتكوف أوؿ "فالفعؿ" "نكوف" يفيد الجمع يتموه اسـ يفيد التوحد المطمؽ في المشاركة ىو 

لتي اشترؾ بيا الجمع والتي تقضي إلى النتيجة "أوؿ" وتعطي كممة البيت األعماؿ ا
الكبرى، ويتمكف الشاعر مف االنطالؽ بقوة في إصدار حكمو الذي يبدأ بإعالف 
االندغاـ الكمي في الجمعي، ويخولو ذلؾ بافتتاح البيت بضمير الجمع "نحف" ونحف ىذه 

ند إصدار قرار تعني األمة إذ يقابميا البرية التي تعني الكوف والعالـ، وال يتوقؼ ع
األفضمية عمى العالـ، بؿ يجعؿ أمتو في المقدمة والقيادة إذ "لـ يعد فخر العربي 
نما صار يصب في خدمة  بشجاعتو وقوتو مخصًصا لخدمة القبيمة والمجد الفردي، وا 
األمة جميًعا، بعد أف أوضحت لو عقيدتو اإلسالمية أف عز القبيمة مف عز العرب، وأف 

إلى تحقيقو لقبيمتو يبقى ناقًصا إذ بقيت القبائؿ العربية مجزأة المجد الذي يسعى 
، ولـ تكف ىذه المعاني تتأتى لمشاعر أو تدور في فكره قبؿ اإلسالـ، وقبؿ (149)ضعيفة"

مف معيف القرآف الكريـ، الذي حوؿ فكرىـ مف نظاـ العشيرة إلى نظاـ أوسع  االرتشاؼ
يكوف فيو التنافس والموازنة والخطاب لإلنسانية والكوف وفؽ معايير ومقاييس محددة، 

 .(150)چ  ې ې ې    ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ چكما في قولو تعالى: 
 :(151)قولوويستطرد الشاعر في غير موضع، يوظؼ ضمائر الجمع، مف ذلؾ  

ـْ َرَدْدنا ِبَبْدٍر، دوَف ما َطَمُبوا،     أ  ىَؿ النفاِؽ، وفينا أنزَؿ الظفرُ َوَك
 َونحُف ُجنُدَؾ يْوـَ النَّْعِؼ مف ُأُحٍد،     إذ حزبْت بطرًا أشياعيا مضرُ 

 
" الذي يعيد الفاعمية في فالفعؿ "ردُّ" في البيت األوؿ يتبعو الضمير المتصؿ "نا 

معركة بدر لممسمميف، وكذلؾ الضمير المنفصؿ في البيت الثاني "نحف" التي يتبعيا 
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وىنا ممحظ  -عميو السالـ -الجمع "جند" المضافة إلى الكاؼ العائدة عمى الرسوؿ
نما ثمة جبية  معنوي في البيت األوؿ، وىو أف المعركة لـ تكف مع قريش وحدىا، وا 

بيت األوؿ أو مواجية مع طرؼ آخر، وىو المنافقوف، وا يخفى أمرىـ فيـ أخرى في ال
نما ىو  داخؿ صفوؼ األمة اإلسالمية، بمعنى آخر أف التصنيؼ ىنا لـ يعد عشائرًيا، وا 
تصنيؼ عقدي، يرتبط بالصدؽ واالنتماء والوالء لإلسالـ، ويستند حساف في ىذه 

 مسمميف في معركة بدر إذ يقوؿ: مف أمر ال -عز وجؿ -المعاني إلى ما ذكر اهلل
 ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ    ڇ ڇ چ

 ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں            ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ  گ گ ک

 ﮴ ﮳﮲ ۓ    ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ             ہ ہ ۀ ۀ

       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽   ﮼ ﮻ ﮺ ﮹  ﮸ ﮷﮶ ﮵

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ                

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ىئ مئ حئ جئ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ     ۆ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ  ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پپ پ

 چ چڃ ڃ ڃ     ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ

 ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ

 ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ گگ ک ک ک ک     ڑ ڑ

 ۓ ۓ  ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ        ڻ ڻ

 . (152)چ ﮳  ﮲
وبذا فإف "التطور الميـ الذي حدث؛ ىو أف اإلسالـ أراد لشاعر القبيمة أف  

