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ّ
ملخص البحث

ّ
حممد ( )oيف أشعار معارصيه ،الس ّيام
النبي ّ
إن هذه املقال َة هتدف إىل تبيان صورة ّ
األنصاري ،مع األخذ يف احلسبان
حسان بن ثابت ،وكعب بن زهري ،وكعب بن مالك
ّ
ّ
واحد من هؤالء الشعراء الثالثة لدور ﹴ
ﹴ
االختالف يف كيف ّية فهم ّ
حممد ( )oنب ّيا
كل
ً
ورسوال  ،كوهنم من الشعراء املخﴬمني  ،الذي عاشوا جز ًءا من حياهتم يف اجلاهل ّية

الشعر يف املرحلتَني  ،و كان طبيع ﹰﹼيا أن مل يكن
قرص) وجز ًءا يف االسالم  ،وقالوا
َ
(طال أم ُ َ
التخيل بني ﹴ
ليلة وضحاها ،عن ّ
ّ
كل ما علق يف أذهاهنم من ِق َي ِم اجلاهل ّية
بإمكاهنم نفس ﹰﹼيا
كبار يف الس ّن )  .وسنرى من استقراء
( شأهنم يف ذلك شأن معظ ِم الذين أسلموا وهم ﹲ
أشعارهم  ،كيف و ّظفوا املزايا األخالق ّية النمط ّية املوروثة  ،والتي كانت تُعدّ من مكارم

للنبي  ،ويف رثائه ،وكذلك يف هجائهم ألعدائه
اجلاهيل يف مدحهم
األخالق يف العرص
ّ
ّ

القرآين للشاعر ،عندما وصف الشعراء
النص
،مع األخذ يف احلسبان الدور الذي رسمه ّ
ّ

ّأهنم يتّبعهم الغاوون  ،واستثنى الذين آمنوا منهم ونرصوا الرسالة  .ماهي األوصاف

النبي ( )oهبا ؟ وما األوصاف اجلديدة
التقليد ّية التي وصف هؤالء الشعراء الثالثة َّ
ﹴ
عب عنها ﱡ
واحد منهم انطال ًقا من تاريخ اعتناقه
كل
املستمدّ ة من الرسالة ؟ وكيف ّ
ِ
َ
ُ
احلديث
الفرق بني مدح ّية كعب بن زهري
نلحﻆ
اإلسال َم ،ومقدار فهمه لتعاليمه ؟ وهنا
حسان الذي كان مسنﹰﹼا حني
ثم الفرق بني أشعار ّ
إسالم ُه و مدائح األنصار َّي ﹾني  ،ومن َّ
ﹴ
َ
نتيجة
لنصل إىل
ترشفه باعتناق االسالم
َ
أسلم وأشعار كعب الذي كان ما يزال شا ﹰﹼباعند ّ
ِ
مف ُادها ّ
النبي ،إنّام هو صور ﹲة مص ّغر ﹲة
أن
َ
التفاوت يف رؤية هؤالء الشعراء الثالثة إىل ّ
للتفاوت القائم بني مستويات فهم معارصيه له ــ ومن ضمنهم صحابتُه ــ وتال ًيا التفاوت

يف فهمهم لرسالته.

اجلاهيل ـ عرص صدر االسالم
ّبي يف شعر معارصيه ــ العرص
الكلامت املفتاح ّية :صورة الن ّ
ّ

النص
ـ األوصاف النمط ّية ـ األوصاف التقليد ّية ـ األوصاف االسالم ّيةـ املدح ـ الرثاء ـ ّ

القرآين ـ
ّ
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Abstract
This article aims to display the image of Prophet Mohammad (pbuh) in
the poetry of his contemporaries، particularly Hassan Bin Sabet، Kaeb Bin
Zuhair، and Kaeb Bin Malek Al-Ansari and take into account their different
understandings of the Prophet (pbuh) which set their perspectives
apart respectively regarding him as both a Prophet and a messenger.
Moreover، their recital of poetry during both ages is considered، and it
is psychologically natural for them not to lose all the values stuck to their
minds during the Ignorance Age. Through their poetry، we will deduce
how they employed their inherited ethical norms، which were morally
regarded as high in the Age of Ignorance، to speak well of the Prophet،
lamented him، and ridiculed his enemies as they take into consideration
his niche in the Quranic text and the idea that those who follow poets are
lost، excluding those who believe and support the his message.
What are the traditional qualities used by the three poets to describe the
Prophet (pbuh)? What were the newer qualities derived from the message?
How did each one of them express these qualities when they embraced
Islam? How much of his teachings were they able to understand? Here
we note the difference between the newly converted Kaeb Bin Zuhair’s
praise and the Ansar’s ، and then the difference between Hassan’s poetry
- already being an elder by the time he converted to Islam - and the poetry
of Kaeb who was still young when he was honoured with Islam. It is to
conclude that the disparity between these poets’ visions of the Prophet is
but a minimized picture of the heightened disparity between the levels in
which his contemporaries understood him.
Key words: The Age of Ignorance – The Era of Islam – Patterned (typical)
qualities – Traditional qualities – Islamic qualities – Praise – Lamentation
– The Quranic text.

٢٤

ﲤﻬيد:
أوحيت إليه ،عىل ِ
منذ ﹾ
أهله األقربني
أن بدأ الرسول ُ oير ّدد اآليات األوىل التي
ﹾ

ونثرا) مرحل ًة جديد ًة من
يب
وأصحابِه الذين آمنوا به ،بدأ
األدب العر ﱡ
ُ
(شعرا ً
ً
ِ
ِ
ُ
القيمة التي استمتع هبا األدب ،فقد
مصدر
الكريم
القرآن
مراحل حياته ...لقد كان
َ
ُ
اختُرصت ﲨيع االهتاممات الفنّي ِة يف ِ
ِ
املظهر القو ﱢيل
حياة اجلامعات اإلسالم ّية يف هذا
ّ
من مظاهر التعبري.

خيالف األديان األخرى ﲨي ًعا ،يف ّ
إذ ّ
أن معجزته الكبى
نفسه ،كان
ُ
إن هذا الدين َ

كانت معجز ًة بيان ّي ًة ،وأنّه استثار قوى اإلعجاب والدهشة يف نفوس العرب من

األدب هو اإلطار الذي
حيث هذا الف ﱡن القو ﱡيل الذي سام به ومكّن له منه ،لقد كان
ُ
ِ
َ
الفكرة اإلسالم ّية .وكان ُ
العامل
القرآين
النص
صور
انسكبت فيه
شكل التعبري يف ّ
ُ
ّ
ِ
التعليمي ،ففي الرواية ّ
أن اﳋليفة ”عمر“ آمن
االستجابة ملضمونه
احلاسم يف
ّ
َ
باإلسالم من طريق َس َام ِعه ،والوليدَ ب َن املغرية أحدَ سادة قريش ،قال لقريش ملـّا
بعضا من القرآن الكريم” :فواﷲ ماذا أقول فيه؟ َواﷲِ َما فِيك ﹾُم َر ُج ﹲل َأ ﹾع َل ُم
سمع ً
َ
ار ِمنﱢي ،وال َأ ﹾع َلم بِرج ِز ِه وال بِ َق ِص ِ
ار ﹾِ
يده ِمنﱢيَ ،وال بِ َأ ﹾش َع ِ
بِاألَ ﹾش َع ِ
اجل ﱢنَ ،واﷲِ َما ُي ﹾشبِ ُه
ُ َ َ َ
َ
ِ
ول َش ﹾي ًﺌا ِم ﹾن َه َذاَ ،واﷲِ إِ َّن لِ َق ﹾولِ ِه ا َّل ِذي َي ُق ُ
ا َّل ِذي َي ُق ُ
الوةًَ ،وإِ َّن ُه
الوةًَ ،وإِ َّن َع َل ﹾيه َل َط َ
ول َح َ
َُمل ﹾث ِم ﹲر َأ ﹾعال ُه ُم ﹾغ ِد ﹲق َأ ﹾس َف ُل ُهَ ،وإِ َّن ُه َل َي ﹾع ُلو َو َما َي ﹾع َىلَ ،وإِ َّن ُه َل ُي َح ﱢط ُم َما َ ﹾحت َت ُه ” ....ثم يقول:
الر ُج ِلَ ،و َأ ﹾه ِل ِه َو َو َل ِد ِه َو َم َوالِ ِيه؟«(.)1
”ما ُه َو إِال ِس ﹾح ﹲر يؤ َث ُرَ ،أ َما َر َأ ﹾيت ُُمو ُه ُي َف ﱢر ُق َب ﹾ َ
ني َّ
القرآين:
النص
عب عنه ّ
وهذا ما َّ
ّ

ني« (سبأ :اآلية ،)43
»و َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا لِ ﹾل َح ﱢق ََّملا َجا َء ُه ﹾم إِ ﹾن َٰه َذا إِ َّال ِس ﹾح ﹲر ﱡمبِ ﹲ
َ
٢٥
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ِ
»و َع ِجبوا َأن جاءهم م ِ
نذ ﹲر ﱢمن ُﹾه ﹾم َو َق َال ا ﹾلكَافِ ُر َ
ص:
اب« (سورة َ
ون َٰه َذا َساح ﹲر ك ََّذ ﹲ
َ ُ
َ َُ ﱡ
اث َأح َال ﹴم ب ِل ا ﹾف َرتاه ب ﹾل هو َش ِ
اع ﹲر«
َ ُ َ ُ َ
َ
اآلية  ،)4وقال عنه الكافرونَ » :ب ﹾل َقا ُلوا َأ ﹾض َغ ُ ﹾ
(األنبياء :اآلية .)5