يصير شاعر األمة، فمـ ييدد بيذا ذاتية الشاعر، بؿ أراد ليا أف ترحب، فال تعود 
، ومف ىنا جاء ترديد الشاعر لالسـ الجديد لقبيمتو (153)محدودة بنطاؽ األسرة والقبيمة"
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قبيمة األوس، ويفاخر الشاعر بيذا  -الخزرج -قبيمتواألنصار، الذي ضـ فضاًل عف 
 :(154)االسـ كقولو

 سماىـُ اهلُل أنصارًا لنصرىـِ     ِديَف الُيدى ، َوَعَواُف الحْرِب َتستِعرُ 
 

ويبدو أف الحافز ليذا التفاخر يرتبط بشكؿ مباشر بسبب التسمية، وىو ما  
عميو الصالة  -يظير جمًيا في بيت الشعر المذكور، وما كاف لشاعر رسوؿ اهلل

 أف يدعى ذلؾ لوال وروده في القرآف الكريـ مباشرة، كقولو تعالى:  -والسالـ
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 .(155)چ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ
 رابًعا: التحوؿ الديني: 
وال شؾ في اف المحاور السابقة قد انضوت في مجمميا تحت ىذا المحور،  

ولكف الباحثيف يروف أف بعض األشعار ترتبط باألمور اإليمانية الخالصة، كإعالنو 
السابقة، وما جاء  ، والرساالت السماوية-عميو الصالة والسالـ -اإليماف برسالة محمد

 :(156)ويخصص ليا مقطوعة شعرية يقوؿ فييا -عمييـ السالـ -بو الرسؿ
 الذي َفْوَؽ السماوات ِمف َعؿُ  َرُسوؿُ       شيدُت، بإذِف اهلِل، أّف محمدًا  

 ُو َعَمٌؿ في ديِنِو ُمَتَقبَّؿُ لَ         َوأّف أبا َيْحَيى وَيْحَيى ِكمْيِيما       
 اَنيا ِفؿٌّ مَف الَخيِر َمعِزؿُ وَمْف د    بالجزِع ِمْف بْطِف نْخَمةٍ ،وأفَّ التي      
       ،  أتى مف عنِد ذي العْرش ُمْرَسؿُ  َرسوؿٌ   وأّف الذي عادى الييوُد ابَف مريـٍ
، فيعدؿُ       وأّف أَخا األْحَقاِؼ، إذ يْعُذُلوَنُو،        ـْ  يقوـُ بديِف اهلِل فيي
 

إيماف الشاعر المطمؽ بالرساالت السماوية السابقة،  ت عمىتنص ىذه األبيا 
وىو خضوع لما جاء في الدعوة المحمدية، يتجمى ذلؾ في تعالؽ ىذه األبيات مع آي 
الذكر الحكيـ فيحمؿ البيت الثاني إشارة إلى قصة سيدنا زكريا وابنو يحيى عمييما 

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ  پ  پ پ ٻ ٻ  ٻ چالسالـ، كما في قولو تعالى: 
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 ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

  ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ    ڈ ڈ  ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ

 ڻ ڻ ڻ        ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ﮶﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ          ڻ

 ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ

 ٺڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ  ەئ ائ ائ ى

 ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

: ثـ يعمف في البيت الثالث البراءة مف عبادة األصناـ مشيًرا إلى العزى، (157)چ ڄ ڦ
عميو  -وىي صنـ لقريش وبني كنانة، أما البيت الرابع فيو ذكر واضح لسيدنا عيسى

 ڎ  ڌ           ڌ ڍ ڍ        ڇ ڇ ڇڇ چ چوقد جاء ذلؾ في قولو تعالى:  -السالـ

   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ    ژ ڈ ڈ ڎ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

. ويشير (158)چ ﮹   ﮸ ﮷ ﮶     ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ
مع قومو عاد متكًئا عمى ما ورد في  -عميو السالـ -في البيت األخير إلى النبي ىود

 پ پ   پ ٻ ٻ  ٻ  ٻ ٱ چالقرآف الكريـ مف ذكر لقصتو، كما في قولو تعالى: 

 ڤ ڤ  ڤ     ٹ ٹ  ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ     ڀ ڀ پ

 ڇ ڇ  چ چ      چ     چ ڃ ڃ ڃ ڃ            ڄ   ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ  ڦ                ڤ

 ک  کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ     ڇ ڇ

 ہۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں                 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ  گ

. كما تشير األبيات إلى الحديث الشريؼ في قولو (159)چ ھ ھ ہ  ہ          ہ
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وكتبو ولقائو ورسمو وتؤمف باهلل بالبعث عميو السالـ: "... أف تؤمف باهلل ومالئكتو 
يثنى عميو إذا جاء مصدًقا لألنبياء  -عميو السالـ -. وفي رثائو لمنبي(160)اآلخر"

 :(161)السابقيف في قولو
رشادِ   مَف الذي كاف نورًا يستضاُء بِو،      ُمَباَرَؾ األْمِر ذا َعْدٍؿ وا 

 وأبذَؿ الناِس لممعروِؼ لمجادي       ُمَصدِّقًا لمنَّبّييَف اأُللى َسَمُفوا،            
وفي ىذا لـ يخرج عف المعاني القرآنية التي تنص عمى تصديؽ رسالة اإلسالـ  

، وتكشؼ عف إيماف الشاعر بالقرآف الكريـ، وما ورد فيو مف (162)لألدياف السابقة
وتوظيؼ ىذا القصص في تصوير مف حاوؿ قصص األقواـ السابقيف مع أنبيائيـ، 

 :(163)ىجاءه مف الشعراء مف ذلؾ قولو
 ياٌب ِمف َسَنا الَحْرِب َواِقدُ َواَلَح شِ            يُكوُف إَذ َبّث الِيَجاَء ِلَقْوِمِو  

ـّ السقِب، والسقُب واردُ عض           كأْشَقى ثموٍد إْذ َتَعّطى ِلَحْيِنِو،       يمةَ  أ
 ْرُعيا، واشتّد مْنيا القَواِعدُ نمى فَ      ، فأْوفى عاِقاًل رَأَس َصخَرةً     فَوّلى     
ـْ         ـْ ومواعدُ         فقاَؿ: أال فاستمتعوا في ديارك ـْ ذكٌر لك  فقْد جاءك
ـْ يكْف         ليّف بتصديِؽ الذي قاَؿ رائدُ           ثالثةَ  أياـٍ مَف الدىِر ل

مع قومو،  -عميو السالـ -في ىذه األبيات وظؼ الشاعر قصة النبي صالح 
فأنو يجر اليالؾ والدمار عمى قومو، كما  -عميو السالـ -فمف حاوؿ ىجاء الرسوؿ

وحؿ بيـ  -عز وجؿ -فعؿ أحمر ثمود عندما عقر الناقة فجمب إلى قومو غضب اهلل
 االتكاء عمى المعاني اليالؾ، وما كاف لمشاعر أف يضمف مثؿ ىذه القصص لوال

 ٻ ٻ ٱ  مث جث يت ىت مت خت حت جت چالقرآنية الكريمة في قولو تعالى: 

  ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ ٿ         ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ          پ پٻ ٻ

. ونختـ ىذا المحور بيذه الموحة التي يعبر (164)چ ڤ ڤ     ڤ ڤ ٹ ٹ
عف كؿ  -في عالهجؿ  -وتنزييو -عز وجؿ -فييا الشاعر عف إيمانو المطمؽ باهلل

شرؾ ادعى بو المشركوف ويختـ ىذه الشيادة بإخالص العبادة وطمب العوف، 
 :(165)يقوؿ
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 بذلَؾ ما عمرُت في الناِس أشيدُ               وأنَت إلُو الحّؽ ربي وخالقي، 
 َواَؾ إَليًا، أنَت أعمى وأمَجدُ سِ        َتَعاَليَت َربَّ الّناِس عف َقوِؿ مف دعا     
ّياَؾ َنعُبدُ فإّياَؾ َنستَ          لَؾ الخمُؽ والنعماُء واألمُر كمُو،          يدي، وا 

 ى ى ې ې چوفي ىذه الموحة تشاكؿ اآليات القرآنية، قولو تعالى:  