ني«( ،النبأ :اآلية .)69
وقالوا » َقدﹾ َس ِم ﹾعنَا َل ﹾو ن ََشا ُء َل ُق ﹾلنَا ِم ﹾث َل َه َذا إِ ﹾن َه َذا إِال َأ َساطِ ُري األَ َّولِ َ

ول ك َِري ﹴم) وما هو بِ َقو ِل َش ِ
وقال تعاىل» :إِ َّن ُه َل َق ﹾو ُل رس ﹴ
اع ﹴر َق ِل ًيال َّما ت ﹾُؤ ِمن َ
ُونَ ،و َال
َ َ ُ َ ﹾ
َ ُ
بِ َقو ِل ك ِ
ون ،ت ِ
َاه ﹴن َق ِل ًيال َّما ت ََذك َُّر َ
ني«( ،احلاقة :اآليات ،)43-40
َنز ﹲيل ﱢمن َّر ﱢب ا ﹾل َعا َملِ َ
ﹾ
الش ﹾع َر َو َما َين َب ِغي َل ُه إِ ﹾن ُه َو إِ َّال ِذك ﹲﹾر َو ُق ﹾر ﹲ
»و َما َع َّل ﹾمنَا ُه ﱢ
ني« ( َيس :اآلية .)69
آن ﱡمبِ ﹲ
َ
ّ
النبي صفة (الشاعر) ،ال ُبدَّ أن
نفي القرآن عن نفسه صف َة (الشعر) ونف َيه عن ّ
إن َ
ِ
ضوء الرصاع الذي دار بني »اإليديولوجيا« اجلديدة ومثيلتها القديمة ،لقد
ُيفهم يف

»النص« الوحيد يف ثقافة ما قبل اإلسالم.
كان الشعر هو
ّ
موقﻒ الﺸعر من اإلسالم:

لقد القت الدعوة اإلسالم ّية مقاوم ًة عنيف ًة من العرب ،وكان زعامء مكّة هم
ِ
حماربة
الشعر أحدَ األدوات التي استخدموها يف
مصدر هذه املقاومة ...وكان
ُ
ِ
بالنبي ودعوتِه،
الدعوة اجلديدة ،وقد انطلق مرشكو قريش ُيغرون شعرا َءهم
ّ
ِ
النبي والدين ...لقد
وانطلق هؤالء الشعراء يقولون القصائدَ واملق ّطعات ﳞاﲨون ّ
أيضا يدافعون ِ
عن القي ِم التي متﻸ عقوﳍم وقلوهبم ،كانوا يدافعون
كان الشعراء ً
ﹴ
عن ِ
حياة وعن ُحر َّي ﹴة متكّنهم من ِ
قول ما يريدون :بال ضوابط وبال قيود...
نمط

كان الشعراء يقاومون هذه الرقابة اجلديدة التي ستسيطر عليهم ...ولنا ﹾ
نتصور
أن
ّ
ِ
جر ِاء هذه األهاجي ،إذا نحن تذكّرنا قيم َة
حلق
األذى الذي َ
بالنبي وبالدعوة من ّ
ّ
٢٦

ِ
ِ
الشعر يف القبائل العرب ّية :ذلك ّ
أن الدعو َة وإن كانت واضح ًة يف
الشاعر وسريور َة
ِ
الضاربة يف الصحراء،
فإهنا تبقى صورة ضباب ّية لدى القبائل
أذهان أهل مكّة واملدينة ّ

شعر املرشكني وأهاجيهم ،قبل وصول الدعوة أو يف أثنائها ،وقد نقلت
التي وصلها ُ

أهاجي املرشكني صور ًة مشوهة عن الدين اجلديد إىل تلك القبائل ،وأفسدت

الناس بالدعوة .وإذا
يبرصون
َ
عمل الدعاة الذين كان النبي يرسل هبم إىل القبائل ّ

أثر الشعر يف نفوس العرب ورسع َة استجابتهم له ،وقدرته عىل حتريك
تذكّرنا ً
أيضا َ

عواطف اجلامعة ،أدركنا العراقيل التي وضعها هؤالء الشعراء يف طريق الدعوة...
ومل يقف األمر عند استخدام الشعر يف حماربة الدعوة اإلسالم ّية وإنّام تعدّ ى ذلك إىل

ُ
القرآن عن نفسه صف َة الشعر،
ينفي
النبي نفسه بأنّه شاعر ،فكان لزا ًما أن َ
مي ﱡ
أن ُر َ

ﹴ
املصدر والوظيفة ،وأن يدفع
بتصور العرب ملاه ّية الشعر من حيث
ألسباب ترتبط
ّ
ُ

عن الرسول صفة الشاعر ّيةَّ :
ألن الوظيف َة التي أوكلت إليه مغاير ﹲة للوظيفة التي كان

الشاعر يقوم هبا:

نص حي ّقق مصالح
وحممد oمب ﱢلغ رسالة ر ّبه ،والشعر ﱞ
فالشاعر صوت قبيلتهّ ،
ِ
ونرصة حلفائها ،أو يف مدح رجاﳍا وزعامئها .والقرآن
القبيلة يف مهاجاة أعدائها،

نص يستهدف إعادة بناء الواقع وتغيريه نحو األفضل ،من هنا كان التشديد عىل أن
ﱞ
ساحرا وعىل أن القرآن ليس بشعر.
شاعرا أو كاهنًا أو
حممدً ا oليس
ً
ً
ّ
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موقﻒ اإلسالم من الﺸعر:
الش َع َرا ُء َيتَّبِ ُع ُه ُم ا ﹾل َغ ُاو َ
”و ﱡ
ون (َ )224أ َمل ﹾ ت ََر
متثله اآليات األخرية من سورة الشعراءَ :
ﹴ
ون َما َال َي ﹾف َع ُل َ
ون (َ )225و َأ َّهنُ ﹾم َي ُقو ُل َ
يم َ
ون ( )226إِ َّال ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا
َأ َّهنُ ﹾم ِيف ك ﱢُل َواد َﳞِ ُ
ِ
و َع ِم ُلوا الص ِ ِ
َرصوا ِم ﹾن َب ﹾع ِد َما ُظ ِل ُموا َو َس َي ﹾع َل ُم ا َّل ِذي َن
َ
َّ َ
احلات َو َذك َُروا اﷲ كَث ًريا َوا ﹾنت َ ُ
َظ َل ُموا َأ َّي ُمنﹾ َق َل ﹴ
ب َينﹾ َق ِل ُب َ
ون«.
ّ
حممدo
النص
إن ّ
القرآين يف نفيه صفة الشعر عن نفسه ،وصفة الشاعر ّية عن ّ
ّ
كل ﹴ
بأهنم ﳞيمون يف ّ
واد ،ال يدين الشعر من حيث هو ،بل يدي ُن الشعر
واهتام الشعراء ّ
القرآين إىل آفاقه ،حماولني بذلك أن ير ّدوا
النص
الذي أراد معارصو النبي أن ﳚذبوا َّ
َّ

القرآين إىل الشعر
النص
ظاهرة الوحي إىل النمط
الثقايف السائد واملستقر ،لذلك انحاز ّ
ّ
ّ
وانصب اﳍجوم عىل الشعر
الذي يساعده عىل حتقيق وظيفته» :إالّ الذين آمنوا«،
َّ

يشوش عليه القيام هبذه الوظيفة.
الذي ّ

الديني
مصدره بالوحي
القرآين بني الشعر الذي يتّحد من حيث
النص
لقد ّفرق ّ
ّ
ُ
ّ
»حسان بن ثابت«.
وبني الشعر الذي يأﰐ من مصادر أخرى ،لذلك كانت أقوال ّ
وعبد اﷲ بن رواحة« و»كعب بن مالك
النبي(” )2بروح
ّ
األنصاري« مؤ َّيدة كام وصفها ّ

القدس“ جبيل ،الذي يوحي بالقرآن ،يف حني كان مصدر شعر األعداء ”الشيطان“،
ف
ولذلك يقول
النبي عن هذا الشعر كام تروي كتب احلديث” :ألَ ﹾن َي ﹾمت َِلﺊ َج ﹾو ُ
ّ
َأ َح ِدكُم َق ﹾي ًحا َخ ﹾ ﹲري ل ُه ِم ﹾن َأ ﹾن َيمت َِل َﺊ ِش ﹾع َرا«(.)3
هذا الكالم يعني لونًا معينًا من الشعر :شعر العصب ّية التي جهد اإلسالم أن يكﴪ

حدّ هتا وشعر املنافرات التي كانت تُغنّي بأجماد القبيلة عىل حساب هجو القبائل
ويورث احلقد ،ويبعث الضغائن.
األخرى ،وشعر اﳍجاء الذي كان يؤذي النفس ّ
٢٨

ِ
أما يف ما عدا ذلكّ ،
احلياة
ومهمته يف
فإن الرسول oكان يقدّ ر قيمة الشعر
ّ

توضع هذه األدا ُة
العرب ّية ،ومدى أثره فيها ونفاذه إىل أعامقها؛ لذلك أمر أن
َ
اإلعالم ّية التي ُحي ِس ُن العرب استخدامها يف مكاهنا من محاية العقيدة ،ونرصة الدين

والتبشري بالدعوة بني القبائل...