. أما البيت (166)چ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ  ائائ
 ٿ ٿ ٿ ٿ چاألخير ففيو تعالؽ مع سورة الفاتحة في قولو تعالى: 

 .(167)چٹ
 الخاتمة

ال يخفى عمى الجميع أف حساف بف ثابت مف الشعراء المخضرميف الذيف  
عاشوا مرحمتيف مف الحياة، فالمرحمة األولى ىي ما قبؿ عصر اإلسالـ )العصر 

ىذه المرحمة بما فييا مف األحداث والحروب التي دارت بيف قومو تمثؿ  ،الجاىمي(
شعر قوي المعنى، جزؿ المفظ حتى الخزرج وخصميـ األوس، ونتج عف تمؾ األحداث 

قيؿ عنو شاعر األنصار في الجاىمية، كما أنو قد نظـ جميع األغراض شأنو في ذلؾ 
شأف شعراء العصر، أما المرحمة الثانية فيي صدر اإلسالـ مف أجمو واالعتزاز بو، 
ومف ىنا عدَّ مف الشعراء األوائؿ، بوب شعره لخدمة الدعوة اإلسالمية حتى قيؿ عنو 
شاعر الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ( في اإلسالـ، وبقيت أغراض شعره ذاتيا سوى أنو 
وقؼ مدحو عمى الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(، وقصر ىجاءه عمى المشركيف، كما 
قيؿ عنو: إف شعره ضعؼ والف؛ ويرجع ذلؾ بتأثره بتعاليـ اإلسالـ ومبادئو وابتعاده عف 

 التيويؿ والمبالغة والكذب.
ي رحاب الخواطر والمشاعر وبعد ىذه الجولة أعود إلى حديث ما ابتدأت بو وف 

 مختتًما ببحثي ىذا اليسير المتواضع والسالـ.     
 اليوامش
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، وينظر: الوافي 223/ 1( الشعر والشعراء، أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة: 1)
 ، واألنساب، عبد الكريـ بف 270/ 11بالوفيات، صالح الديف خميؿ بف أبي الصفدي: 

، وموسوعة شعراء صدر اإلسالـ والعصر األموي، عبد عوف 144/ 4منصور السمحاني: 
  .115الروضاف: 

، وشعراء الرسوؿ، وليد األعظمي: 131ثابت، محمد طاىر درويش:  ( ينظر: حساف بف2)
/ 3، وسير أعالـ النبالء، اإلماـ الحافظ شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف: 12

487 .  
، وحساف بف ثابت حياتو وشعره، د. 20( ينظر: حساف بف ثابت، محمد إبراىيـ جمعة: 3)

  .19بت، عبد الرحمف البرقوقي: ، وشرح ديواف حساف بف ثا26سيد حنفي حنيف: 
، وسيرة أعالـ النبالء، الذىبي: 62( شعر المخضرميف وأثر اإلسالـ فيو، يحيى الجبوري: 4)

  .152، وينظر: تاريخ األدب العربي، كارؿ بروكمماف: 480/ 3
  .19( شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 5)
  .17النص: ( ينظر: حساف بف ثابت حياتو وشعره، إحساف 6)
  .17، وشعراء الرسوؿ، وليد األعظمي: 205( ينظر: الحياة األدبية، الخفاجي: 7)
  . 296/ 1( الشعر والشعراء، ابف قتيبة: 8)
، وشرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 271-270/ 11( الوافي بالوفيات، الصفدي: 9)

19.  
، وتاريخ األدب العربي، عمر 74اف: ( ينظر: المغة العربية دراسة وتطبيقات، محمد روض10)

  .325/ 1فروخ: 
 . 140( حساف بف ثابت، محمد طاىر درويش: 11)
 . 233( شرح ديواف حساف بف ثابت، عبد الرحمف البرقوقي: 12)
 . 17( حساف بف ثابت حياتو وشعره، وليد األعظمي: 13)
 .146( ينظر: حساف بف ثابت، محمد طاىر درويش: 14)
 . 169اف حساف، البرقوقي: ( ينظر: شرح ديو 15)
 . 484/ 1( أسد الغابة، عمي بف أبي الكـر عز الديف بف األثير: 16)
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 . 43( ينظر: شعراء الرسوؿ، وليد األعظمي: 17)
 . 484/ 1( ينظر: أسد الغابة، ابف األثير: 18)
 . 480/ 3( ينظر: سير أعالـ النبالء، الذىبي: 19)
 ( لساف العرب، ابف منظور، مادة )ضمف(. 20)
 ( لساف البالغة، مادة )ضمف(. 21)
 ( معجـ مقاييس المغة، مادة )ضمف(. 22)
 ( مختار الصحاح، مادة )ضمف(. 23)
( المضاميف التراثية في الشعر األندلسي في عيد المرابطيف والموحديف، د. جمعة حسيف 24)

  . 9-8يوسؼ الجبوري: 
 . 202( معجـ مصطمحات العربية في المغة واألدب، مجدي وىبة وكامؿ الميندس: 25)
 . 28( مقاالت عمي جوا طاىر: 26)
 . 112( الجـ الفمسفي، جميؿ صميبا: 27)
 . 253-252( ينظر: المعجـ األدبي، جبور عبد النور: 28)
د. جمعة حسيف ( المضاميف التراثية في الشعر األندلسي في عيد المرابطيف والموحديف، 29)

 . 9يوسؼ الجبوري: 
 . 226( ينظر: تاريخ األدب العربي، عصر فروخ: 30)
 . 126/ 1( ينظر: األدب العربي وتاريخو، محمود مصطفى: 31)
 . 224/ 3( ينظر: الشعر والشعراء، ابف قتيبة: 32)
 . 37( ينظر: شعر حساف بف ثابت، محمد إبراىيـ جمعة: 33)
 . 224/ 3بف قتيبة: ( ينظر: الشعر والشعراء، ا34)
 . 51( ينظر: حساف بف ثابت، خمدوف الكنعاني: 35)
 . 474، 364، وشرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 50( ينظر: حساف بف ثابت: 36)
 . 42( حساف بف ثابت، خمدوف الكنعاني: 37)
، وينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 34( شعراء الرسوؿ، وليد األعظمي: 38)

66  . 
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 . 36( شعراء الرسوؿ، وليد األعظمي: 39)
، وحساف بف ثابت: 357-356-355( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 40)

 . 169، وقضايا األدب اإلسالمي واألموي، د. عباس: 45
 . 56/ ( سورة األحزاب41)
 . 135-134( شرح ديواف حساف، البرقوقي: 42)
 . 157( ينظر: شرح ديواف حساف، البرقوقي: 43)
، وشرح ديواف حساف، 78( ينظر: األمالي في األدب اإلسالمي، شوقي ضيؼ: 44)

 .  380البرقوقي: 
 .137( شرح ديواف حساف، البرقوقي: 45)
 .137( المصدر نفسو: 46)
 . 51-50حمد جمعة إبراىيـ: ( ينظر: حساف بف ثابت، م47)
 . 66( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 48)
 ( ينظر: المصدر نفسو: الموضع نفسو. 49)
 . 73( ينظر: حساف بف ثابت، إحساف النص: 50)
 . 20( ينظر: شعراء الرسوؿ، وليد األعظمي: 51)
 . 384( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 52)
 .445ينظر: المصدر نفسو:  53))
 . 173( ينظر: المصدر نفسو: 54)
 . 137/ 3، والسيرة النبوية، ابف ىشاـ: 360( ينظر: شرح ديواف حساف، البرقوقي: 55)
 . 138/ 3( ينظر: السيرة النبوية، ابف ىشاـ: 56)
 . 81( ينظر: حساف بف ثابت، محمد إبراىيـ جمعة: 57)
 . 302قي: ( ينظر: شرح ديواف حساف، البرقو 58)
 . 306-305( المصدر نفسو: 59)
 . 307( ينظر: شرح ديواف حساف، البرقوقي: 60)
 . 367( ينظر: حساف بف ثابت، محمد طاىر درويش: 61)
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 . 208-207( ينظر: الحياة األدبية في عصر صدر اإلسالـ، عبد المنعـ الخفاجي: 62)
 . 40/ 4( المعجـ الكبير، أبو القاسـ الطبراني: 63)
 . 478/ 3لـ التنزيؿ في تفسير القرآف، محي السنة: ( معا64)
 . 14/ 12( الدار المنثور في التفسير بالمأثور، جالؿ الديف السيوطي: 65)
 . 144/ 4( ينظر: حساف بف ثابت، البستاني: 66)
 . 317( ينظر: حساف بف ثابت، محمد طاىر درويش: 67)
و اإلماـ أبو العباس أحمد شيخ ( المعجـ لما أشؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، الشيخ الفقي68)