حلسان
ومن ذلك كان موقفه من شعراء األنصار ومن تشجيعهم ،وكان حتريضه ّ
ِ
وعبد اﷲ ِ
الزبعري“،
بن ثابت وكعب بن مالك
بن رواحة يف الر ّد عىل ”عبد اﷲ بن ّ

و“ﴐار بن اﳋ ّطاب“ ،و“عمرو بن العاص“ ،و“أيب سفيان“ وغريهم من شعراء

قريش املرشكني...

إ ًذا مل ُيلغ اإلسال ُم الشعر ً
شكال أو طريقة تعبري ،وإنّام ألغى دوره القديم ،وأعطاه

وظيفة جديدة ،وهي الدفاع عن الدعوة ،أي أنه جعله أدا ًة إعالم ّية.

مدحا للرسول ،ما روته كتب السرية من
من أوائل الردود الشعر ّية عىل قريش ً

ويعرض بمن
الفخر اﳋالص يشيد فيه أبو طالب
بمحمد oوهاشم وبعبد منافّ ،
ّ
حممدً ا منهم وبمن عاداه من قريش وممـّا جاء فيه(:)4
خذل ّ
يش َملِ َ
إِذا اِجت ََم َعت َيو ًما ُق َر ﹲ
فــخ ﹴر

ﹴ ِ
رسها َو َصميمـــــــُها
َف َعبدُ َمناف ﱡ

حممدً ا
َفإِن َفخـــــــرت َيو ًما َفإِ َّن ّ

ِ
َريمها..
رسها َوك ُ
ُه َو ا ُملص َطفى من ّ

ﴍاف َع ِ
بد َمنافِها
َفإِن ُح ﱢص َلت َأ
ُ

ِ
ديمـــــها
َففي هاش ﹴم َأﴍا ُفها َو َق ُ

()5

اجلمحي بيتًا من قصيدة طويلة أليب طالب ،وقدم ﳍا
حممد بن سالم
ّ
وأورد ّ

شاعرا جيد الكالم؛ وأبرع ما قاله قصيدته التي مدح فيها
بالقول” :كان أبو طالب
ً
٢٩
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النبي  oوهي:
يض ُي ﹾست ﹾَسقى ال َغام ُم بِ َو ﹾج ِه ِه
وأ ﹾب ُ

ِ
لﻸرام ِل
ربيع ال َيتامى ِع ﹾص َم ﹲة
ُ

()6

األنصاري
لرصمة ابن قيس
ويطالعنا يف هذا الوقت املبكر من العهد
ّ
ّ
النبوي ﹲ
شعر َ ﹾ

املؤرخ جان ًبا من جهاد النبي  oيف دعوة قومه إىل اإلسالم(:)7
يروي لنا بلسان ّ
ـــوى ِيف ُق َر ﹾي ﹴ
ـــرش َة ِح ّجـــ ًة
ـــش بِ ﹾض َ
َث َ
ـــع َع ﹾ َ

ّـــر َال َي ﹾل َقـــى َص ِدي ًقـــا ُم َواتِ َيـــا
ُي َذك ُ

ـــل ا ﹾَملو ِ
َو َي ﹾع ِ
اســـ ِم َن ﹾف َســـ ُه
ـــر ُض ِيف َأ ﹾه ِ َ

َف َلـــم يـــر مـــن يـــويف و َمل يـــر د ِ
اع َيـــا
َ ﹾَ َ َ
ﹾ َ َ َ ﹾ ُ

ـاس و ِ
ِ
اح ــدً ا
َف َأ ﹾص َب ـ َ
ـح َال َخي َﹾش ــى مــ ﹾن النّ ـ ِ َ

َق ِري ًب ــا َو َال َخي َﹾش ــى ِمــ ﹾن النّ ـ ِ
ـاس دان َي ــا

ـــر اﷲ ِدينَـــ ُه
ـــام َأتَانَـــا َأ ﹾظ َه َ
َف َل ّ

َف َأصبـــح مـــﴪورا بِطِيبـــ َة ر ِ
اض ًيـــا
َ َ
ﹾ َ َ َ ﹾُ ً

ـت بِ ـ ِـه النّ ـ َـوى
َو َأ ﹾل َف ــى َص ِدي ًق ــا َوا ﹾط َم َأ ّن ـ ﹾ

َان َلـــه َعونًـــا ِمـــن اﷲ ب ِ
َوك َ
اد َيـــا
َ
ﹾ
ُ ﹾ

ـــو َال ِمـــ ﹾن ِح ّ
ـــل َمالِنَـــا
َب َذ ﹾلنَـــا َلـــ ُه ﹾاألَ ﹾم َ

و َأ ﹾن ُف ِســـنَا ِعنﹾـــدَ ا ﹾلو َغـــى والت ِ
ّﺂســـ َيا
َ
َ
َ

ـــال نُـــوح لِ َقو ِم ِ
ـــص َلنَـــا َمـــا َق َ
ـــه
ﹲ ﹾ
َي ُق ّ

ـال موس ــى إ ﹾذ َأج ــاب ا ﹾُملن ِ
َاد َي ــا
َ َ
َو َم ــا َق ـ َ ُ َ

ـــري ُه
َو َن ﹾع َل ُ
ﳾ َء َغ ﹾ َ
ـــم َأ ّن اﷲَ َال َ ﹾ

َ
ـــق رائيـــا
و َأ ّن
رســـول اﷲ لِ ﹾل َح ﱢ

ُنعـ ِ
ـادي الـ ِـذي َعا َدى ِمـ ﹾن النّـ ِ
ـاس ُك ّل ِه ﹾم ...
َ

َﲨِي ًعـــا َوإِ ﹾن ك َ
يـــب ا ﹾُمل َصافِ َيـــا.
احلبِ َ
َان ﹾ َ

ﹴ
َ
املؤرخ منه
األحداث ويع ّينها بد ّقة وتسلسل
يرصد الشاعر
بأسلوب أقرب إىل ّ

ً
طويال يف مكّة يدعو قومه إىل اإلسالم عىل وفود
فالنبي لبث زمنًا
إىل الشاعر.
ّ
احلجاج والزائرين ،فال يلقى إالّ الصدود والتمنّع ،حتى إذا اتصل باألنصار قرت
٣٠

والنبي كان يف ّقههم يف
نفسه بتصديقهم إياه .وكانوا له وللمهاجرين نعم الصديق،
ّ
ُ
ويقص عليهم أخبار األولني ما ﳚدون فيه عبة وسلوى ...وعىل هذا النهج
الدين
ّ

ومعنوي
الﴪدي يكمل الشاعر كال َمه عىل قومه األنصار وما قدّ موه من دعم ما ّد ﱟي
ﱟ
ﱢ

للنبي ...o

تقديم
دح به ،وإنام
نحن يف هذه الدراسة ال نبغي إحصاء ما ُهجي به النبي وما ُم َ
ُ

ثم
نامذج لثالثة شعراء» :كعب بن زهري« يمثل الذين هاﲨوا النبي وآذوه بشعرهم ّ
تابوا ومدحوه خو ًفا وأعلنوا إسالمهم ،ال س ّيام زعامء قريش وشعراؤهم الذين

وجدوا أنفسهم مضطرين إلعالن إسالمهم ،بعد أن توالت عليهم اﳍزائم ،وبعد

فتح مكّة الذي كان إيذانًا بتمكني اإلسالم من اجلزيرة العرب ّية ك ّلها .ويف عام الفتح
بدأت وفود العرب تتواىل عىل الرسول تعلن والءها وت ِ
ُشهدُ ه عىل إسالمها ،و َف َز َع

إليه الشعراء الذين هجوه من قبل تائبني :ابن الزبعري وأبو سفيان وعمرو بن
العاص ،وأنس بن زنيم ...والغريب يف األمر أن عدّ املؤرخون الالحقون هؤالء من

األنصاري«
وح ُس َن إسال ُمهم!! والشاعر الثاين هو »كعب بن مالك
ّ
الذين أسلموا َ

الذي كان ال يزال شا ًبا حني أسلم مع قومه األنصار ،والثالث »حسان بن ثابت«
الذي كان يف الستني حني أسلم ،والفرق بني أشعار كعب بن مالك وأشعار حسان،

هو الفرق بني من يعتنق الفكرة اجلديدة شا ًبا فيتم ّثلها ،وبني من يعتنقها ً
شيخا مسنﹰﹼا.
النبي والدين اجلديد ،وبني من اكتفى
ً
أيضا هو َف ﹾر ﹲق بني شعر من قاتل بني يدي ّ
بتأييد الدين بلسانه من دون سيفه.

إن َّ
أيضا ال نجزم القول ّ
النبي ،كان إسالمهم رقي ًقا ،فمن
ً
كل الذين وفدوا عىل ّ

الشعراء الوافدين الذين انترصوا لﻺسالم بالسيف والكلمة النابغة اجلعدي(،)8
٣١

أ.د  .دالل حسن ع ّباس

وكنيته ”أبو ليىل“ ،شارك يف الفتوحات اإلسالم ّية وقاتل إىل جانب عيل يف
ص ّفني ،وأ ّيدَ عبد اﷲ بن الزبري يف خروجه عىل بني أم ّية:

كان ّأول اتصاله حني وفد عىل النبي وأنشده األبيات التالية:
َأ َت ﹾي ُت َر ُس َ
ول اﷲِ إِ ﹾذ َجا َء بِ ﹾ
اﳍُدَ ى
الس َام َء َجم ﹾدَ نَا َو ُجدُ و َدنــــَا
َب َل ﹾغنَا َّ

ِ
ِ
َريا
َو َيتــــﹾ ُلو كتــَا ًبا كَا ﹾَمل َ
ــج َّرة ن ﱢ َ

َوإِنَّا َلن ﹾَر ُجو َف ﹾو َق َذلِ َك َم ﹾظ َه َرا

فاعرتضه النبي ً
قائال:
”إىل َأ ﹾي َن َيا َأبا َل ﹾي َىل؟“ .فأدرك النابغة كام يبدو َّ
النبي مل يستسغ هذا الفخر
أن
َّ
اجلن َِّة يا َر َ
سول
املشوب بالعنجه ّية والتعايل
َ
والتجب ،فأجابه وكأنه يعتذر إليه ” :إىل ﹾ َ
ّ
اﷲِ ،بك« ،فقال النبي» :إىل اجلن ِّة إِ ﹾن َشا َء اﷲُ« .وتابع النابغة ً
قائال:
َوال َخ ﹾ َري ِيف ِح ﹾل ﹴم إِ َذا َمل ﹾ َت ُك ﹾن َل ُه

َوال َخ ﹾ َري ِيف َج ﹾه ﹴل إِ َذا َمل ﹾ َي ُك ﹾن َل ُه

بو ِ
اد ُر َحتـ ِﹾمي َصفـ َﹾو ُه َأ ﹾن ُيكـَدَّ َرا
ََ

ِ
يم إِ َذا َما َأ ﹾو َر َد األَ ﹾم َر َأ ﹾصدَ را
َحل ﹲ

وهو أحد الشعراء الذين استضاؤوا باإلسالم وتعاليمه الروح ّية ،وقد خرج

َ
وأطراف النهار ،فكان طبيع ﹰﹼيا أن
القرآن آناء الليل
ﳚاهد يف سبيل اﷲ ،وهو يتلو
َ
شعرا...
يستلهمه يف شعره ،ويقتبس معانيه ،ويعيد صياغتها ً

()9

٣٢

كعﺐ بن زهري):(١٠
نتكلم عىل صورة النبي يف قصيدة ”بانت سعاد“ لكعب بن زهري بن أيب

ُزين .وقد نُظمت هذه القصيدة يف مدح الرسول  oوتقديم االعتذار
سلمى املـ ّ

عن األبيات الشعر ّية التي أرسلها كعب ألخيه ُب َجري“ يلومه فيها عىل إسالمه،

ويعرض بالرسولُ .ت َعدﱡ هذه القصيدة من أشهر القصائد العرب ّية ،التي ُﴍحت
ّ

وتكرارا ،وال يوجد اختالف بني املؤرخني وكتّاب السري حول سبب نظم
مرارا
ً
ً

هذه القصيدة ،ولكن هنالك اختالف حول التفاصيل واجلزئ ّيات املتع ّلقة باحلادثة،

املؤرخني
أضيفت إليها بمرور الزمان تفاصيل ووقائع أخرى ،منها ما يزعمه بعض ّ
املتأخرين من ّ
ّ
النبي خلع عليه ” ُبر َدتَه“ عىل إثر إنشاده القصيدة ،فال سند له يف
أن ّ

إسحق وابن هشام .لقد نالت قصيدة بانت سعاد شهر ًة
”سرية الرسول“ البن
ٰ
ﲬسوها وترﲨوها ...وقد
واسع ًة،
فاهتم هبا النحو ّيون من ﴍق ّيني ومسترشقني ،و ّ
ّ

سار فيها كعب عىل الطريقة اجلاهل ّية ،كام يظهر من تقسيمها(.)11

النبي يف شعر ”كعب بن زهري“ الذي مدح النبي بعد
بدأنا الكالم عىل صورة ّ

هجائه ،للقول ّ
نفعي ،مثله مثل أولﺌك الذين ُذكر ّأهنم من
إن الدافع األول ملدحه
ّ

الصحابة الذين َح ُس َن إسالمهم( ،)12واملشهور عنهم ّأهنم أسلموا إ ّما خو ًفا كحال
”كعب بن زهري“ ،أو للﴬورة بعد فتح مكّة ،أو ملصلحة ،أو كانوا صادقني ،لكنَّهم

فهام سطح ًيا ،وأخضعوه ملفاهيمهم السابقة ،أو باألحرى مزجوا
فهموا اإلسالم ً
وعرض
اجلديد بالقديم من املفاهيم ،وذلك ّ ﹲ
بجريا َّ
بني يف األبيات التي الم فيها أخاه ً

بالرسول مسم ًيا إ ّياه ”املأمون“ ،أو ”املأمور“ او ”املأفون“ بحسب الروايات املختلفة

واملل ّطفة ،وهذا الوصف األخري ال خيتلف عن وصف جالوزة قريش الذين قالوا
٣٣
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عنه إنّه ساحرّ ،
ثم ذ َّم كعب من ّ
يتخىل عن سنة اآلباء واألجداد،
وإن القرآن سحرّ ،
فهذه السنّة برأيه هي اﳍدى ،والدين اجلديد ضاللة:
أال َأ ﹾب ِل َغا عنﱢي ُب َج ﹾ ًريا رســــــال ًة

حي َك ﹾ
ﹾ
فهل َ
هل َلكَا
لك فيام ُق ﹾل ُتَ :و ﹾ َ

قلت وأنت بملء إرادتك؟ كأنه يقول له :أمر ال ُيصدّ ق أن تكون فعلت
أقلت ما َ
َ

ذلك وأنت بكامل وعيك.

َ
ُ
املأمون ]املأمور[ ك ﹾَأ ًسا َر ِو َّي ًة
سقاك هبا

ُ
املأمــــتون مــنها وع َّلـــــكَا
و َأ ﹾهنَـــ َل َك

غبت عن الوعي ،فتخ ّليت عن دينك (أسباب اﳍدى) واتبعته:
َ
أسباب اﳍُدَ ى واتّب َع َت ُه
ففارقت
َ
َ
مـــذهب مل ُت ﹾل ِ
ﹴ
ـــف ُأ ﹰﹼمــا وال َأ ًبا
عىل
ﹾ

ﹴ
ب َغ ﹾ ِري َك َد َّلكا
أي ﳾء َو ﹾي َ
عىل ﱢ
ِ
ِ
علــــيه ً
أخا َلكَا
تعــــــرف
ﹾ
عليه ومل ﹾ

ورفض اجلديد قبل اال ّطالع عليه
إ ًذا هذا هو األمر :التمسك بالقديم تقليدً ا،
ُ

وغرورا...
تعنّتًا
ً

معتذرا وناد ًما ،مل يكن قد اط ّلع بعد كام ﳚب عىل الدعوة ،جاءه
وملا جاء إىل النبي
ً

معتذرا خائ ًفا ،حيفﻆ عبارات إسالم ّية جديدة ،يتضح من سياق القصيدة ّ
أن معرفته
ً

نفسها تﴚ َّ
بأن قدومه إىل املدينة
هبا مل تتجاوز احلدود القول ّية السطح ّية ،والقصيدة ُ

يرصح ّ
بأن أقوال
ّ
املنورة دافعه اﳋوف ،ففي البيت الرابع والثالثني وهو يصف ناقته ّ

الوشاةّ ،
وختيل أصحابه عنه ،من األسباب التي دفعته إىل املجيء.
ُ
وقوﳍم
الوشا ُة َجنَا َب ﹾيها
َيس َعى ُ

٣٤

إنك يا اب َن أيب ُس ﹾل َمى َمل ﹾقت ُ
ُول

كل َخ ﹴ
وقال َّ
َ
كنـــــت آ ُم ُله
ليل
ُ

ُ
ال ُأ ﹾ ِﳍ َين ََّك إين َ
شغــول
عنك َم

ومسلم أمره إىل اﷲ (البيتان :)37/36
مضطر
إ ًذا هو
ﹲ
ﹲ

ِ
لكم
ُ
فقلت َخ ﱡلوا َسبييل ال َأ َبا ُ
كل ِ
ﱡ
ابن ُأ ﹾن َثى وإن َطا َل ﹾت َس َ
ال َم ُت ُه

فك ﱡُل َما َقدَّ َر الرمح ُن َم ُ
فعول

يو ًما عىل آ َل ﹴة َحدﹾ َبا َء َحم ُ
مول

ال جديد هنا إالّ لفظة »الرمحن« ،وغري ذلك إنام هو تقليد ألبيه زهري بن أيب

الذبياين ،حني طلب
سلمى؛ وير ّدد بعد ذلك صي ًغا ومعاين شبيهة بام قاله النابغة
ّ

]كعب[ من الرسول أن ال يأخذه بأقوال الوشاة:
ـــــت َأ َّن َر ُس َ
ـــول اﷲ َأ ﹾوعَـــدَ ِين
ُن ﱢب ﹾﺌ ُ

اك ا َّل ِذي َأ ﹾع َط َ
مه ًال َ -هدَ َ
اك نَافِ َل َة ﹾال
ﹾ
قـــــوال الو ِ
ال ت ََأ ُخ َ
ـــــذ ّين بِ َأ
شــاة َو َمل
ِ ُ

َوا ﹾل َع ﹾف ُو ِعنﹾدَ رس ِ
ول اﷲ َم ﹾأ ُم ُ
ـــول
َ ُ

آن فِيها مو ِ
ُقر ِ
يﻆ َو َت ﹾف ِص ُ
اع ﹲ
ــــــيل
َ ََ
ﹾ

ُأ ِذنب َو َلو َك ُث َرت َعنّي األَ ُ
قاويل

هذا الكالم غري بعيد عن قول النابغة يف اعتذاره للنعامن:
غــــت عنّي خـــــيان ًة
كنت قد ُب ّل
َ
َلﺌ ﹾن ُ