 . 143/ 20األنصاري القرطبي: 
 . 184( ينظر: حساف بف ثابت، سيد حنفي حنيف: 69)
 ( أصيب، أي: الحمرة. 70)
 . 119-118( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 71)
 . 450/ 2( ينظر: السيرة النبوية، ابف ىشاـ: 72)
 . 248( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 73)
 . 351/ 6( وفيات األعياف، ألبي العباس شمس الديف بف خمكاف: 74)
 . 57( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 75)
 . 63( ينظر: المصدر نفسو: 76)
 . 67( األمالي في األدب اإلسالمي، د. ابتساـ مرىوف: 77)
 . 82( ينظر: العصر اإلسالمي، شوقي ضيؼ: 78)
 . 137-136( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 79)
 . 103( سورة آؿ عمراف/ 80)
 . 206( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 81)
 ( ينظر: المصدر نفسو: الموضع نفسو. 82)
 . 282-281( ينظر: المصدر نفسو: 83)
 اإلبؿ.  ( البعر: أي رجيع84)
 . 282( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 85)
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 . 384-383( ينظر: المصدر نفسو: 86)
 . 348( ينظر: المصدر نفسو: 87)
 . 349( ينظر: المصدر نفسو: 88)
 . 52( حساف بف ثابت، محمد إبراىيـ جمعة: 89)
 . 78-77( المغة العربية، دراسات وتطبيقات، محمد رمضاف: 90)
 . 346( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 91)
 . 235( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 92)
 . 392( ينظر: المصدر نفسو: 93)
 . 238( ينظر: المصدر نفسو: 94)
 . 378/ 4( ينظر: السيرة النبوية، ابف ىشاـ: 95)
 . 454( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 96)
 . 386-385نظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: ( ي97)
 . 386( ينظر: المصدر نفسو: 98)
 . 401-400( ينظر: تيذيب سيرة ابف ىشاـ، عبد السالـ ىاروف: 99)
 . 145( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 100)
 . 147( ينظر: المصدر نفسو: 101)
 .153( ينظر: المصدر نفسو: 102)
 . 101اف بف ثابت، محمد درويش: ( ينظر: حس103)
 . 153( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 104)
 . 158-157-155( ينظر: شرح ديواف حساف بف ثابت، البرقوقي: 105)
 . 31( شرح الديواف: 106)
 . 7( سورة آؿ عمراف/ 107)
 . 65( شرح الديواف: 108)
(109 /  . 12( سورة الرـو
(110 /  .27، وسورة الجاثية/ 46غافر/ ، وسورة 55، 14( سورة الرـو



 هـ3665-م  4244المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة مجلة الدراسات 

 
 

 

  

1003 

 

 . 66( شرح الديواف: 111)
 . 107( سورة الكيؼ/ 112)
 . 181( شرح الديواف: 113)
 . 20( سورة الطور/ 114)
 . 17( سورة الحاقة/ 115)
 . 6( سورة الغاشية/ 116)
 .163( شرح الديواف: 117)
 . 266-246( التطور الداللي بيف لغة الشعر ولغة القرآف: 118)
 ادة )نفؽ(. ( لساف العرب، م119)
 . 140( سورة النساء/ 120)
 . 124( شرح الديواف: 121)
 ( الصحاح، مادة )وحي(. 122)
 . 26( أثر القرآف في األدب العربي في القرف األوؿ اليجري: 123)
 . 45( سورة األنبياء/ 124)
 . 62( شرح الديواف: 125)
 . 20( المصدر نفسو: 126)
 . 14( سورة المطففيف/ 127)
 . 115، وينظر مثؿ ىذا: 77( شرح الديواف: 128)
 . 44( أثر القرآف في األدب العربي في القرف األوؿ اليجري: 129)
 . 265-264، وينظر: التطور الداللي بيف لغة الشعر ولغة القرآف: 19( شرح الديواف: 130)
 . 25( سورة القمـ/ 131)
 . 25( سورة األحزاب/ 132)
 .  9( سورة األحزاب/ 133)
 . 196-193( شرح الديواف: 134)
 . 189-188( ينظر: شرح الديواف: 135)
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 . 40( سورة التوبة/ 136)
 . 63-62( شرح الديواف: 137)
 . 128( سورة التوبة/ 138)
 . 31( شرح الديواف: 139)
 . 29( سورة الفتح/ 140)
 . 263( ديواف حساف بف ثابت: 141)
، وعف كـر أبي 120 ( الثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاىمية واإلسالـ:142)