َُملبل ُغ َك الواﳾ ﱡ
واكذب
أغش
ُ

إالّ أن الفرق بني النابغة وكعب يكمن يف تلقيح ما قاله كعب بﴚء من األلفاظ

اإلسالم ّية (الرسول ،نافلة القرآن) ،يف حني أن النابغة أقسم يمينًا وثنية فقال:
َف َال َل َع ﹾم ُر ا َّل ِذي َم َّس ﹾح ُت َك ﹾعـــــــ َب َت ُه

َو َما ُه ِر َيق َع َىل األَن َﹾص ِ
اب ِمن َج َس ِد

٣٥
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يف البيت الواحد واألربعني يقول كعب:
لقد َأقو ُم ُمــــــقا ًما لو َيقـــــــو ُم به
َ
يكــــــــون له
ل َظ َّل ُي ﹾرعَــــدُ إال أن

َأرى و َأسمع ما لو يسمع ِ
الف ُيل
َ َ ُ
ﹾ َ ُ
َ

ِ
ُ
َنـــــويل
الرســول بإ ﹾذ ِن اﷲِ ت
ِمن

أي أنّه وجد نفسه يف مقام هائل ،لو كان الفيل مكانه وسمع ما سمعه هو،

ورأى ما رآهّ ،
لظل يرجتف خو ًفا إىل أن ينال العفو ،وقد ذكر الفيل رغب ًة يف التعظيم

َّ
تأثريا يف أذهان العرب
والتهويل،
”ألن الفيل أضخم احليوانات ج ّث ًة ،وأعظمها ً

لكثرة ما تداولوا قصة ”الفيل“ األسطورة .حتى ّ
توه َم أن الف ّيال من
أن بعضهم َّ
أعظم الرجال لكون الفيل من أعظم احليوانات“(.)13
يف البيت الرابع واألربعني يقول:
حتى َو َض ﹾع ُت َي ِمينِي ال ُأن ِ
َاز ُعها

ت ِقي ُله ِ
َف ذي ن َِقام ﹴ
الق ُيل
يف ك ﱢ
َ

ظل يرتعد إىل أن وضع يده يف يد النبي:
لك َّن النبي هنا ليس هو الرحيم صاحب األخالق الكريمة ،وإنام هو »ذو نقامت«،

النبي باألسد ،ويصف هذا
]جبار[ إن قال فعل ،أي إن هدَّ د ن َّفذ هتديده ،ثم يش ّبه ّ
األسد وص ًفا قصص ﹰﹼيا ( )50-46عىل طريقة النابغة ،وذلك ك ّله وثيق الصلة
باألخيلة اجلاهل ّية ،ثم يش ّبه النبي بالنور وبالسيف (.)51
الر ُس َ
َّ
ُور ُي ﹾست ََضا ُء بِ ِه
ول َلن ﹲ
إن َّ

مهنَّدﹲ ِمن سي ِ
وف اﷲ َم ﹾس ُل ُ
ول
ﹾ ُ ُ
َُ

حتى تشبيه النبي بالنور ورد يف بعض الرواياتّ :
النبي لسيف«(.)14
»إن ّ
٣٦

ﹴ
ﹴ
بجامعة من قريش ]يقصد املهاجرين[ ،ومل
قبيلة حما ًطا
ثم يصف النبي زعيم
ّ

خيطر بباله ّ
أن مدح األنصار أوىل ،وهم الذين نرصوا النبي ،واحتضنوه ودعوتَه
واملهاجرين معهَّ ،
وأن هؤالء املهاجرين ليسوا ﲨي ًعا من قريش ،وإنام منها ومن

ً
وقريشا ،وحتى
النبي
غريها ،لك َّن عقل َّيته اجلاهل َّية هي التي ّ
صورت له أن يمدح ّ

تلك اللحظة ،كانت لفظة قريش تعني بالنسبة إىل املسلمني أولﺌك الزعامء الذين
النبي وآذوا فقراء املسلمني الذين مل يكن ﳍم حول وال طول ،والذين ّ
يشكلون
آذوا َّ
األهم من اجلامعة اإلسالم ّية املهاجرة .يقول:
اجلز َء
ّ
ـش َق ـ َ ِ
ِيف ُع ﹾص َب ـ ﹴـة ِمــ ﹾن ُق َر ﹾي ـ ﹴ
ـم
ـال َقائ ُل ُهـ ـ ﹾ

بِ َب ﹾط ِ
ـــن َمكَّـــ َة ََّملـــا َأ ﹾســـ َل ُموا َُزو ُلـــوا

ـف
َاس َوالَ كُشـُ ـ ﹲ
َزا ُل ــوا َف ـ َـام َز َال َأ ﹾنــك ﹲ

ِعنﹾـــدَ ال ﱢل َق ِ
يـــل َم َع ِ
از ُ
ـــاء َوالَ ِم ﹲ
يـــل

َّت ﳍ ــا َح َل ـ ﹲـق
ـض َس ـ َـوابِ ُغ ق ــد ُش ـك ﹾ
بِي ـ ﹲ
فرحـ َ
ـم
ـون إذا نَا َلـ ﹾ
ـت ِر ُ
ماحهـــــــــــ ُ
ال َي َ

ـــق ال َق ﹾفع ِ
ـــاء َجم ﹾـــدُ ُ
ول
كأنـــه َح َل ُ
َ
قو ًمـــا وليســـوا َجم َ ِ
ازي ًعـــا إذا نِي ُلـــوا

ـم ال َع َرانِ ـ ِ
ـني َأ ﹾب َطــ ـ ﹲ
وســــــ ـ ُـه ُم
ـال َل ُب ُ
ُش ـ ﱡ

ِ
رسابِ ُ
ِمـــ ﹾن ن ﹾَس ِ
يـــل
ـــج َد ُاو َد يف ﹾاﳍ َ ﹾي َجـــا َ َ

مدح املهاجرين من قريش الذين أشار أحدهم عليهم باﳍجرة فهاجروا ،ومل

يكونوا ضعا ًفا وال جبناء ،وال ُع َّزل .وهم ُش ّم العرانني (ذوو أنفة) ،أبطال يلبسون

الدروع يف أثناء احلرب ،ودروعهم من نسج داود ]فقد كان العرب ينسبون صنع
الدروع إىل النبي داود ،وقد ورد ذلك يف أشعارهم قبل اإلسالم وبعده ،وأشار إليه

حلقاهتا
أيضا (األنبياء :اآلية  ،)80ودرو ُعهم تلك حمكمة الصنع ،تشبه
ُ
القرآن ً
ِ
حلقات نبات القفعاء (الذي ينبت يف الصحراء) ،وهم من كثرة ما انترصوا عىل
أعدائهم تراهم ال يفرحون باالنتصار ،وإذا ُغ ِلبوا ال يضطربون لثقتهم بالنرص
٣٧
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ألهنم ال ينهزمون ،وال ّ
يتأخرون عن
املقبل ،وال يقع طعن األعداء يف ظهورهمّ ،

موارد الردى...

نالحﻆ ّ
أن الصور واأللفاظ واملعاين ك ّلها مستمدّ ة من القيم واملعاين واأللفاظ

والصور واألخيلة اجلاهلية.

قريشاَّ ،
بالنسبة إىل هذه النقطة بالتحديد نرى ّ
أن شعراء األنصار مل يمدحوا ً
ألن

سادة قريش هم الذين آذوا النبي وحاربوه ً
ً
وفعال ،وأجبوه والعصب َة املسلم َة
قوال

عىل اﳍجرة ،لذلك نراهم ﳞجون ً
قريشا يف أكثر من موضوع ر ًدا عىل شعرائها،
عمرو بن العاص ،وأيب سفيان ،وﴐار بن اﳋطاب...،
يقول كعب بن مالك األنصاري:
ِ
يشا َ
َأ ﹾب ِل ﹾغ ُق َر ً
أصدَ ُق ُه
وخ ﹾ ُري
القول ﹾ
ﹾ
أن َقدﹾ َقتَلـــــﹾنَا بقـَ ﹾت َ
رساتَـك ُُم
النَا َ َ

والصدﹾ ُق عندَ َذوي األ ﹾل َب ِ
اب َم ﹾق ُب ُ
ول
ّ
ِ
اللواء َففي ما يكثر ِ
َ
الق ُيل؟
أهــل
ُ
َ

()15

وحسان بن ثابت يقول ،ر ﹰﹼدا عىل ابن الزبعري الذي قال يف يوم ُأ ُحد حني أصيب

َمن أصيب من أصحاب النبي:o
ليت أشياخي ﹴ
ببدر َش ِهدوا
َ
ِ
ساداهتم
القر َم من
قد قتلنا ﹾ

َج َز َع ﹾ
اﳋَ ﹾز َر ِج من َو ﹾق ِع األَ َس ﹾل
َوعَدَ ﹾلنَاه ب َب ﹴ
ـــدر َفا ﹾعتَــــدَ ﹾل

()16

فقال حسان جمي ًبا ابن الزبعري( ،)17يف البيت  10وما بعده:
ِ
َو َر ُ
سول اﷲَِ َح ّقـــًا
شـــــــاهدﹲ
٣٨