 . 140جيؿ، ينظر: المحبر: 
 . 152( المصدر نفسو: 143)
 . 16( شرح الديواف: 144)
، وتاريخ النقد األدبي والبالغة حتى 15-14/ 1( العمدة في صناعة الشعر ونقده: 145)

ف قصد بالكذب 36-34، وتاريخ النقد األدبي عند العرب: 35القرف الرابع اليجري:  . وا 
 والخياؿ والمبالغة، فأف حساف بف ثابت يرمي إلى الصدؽ عمى الحقيقة.  

 . 183( شرح الديواف: 146)
 . 85: ( المصدر نفسو147)
 .98شرح الديواف: ( 148)
 .  260ىػ:230( شعر العقيدة في صدر اإلسالـ وحتى نياية 149)
 . 7( سورة البينة/ 150)
 ، النعؼ: أسفؿ الجبؿ، ومثمو: الخيؼ. 124( شرح الديواف: 151)
 . 128-118( سورة آؿ عمراف/ 152)
 . 66( قيـ جديدة لألدب العربي القديـ والمعاصر: 153)
 . 66، 35، 15، ومثؿ ذلؾ ينظر: 123( شرح الديواف: 154)
 . 117، وينظر السورة نفسيا/ 100( سورة التوبة/ 155)
، أبو يحيى: زكريا عميو السالـ، ويحيى ابنو عميو السالـ 201( شرح الديواف: 156)

المعروؼ عند النصارى بيوحنا المعمداف، الجزع: ريض الوادي حيث تقطعو والتي بو 
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نانة، بعث لو الرسوؿ خالد بف الوليد فدمره، فؿ مف ىي العزى وىو صنـ قريش وبني ك
الخير، أي: ال خير فيو، الذي عادى الييود: عيسى ابف مريـ عميو السالـ، أخو 

 الحقاؼ: ىود عميو السالـ، األحقاؼ: دار عاد أرض بظاىر بالد اليمف. 
 . 58-50، وسورة آؿ عمراف/ 15-2( سورة مريـ/ 157)
 . 34-29( سورة مريـ/ 158)
 . 58-50، وسورة ىود/ 25-21( سورة األحقاؽ/ 159)
 . 139/ 1( صحيح مسمـ: 160)
 ، والجادي: طالب الجدوى وىي األعطية. 67( شرح الديواف: 161)
 . 30، وسورة األحقاؼ/ 91، 89، 47، 41( سورة البقرة/ 162)
. أشقى ثمود: ىو قدار بف سالؼ، أحمر ثمود وعاقر ناقة النبي 78( شرح الديواف: 163)

 صالح عميو السالـ. 
 . 31-27( سورة القمر/ 164)
 . 101( شرح الديواف: 165)
 . 100( سورة األنعاـ/ 166)
 . 5( سورة الفاتحة/ 167)

 المصادر والمراجع
 .القرآف الكريـ 

 ىػ.1409الديف، أسد الغابة، بيروت، ابف األثير، سعد بف أبي الكـر عز  .1
 ات األعياف وأبناء أنباء الزماف،وفي ،العباس شمس الديف أبو ،بف خمكافا .2

 بيروت.
، 4ابف عباس، إحساف، تاريخ النقد األدبي عند العرب، دار الثقافة، بيروت، ط .3