َيو َم َب ﹴ
ُ
َنــابيـل اﳍُـــ َبل
ـــدر َوالت

ِ
ـــــر ﹴ
يش َﲨ َع ُـهم
َوت ََركنا من ُق َ

َ
هـــــل اللـ َِوا
َو َقتَلــنا ِمنــك ُُم َأ

ﲨع يف ِ
ِ
اﳋ ِ
صب اﳍ َ َمل
م َثل ما ُ ﱢ َ
إِذ َلقيــناكُم ك َ
َــأنّا ُأســدُ َط ّ
ـــل

ُـــل ر ﹴ ِ
ــــنه ُم
أس م ُ
َف َقتَـلــنا ك َّ َ

حـجاح ِر َف ّ
ﹴ
ــــل
َو َقتَلــنا ك َُّـل َج

ــريف لِ َش ﹴ
ﹴ
ِ
مــاج ﹴد
ـريف
َو َش

ال ن ِ
ُباليه َلدى َوق ِع األَ َسل

كَــم َقتَلـــنا ِمن كَـري ﹴم َس ﱢي ﹴد

وت ِ
حني َأع َلنتُم بِص ﹴ
كاذ ﹴ
ب
َ
َ

ِ
ستـــاهها
نَح ُن ال َأنتُم َبني َأ

ِ
ماج ِد اجلَدَّ ِ
ين ِمقدا ﹴم َب َطل

َو َأبو ُس َ
فيان كَي َيعلو ُه َبل
نَح ُن يف ال َب ِ
أس ن ََزل
أس إِذا ال َب ُ

ً
وبدال من قريش ،مدح شعراء األنصار بني هاشم قوم النبي يف أكثر من موضع،

ورثوا املستشهدين منهمُ :عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب ،وجعفر بن أيب طالب،
واحلمزة بن عبد املطلب:

األنصاري:
يف رثاء احلمزة يقول كعب بن مالك
ّ

ِ
با
 ...أالَ َيا َهاش ُم األَ ﹾخ َي ُار َص ﹾ ً

َفك ﱡُل َف َعالِك ﹾُم َح َس ﹲن َﲨِ ُيل

()18

مادحا بني هاشم:
ويقول يف رثائه لشهداء مؤتة ً
ـم ﹾ ِ
اإل َل ُه ِع َبـا َد ُه
َ ...ق ﹾو ﹲم ِهبِ ﹾم َع َص َ

وهبدﹾ ِﳞم رضـي اإللــه ِﳋ ِ
ــــلقه
ُ َ
َ َ
َِ

يض ا ﹾلوج ِ
وه ت َُرى ُب ُط ُ
ون َأ ُك ّف ُه ﹾم
بِ ُ
ُ ُ

ِ
َاب ا ﹾُملن َﹾز ُل.
َو َع َل ﹾي ِه ُم ن ََز َل ا ﹾلكت ُ
ِ
املرس ُل
النبي َ
ُرص ﱡ
وبحدﱢ هم ن َ

الز َم ُ
ان ا ﹾُمل ﹾم ِح ُل
َتنﹾدَ ى إ َذا ا ﹾعت ََذ َر ّ
٣٩
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ويف رثاء حسان لشهداء مؤتة يقول عن بني هاشم ،وعن جعفر بن أيب طالب(:)19
آل ِ
َ ...أ َغر َك َل ِ
در ِمن ِ
ون ال َب ِ
هاش ﹴم
ﱡ

ـــــر
ُش ﹲ
سيم ال ُظال َم َة ِجم َس ُ
جاع إِذا َ

َ ...و ُكنّا نَرى يف َجعفـ ﹴَر ِمن ُحمَمـ ﹴَّد

مرا ِ
ـــــــر
حاز ًما َ
حني َيأ ُم ُ
َوفا ًء َو َأ ً

ُه ُم َج َب ُل ِ
الناس َحو َل ُه
اإلسال ِم َو ُ

ِرضام إِىل َط ﹴ
ود َي ُ
قــــه ُر
روق َو َي َ
ﹲ

آل ِ
اإلسال ِم ِمن ِ
زال يف ِ
َفام َ
هاش ﹴم

كــم ُه
...ه ُم َأولِيا ُء اﷲَِ َأ َ
ُ
نـــز َل ُح َ

د ِ
عائ ُم ِع ﱟز ال َي ُ
َ
فـــــخ ُر
ــزول َو َم
َ
ِ
َع َل ِيهم َو ِ
تاب ا ُمل َط َّه ُر
فيهم َوالك ُ

كعﺐ بن مالﻚ
اﻷنصاري اﳋزرﺟي):(٢٠
ﹼ
يب العنيف بني شعراء املدينة (املؤمنني)
يم ّثل شعره
أنموذجا ح ﹰﹼيا للرصاع األد ّ
ً

وشعراء مكّة (املرشكني) يف صدر الدعوة اإلسالمية .فهو أحد الشعراء الثالثة
الكبار (من األنصار) ،الذين ل ّبوا دعوة النبي ،oحني طلب إىل األنصار أن
ينرصوه بألسنتهم كام نرصوه بأسلحتهم ملـّا أخذ شعراء مكّة املرشكون ،يتطاولون

ويتجرؤون عىل الدين القويم ]الشعراء الذين يتبعهم الغاوون).
عىل مقامه الرشيف
ّ
لقد محل كعب مع حسان بن ثابت وعبد اﷲ بن رواحة ] ...إالّ الذين آمنوا[

عبء الدفاع بشعرهم عن اإلسالم ،والذود عن محاه يف تلك املعركة العنيفة بني

شعراء املدينة املسلمني ،وشعراء مكّة املرشكني ،وهو شاعر جميد باعرتاف الن ّقاد
القدماء ،ولشعره أﳘ ّية كبى يف دراسة هذه احلقبة:

يصور املعركة الشعر ّية التي دارت بني شعراء املدينتني.
ألنّه من ناحية ّ
٤٠

تطور يف ّ
ظل
وألنّه من ناحية ثانية
يب من ّ
يصور بد ّقة ما أصاب الشعر العر ّ
ّ

اإلسالم ،وما دخله من عنارص جديدة نتيجة للحياة اإلسالم ّية اجلديدة.

حسان بن ثابت ّ
أن كع ًبا كان يف اﳋامسة
والفرق بني دراسة شعره ودراسة شعر ّ

حتام ﹲ
فرق
والعرشين من عمره حني أعلن إسالمه وحسان يف الستني ،وهنالك ً

بني من يسلم وهو شاب ومن يسلم وهو مس ّن ،لذلك يمكننا عدّ كعب أكثر مت ّث ًال

للمعاين اإلسالم ّية ،وقد ظهر ذلك جل ًيا يف مواضيع شعره ك ﱢلها ،يف املديح والفخر
والرثاء والنقائض.

حسان ّ
اجلاهيل مفقود
أن شعر كعب
والفرق الثاين بني دراسة شعره ودراسة شعر ّ
ّ

حتى اآلن ،لذلك تصعب رؤية التغيري الذي طرأ عىل شعره كام هو احلال بالنسبة إىل

واإلسالمي.
اجلاهيل
حسان
ّ
شعر ّ
ّ

خلو شعره (أو عىل األقل املوجود بني
حسانّ ،
والفرق الثالث بني شعره وشعر ّ

أيدينا) من املقدّ مات الطل ّية ،عىل العكس من شعر حسان ،حاشا قصيدة واحدة
التقليدي (رثاء محزة)؛ وربام يرجع ذلك إىل ضياع مطالع
استه ّلها ببيتني من الغزل
ّ

َّ
وألن أغلب شعره
قصائده ،أو إىل عوامل الﴪعة واالرجتال ملالحقة األحداث،
شعر مقطوعات ،وهذا النوع من الشعر ال حيتاج إىل مقدمات.

ومن املناقب اجلديدة ،التي ذكرها وختتلف عام كان يمدح به الشعراء اجلاهليون،

وعام ورد يف بردة كعب بن زهري :توحيد الكلمة ،واﳍداية اإلﳍ ّية ،والعدل يف السرية،
باحلق ،واﳍداية إىل ما ُينجي من النار...
وااللتزام ّ

تفرق وأصلحه بعد خلل:
فالنبي يف شعر كعب هو الذي ﲨع أمر األ ّمة بعد ّ
٤١
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ِ
ِِ
َرش (الديوان ،ص)208
ُأ ُم َ
ور ُأ َّمته َواألَ ﹾم ُر ُمنﹾت ُ

َ ...مل ِ
اإل ٰل ُه بِ ِه َش ﹾع ًثا َو َر َّم بِ ِه
َّ

احلق ،وسريته العدل ،وكالمه صدق ،كام يف
وهو الشهاب املنري املﴤء ،منطقة ّ

قوله يف بدر:

َس ِائ ﹾل ً
الس ﹾف ِح ِم ﹾن ُأحـ ُِد
قريشا غدا َة َّ
كنّا األُ ُسو َد وكانوا الن ﹾّم َر إذ َزحــَ ُفو
 ...فِينا الرس ُ ِ
هاب ُث َّم َيتـــﹾ َب ُع ُه
ول ش ﹲ
ُ

ــــــري ُت ُه
احلَ ﱡق َمنﹾطِـــ ُق ُه والعـــَدﹾ ل ِس
َ

ماذا َل ِقيــنا وما القــوا مــــن اﳍ َ َر ِ
ب

ما ﹾ ِ
ب مـــــِ ﹾن ﹴ
آل وال ن ََس ِ
ـــب
إن نراق ﹾ
الش ُه ِ
ُور ُمﴤ ﹲء َل ُه َف ﹾض ﹲ
ــــل عىل ﱡ
ب
ن ﹲ

ِ
ﹾــــــج ِم ﹾن َت َب ِ
ــب
َف َم ﹾن ُﳚــــ ﹾب ُه إليــه َين ُ

مرنَا َع ﹾن ِ
َ ..ي ﹾمﴤ ﹾ
غري َم ﹾع ِص ﹴية
ويذ ُ

َ
كأنَّه البــَدﹾ ُر مل ُي ﹾطـــ َب ﹾع عىل الكــ َِذ ِ
ب

َبـــدَ ا لنـــــــا فا َّت َب ﹾعـــنا ُه نُصــَدﱢ ُق ُه

أســــ َعدَ العــــ ِ
َرب
َوك ََّذبــوه فكُـــنَّا ﹾ

ﳘا
ليسا سوا ًء وشتــَّى بني أمــــــِر َ
َ

ِ
ِ
الرش ِك والن ِ
ﱡصب
وأه ُل ﱢ
ح ﹾز ُب اإلله ﹾ
(الديوان)175 :

وهو اﳍاديّ ،
كفر وضالل:
إن اتّبا َعه هداي ﹲة والصدﱡ عنها ﹲ

 ...أ َطعنَاه َمل َنع ِ
ـــد ﹾل ُه فِينَـــا بِ َغ ﹾ ِري ِه
ﹾ ُ ﹾ ﹾ

َ ...ف َم ﹾن َي ﹾت َب ﹾع ُه ُ ﹾﳞدَ لِك ﱢُل ُر ﹾش ﹴد

ِشهابا َلنَا ِيف ُظ ﹾلم ِة ال َّلي ِل ه ِ
اد َيا ( ...الديوان)291 ،
َ ﹾ َ
َ ً

ِ
ور (الديوان)103 :
َو َم ﹾن َي ﹾك ُف ﹾر بِه ُ ﹾ
ﳚ َز ا ﹾل َك ُف َ

ومن مناقبه عليه السالم الصدق يف اإلنذار وتبليغ الرسالة:
نذير صادق أ ّدى كتا َبه
 ...ﹲ
٤٢

ﹴ
وآيـــات مبيـــّن ًة تنـــري (الديوان)103 :

والصدق يف القول:
ﹴ
يمﴤ ويذ ُم ُرنا من ِ
ِ
الكذب (الديوان)175:
طبع عىل
البدر مل ُي ﹾ
غري معصية كأ َّن ُه ُ
وصلة رسالته بالسامء ،قال ر ﹰﹼدا عىل هبرية بن أيب وهب يف ُأ ُحد:

َ ...وفِينَا َر ُس ُ
ــــر ُه
ول اﷲ َن ﹾت َب ُع َأ ﹾم َ

تَدَ ّىل َع َلي ِه الروح ِمن ِعن ِ
ﹾـــــد َر ّب ِه
ﹾ ّ ُ ﹾ
َ ...ق َال َر ُس ُ
ول اﷲ َّملا َبــــدَ ﹾوا َلنَا
َوكُونُوا ك ََم ﹾن َي ﹾ ِ
احل َيا َة َت َق ّر ًبا
رشي ﹾ َ

َو َل ِك ﹾن ُخ ُذوا َأ ﹾس َيا َفك ﹾُم َوت ََو ّك ُلوا

إ َذا قــ ََال فِيـــنَا ا ﹾلقـــــ ﹾَو َل َال َن َت َط ّل ُع
ِ
ِ
ــــع
الس َامء َويــــ ﹾُر َف ُ
ُين ََّز ُل مــ ﹾن َج ّو ّ

َذروا َعنﹾكُم هو َل ا ﹾَملنِي ِ
ات َوا ﹾط َم ُعوا
ّ
ﹾ َ ﹾ
ُ
ِ ﹴ
حيـــ َيا َلــدَ ﹾي ِه َويـ ﹾُرجـــ َُع
َإىل َملـــك ُ ﹾ

َع َىل اﷲ ّ
ﲨ ُع (الديوان)224:
إن ﹾاألَ ﹾم َر ﷲِّ َأ ﹾ َ

هذه القصيدة األطول التي ُرويت له ،وتبلغ  49بيتًا ،ويقول ابن هشام
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”جمَالِدُ نَا
عن البيت السادس من هذه القصيدة” :كان كعب بن مالك قد قالَ :
َع ﹾن ِج ﹾذمنا( )22ك ُّل َف ﹾخ َم ﹴة« .فقال رسول اﷲ صىل اﷲ عليه وآله وسلم :أيصلح أن
نقولَ :جمَالِدُ نَا َع ﹾن ِدينِنَا ؟ فقال كعب :نعم ،فقال رسول اﷲ � فهو أحسن.
هذه الرواية ﱡ
تدل عىل استﺌناس النبي صىل اﷲ عليه وآله وسلم هبذا الشعر الذي

ير ﱡد به شعراء األنصار عىل شعراء قريش املرشكني ،والقصيدة هذه وغريها من

القصائد التي يتحدّ ث فيها كعب بن مالك عن املعارك الكالم ّية والقتال ّية التي دارت

بني املسلمني الذين كان األنصار يشكّلون أكثريتهم ،وبني املرشكني الذين كانت
وتبني ّ
أن كع ًبا يتحدّ ث عن معارك شارك فيها بنفسه،
تتزعمهم قريش
ّ
وتوجههمّ ،
٤٣
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حسان بن ثابت.
وليس عن معارك سمع بام جرى فيها كحال ّ

وقال كعب يف األبيات التي يذكر فيها نقباء العقبة ،مفنﱢدً ا رأي اثنني من ك ّفار

يب بن خلف وأبو سفيان:
قريش ﳘاُ :أ ّ

أمر الناس ﹴ
نفسك أنّه  /بمرصاد ِ
وسامع
راء
ُ
 ...أبى اﷲ ما منَّتك ُ
نور من هدى اﷲ ساطــــ ُع (الديوان :ص )219
وأبلغ أبا ســــفيا َن أ ﹾن قــد بدا لنا  /بأمحدَ ﹲ

النبي oبإثبات معجزاته ،ومقارنتها بام كان لﻸنبياء عليهم
وامتدح كعب
َّ

السالم منها ،ويف ذلك يقول:

امن ذا ا ُمل ِ
مت ُس َل ﹾي َ
َوإِ ﹾن ت ُ
لك الذي ليس بال َع ِمي
بالو ﹾه ِم َك َّل ﹾ
الب َ
َك ن ﹾَم ُل َ ﱢ

ِ
ِ
بالرت ﱡن ِم (الديوان :ص )270
أمحــــدُ َس َّب
ﹾ
َبي اﷲِ ﹾ
حـــــت ص َغ ُار احلَ َﴡ يف َك ﱢفه َّ ﹾ
فهذا ن ﱡ
أيضا:
ويف هذا الصدد يقول ً
َفإِ ﹾن َي ُك ُموسى َك َّلم اﷲُ َج ﹾه َرة

حمـــــــمدً ا
النبي
َّ
َف َقدﹾ َك َّلم اﷲُ َّ

ور ا ُملنِ ِ
َع َىل الـ ﱡط ِ
يــــف ا ُمل َعـــ َّظ ِم

َع َىل ا َملو ِض ِع األَ ﹾع َىل ِ
سو ِم (الديوان :ص)270
الرفي ِع ا ُمل َّ
ﹾ
َّ

القرآين ال من القيم اجلاهل ّية ،وهذا واضح يف
النص
واملعاين ك ّلها مستمدّ ة من ّ
ّ

معظم ما قال يف رثاء محزة بن عبد املطلب يقدّ م النبوة عىل سائر اﳋصال:
َ ...قرم َمت َّكن يف ُذؤاب ِة ِ
هاش ﹴم
َ
ﹾ ﹲ َ َ
٤٤

والس ﹾؤ ُد ُد
َح ﹾي ُث النﱡ ُب َّو ُة والنَّدَ ى ﱡ

النبـــــــــي ُحمَم ﹴد وص ِ
ـــــف ﱡي ُه
ﱢ َّ َ َ

َو َأتَى ا ﹾَملنِ َّي َة ُم ﹾع ِل ًام ِيف ُأســــ َﹾر ﹴة

ورد ِ
فطاب َ
الـم ﹾو ِر ُد
احلام َم
َ
َ َ
ذاك َ
َرصوا النَّبِ َّي َو ِمن ُﹾه ﹾم ا ﹾُمل ﹾست ﹾَش َهدُ
ن َ ُ

إخ ُال بِ َذ َ ِ
َو َل َقدﹾ َ
رش ﹾت
اك هنﹾدً ا ُب ﱢ َ

يت د ِ
ِ
اخ َل ُغ َّص ﹴة َال تَبـــــ ُﹾر ُد
َلتُم ُ َ

قومــــها
بحن َا بالعقنقل
َ
مما َص َ

ب فيه عنها األســعد
يو ًما تغ َي ّ

وههـــــ ﹾُم
َوبِبِ ﹾﺌ ِر َبدﹾ ﹴر إ ﹾذ َي ُر ﱡد ُو ُج َ
اهت ﹾم
رس َ ُ
َحتَّى َر َأ ﹾي ُت َلدَ ى النَّبِ ﱢي َ َ

ِج ﹾ ِب ُيل َ ﹾحت َت لِ َو ِائنَا َو ُحمَمـــــَّدُ

ِق ﹾس َم ﹾ ِ
نيَ :ن ﹾقت ُُل َم ﹾن َي َشا ُء َو َن ﹾط ُر ُد
(الديوان :ص )190

صحيح أنّه يف رثائه للحمزة حتدث عن بطولته وشجاعته ،لكنه ركز عىل كونه

النبوة فيها مقدّ مة عىل الكرم والسؤدد ،وهي أرسة
النبي ،ويف مدح هاشم جعل ّ
عم ّ
ّ
النبي ،واستشهدوا من أجل الدعوة ،ورثاء محزة استدعى هجاء هند
نرص أفرا ُدها َّ