 ـ. 1983
 دار الثقافة، لبناف. الشعر والشعراء، ،أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ ،بف قتيبةا .4
 ـ.1975بيروت،  السيرة النبوية، ،محمد بف عبد الممؾ ،بف ىشاـا .5
 ىػ(، صحيح مسمـ.261الحسف، مسمـ بف الحجاج )ت أبو .6
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لساف العرب، ىػ(، 711ابف منظور، جماؿ الديف محمد بف مكـر )ت أبو الفضؿ .7
 والنشر.طبعة مصورة عف طبعة بوالؽ، الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة 

ىػ(، المحبر، تصحيح: إبمزة 245أبو جعفر البغدادي، محمد بف حبيب )ت .8
 ـ.1942ليختف، دار المعارؼ العثمانية، 

، العمدة في صناعة الشعر ىػ(456الحسف بف رشيؽ )ت ،أبو عمي القيرواني .9
، 1تحقيؽ: النبوي عبد الواحد شعالف، مكتبة الخانجي، القاىرة، طونقده، 
 ـ.2000

التطور الداللي بيف لغة الشعر ولغة القرآف، مكتبة  ،عودة خميؿ ،أبو عودة .10
 ـ. 1985، 1الزرقاء، ط -المنار، األردف

 بغداد، د. ت. اء الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ(،شعر  ،وليد ،األعظمي .11
 دار األندلس، بيروت.  شرح ديواف حساف بف ثابت، ،عبد الرحمف ،البرقوقي .12
لعربي، تحقيؽ: عبد الحميـ النجار، مصر، بروكمماف، كارؿ، تاريخ األدب ا .13

 .1ط
 ـ.1934حساف بف ثابت، بيروت،  ،البستاني .14
قيـ جديدة لألدب العربي القديـ  ،بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمف .15

 ـ.1970، 2والمعاصر، دار المعارؼ، القاىرة، ط
 ـ.1964، 1بغداد، ط راء المخضرميف وأثر اإلسالـ فيو،شع ،يحيى ،الجبوري .16
 ـ.1965دار المعارؼ، مصر،  حساف بف ثابت، ،محمد إبراىيـ ،جمعة .17
ىػ(، الصحاح، تحقيؽ: أحمد عبد 393إسماعيؿ بف حماد )ت ،الجوىري .18

  ـ.1957الغفور عطار، دار الكتاب العربي، مصر، 
 ـ، د. ت.1965مصر،  بف ثابت حياتو وشعره، حساف ،سيد حنفي ،حسنيف .19
 ىػ،230اإلسالـ وحتى نياية ي صدر شعر العقيدة ف ،أييـ عباس ،حمودي .20

 ـ.1986، 1مكتبة النيضة العربية، بغداد، ط
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ديواف حساف بف ثابت، مطابع الييئة المصرية العامة، القاىرة،  ،سيد ،حنفي .21
 ـ.1974

 بيروت. األدبية في عصر صدر اإلسالـ،الحياة  ،عبد المنعـ ،الخفاجي .22
 ـ.1989مصر،  دار المعرفة، قضايا األدب اإلسالمي واألموي، ،د. عباس .23
 دار المعارؼ، مصر، د. ت. حساف بف ثابت، ،محمد طاىر ،درويش .24
الذىبي، سيرة أعالـ النبالء، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر، دار الكتب  .25

  .1العممية، بيروت، ط
دار  عراء صدر اإلسالـ والعيد األموي،موسوعة ش ،عبد عوف ،الروضاف .26

 أسامة، األردف.
الثنائيات المتضادة في شعر مخضرمي الجاىمية  ،نضاؿ أحمد باقر ،الزبيدي .27

 ـ.2010، 1واإلسالـ، دار الينابيع، ستكيولـ، ط
سالـ، محمد زغموؿ، تاريخ النقد األدبي والبالغة حتى القرف الرابع اليجري،  .28

 ـ.1972، 1منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، ط
 السمعاني، عبد الكريـ منصور، األنساب، بيروت. .29
الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار  ،، جالؿ الديفىػ(911السيوطي )ت .30
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