وقومها ،مسم ﹰﹼيا من قتل منهم يف تلك املعركة ،مرك ًّزا عىل أن قتىل املرشكني يف النار
وقتىل املسلمني يف اجلنّة خم ّلدون ...
َّان َم ﹾن ُه َو ِيف َج َهن ََّم َث ِ
َشت َ
او ًيا

اجلن ِ
َأ َبدً ا َو َم ﹾن ُه َو ِيف ﹾِ
َان ُخم َ َّلدُ
(الديوان)191-190 :

ويف رثائه للنبي يركز عىل أنّه املختار واملصطفى ،وأتقى البية ،وخري األنام،

الوهاج ،والبشري النذير ،واﳍادي املنري.
الﴪاج ّ

٤٥
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ني َفا ﹾبكــــِي بِدَ ﹾم ﹴع َذ َرى
َيا َع ﹾ ُ
مح َل ﹾت نَا َق ﹲة
َ ...ع َىل َخ ﹾ ِري َم ﹾن َ َ

َع َىل س ﱢي ﹴد م ِ
اج ﹴد َج ﹾحــــ َف ﹴل
َ َ
ب َف ﹾو َق ك ﱢُل األَنَا ِم
َل ُه َح َس ﹲ
ص بِ َام ك َ
ن ُ
َان ِم ﹾن َف ﹾض ِل ِه
َخ ﱡ

َوك َ
َان َب ِش ًريا َلنَا ُمــــــن ِﹾذ ًرا

َف َأنﹾقــــــ ََذنَا اﷲَُّ ِيف نــ ِ
ُور ِه

ِﳋَ ﹾ ِري ا ﹾل َ ِب َّي ِة َوا ﹾُمل ﹾص َط َفى

َو َأ ﹾت َقى ا ﹾل َ ِب َّي ِة ِعنﹾدَ ال ﱡت َقى
َو َخ ﹾ ِري األَنَا ِم َو َخ ﹾ ِري اللها ]العطايا[
ِمن ه ِ
اش ﹴم َذلِ َك ا ﹾُمل ﹾر َجتـــــَى
ﹾ َ

وك َ ِ
اجا َلنَا ِيف الدﱡ َجى
رس ً
َ
َان َ
ُورا َلنَا َض ﹾوؤ ُه َقدﹾ َأضـَا
َون ً

محتِ ِه ِم ﹾن َلظــــَى ...
َون ََّجى بِ َر ﹾ َ
(الديوان :ص )173

ِ
التقي،
الناس قاطب ًة ،ح ًيا وميتًا،
خري
رب العاملني ،املاجدُ
األقرب من ﱢ
ُ
ّ
ﱡ
والنبي هو ُ
ِ
ذو األخالق
احلميدة الرشيدُ املرشدُ
ﹴ
ـــز ُن بِالبـــُكَا
حــرا َء َحت َ
و َباكيــةَّ ،

َلطــم ِمنـها َخـدَّ ها وا ُملقــَ َّلدَ ا
وت ُ

علـى هــالِ ﹴك ،بعــد النَّبــي حمم ﹴ
ــد
َ
ّ َّ

ولو َع ِلمت مل ت ِ
َبك إال ُحم َ ّمــَدَ ا
َ
َ

و َأف َظعهم َفقـدً ا علــى ك ﱢُل م ِ
ســـل ﹴم
َُ
ُ

َو َأع َظ َم ُـهم ِيف الن ِ
هم َيدَ ا
َّـاس ُك ﱢل ُ

ُف ِجعنَا بِ َخيـر الن ِ
َّــاس ح ّيــًَا و َم ﱢيتــًا

َل َقد َو ِر َثت أخال ُق ُه ا َملجدَ وال َّت َقــى
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٤٦

ِ
قعـدا
رب البـَر َّي ِة َم ًَ
َو َأدنَــا ُه من ﱢ
َف َلم تَل َقه إال ر ِشيدً ا وم ِ
رشدا (الديوان:
ُ
ُ
َ

ّ
القرآين ،أو املزايا
النص
إن املعاين التي استخدمها كعب مستمدّ ة يف معظمها من ّ
ّ

التي كانت ممدوحة يف اجلاهل ّية ،وظ ّلت كذلك يف اإلسالم.
ففي إجالء بني النضري وقتل كعب بن األﴍف:
َ ...وذلِ َك َأ ّهنُ ﹾم َك َفروا بِ َر ﱟب

فهام َو ِعلمـًا
وقد ُأوتُوا َم ًعا ً

ن َِذير ص ِ
اد ﹲق أ َّدى ِكتَا ًبــــــا
ﹲ َ

ﹴ
عزيز أ ﹾم ُر ُه َأ ﹾم ﹲر كَبِ
ــــــــــري
ُ
َو َجا َء ُه ُم ِم َن اﷲِ الن َِّذ ُير

ﹴ
ُنـــــــــــري
وآيات مب َّي ﹴنة ت
ُ

أتيت ِ
بأمر ِصدﹾ ﹴق
َف َقا ُلوا ما َ

ﹴ
ُنيــــــــــــــر
وآيات مب َّي ﹴنة ت
ُ

َف َق َال َب َىل َل َقدﹾ َأ َّد ﹾي ُت ح ّقـــًا

اﳋبــري
يصدّ قني به ال َف ِه ُم
ُ

فمن يت ﹾبع ُه ُ ﹾﳞدَ ّ
لكل رشد
َف َل َّام ُأ ﹾ ِ
ــرا
ﴍ ُبوا َغدﹾ ًرا َو ُك ﹾف ً

َّبي ِ
برأي ِصدﹾ ﹴق
َأ َرى اﷲُ الن َّ
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ِ
ـور
َو َم ﹾن َي ﹾك ُفر بِه ُ ﹾ
ﳚ َز ا ﹾل َك ُف ُ
ور
احل ّق النﱡ ُف ُ
َوحا َد ِهبِ ﹾم َع ﹾن ﹾ َ
َ
ور( ...الديوان)203 :
وكان اﷲُ َحيك ُُم ال َ ُ
ﳚ ُ

من الواضح ّ
القرآين ،يف وصف اليهود
النص
أن املعاين إسالم ّية كلها ،مستمدّ ة من ّ
ّ

الذين كانوا يعلمون علم اليقني صفات النبي ،لكنّهم ّ
ونفورا.
كذبوه حقدً ا وبغ ًيا
ً
ويف األبيات هذه كام يف غريها تركيز عىل صدق النبي وصدق الرسالة.
ويف يوم اﳋندق :يقول إن أبطال األنصار استشهدوا يف سبيل اﷲ:
 ...لن ِ
ُظه َر دينك ،اللهم إنّا

بكّفك فاهدنا ُس ُب َل الرشاد (الديوان :ص )195
٤٧
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القصيدة ك ّلها معنى وأسلو ًبا جاهلية باستثناء هذا البيت األخري الذي حتدّ ث

َ
فيه عن الرسالة ،وهذا دليل عىل ّ
ألفاظ الشعر ،املستوحاة من
أن اتّباع الرسالة ر ّقق
أيضا من هذه األبيات السبعة التي قاﳍا يف يوم خيب:
النص
القرآين ،كام يتضح ً
ّ
ّ
وضــــ ُه
با َو ُف ُر َ
َون ﹾَح ُن َو َر ﹾدنـــَا َخـــ ﹾي َ ً
َي َرى ا ﹾل َقت َﹾل َمدﹾ ًحا ﹾ
اب َش َها َد ًة
إن َأ َص َ
حي ِمي َعــــ ﹾن ِذمــــ ِ
ــم ﹴد
َي ُذو ُد َو َ ﹾ
َار ُحم َ َّ
ﹾرص ُه ِمـــــ ﹾن ك ﱢ
ُـــل َأ ﹾم ﹴر ُي ِريـــــ ُب ُه
َو َين ُ ُ
يصدﱢ ُق بِ ﹾاألَ ﹾنب ِ
اء بِا ﹾل َغ ﹾي ِ
ب ُخم ﹾ ِلصــــًا
َ
ُ َ

اري ﹾاألَ َش ِ
بِك ﱢُل َفتًى َع ِ
اج ِع ِم ﹾذ َو ِد

ِ
وها َو َف ﹾو ًزا بِ َأ ﹾمحـــــــ َِد
م ﹾن اﷲ َي ﹾر ُج َ

ويدﹾ َفع َعنﹾه بِال ﱢلس ِ
ان َوبِا ﹾلـــــــــ َي ِد
ََ ُ ُ
َ

ون َن ﹾف ِ
ﳚو ُد بِنَ ﹾف ﹴ
س ُد َ
س ُحم َ َمـــــــ ﹴّد
َُ

ُي ِريدُ بِ َذ َ
اك ا ﹾل َف ﹾو َز َوا ﹾل ِع َّز ِيف غـــــ ﹴَد
(الديوان :ص )197

ويف ر ّده عىل عىل ﴐار بن اﳋطاب (الديوان ،ص  )288يف يوم بدر يقول:

ألمر اﷲِ واﷲُ َق ِ
عجبت ِ
اد ُر
ُ

اهر
عىل ما أرا َد َل ﹾي َس ﷲِ َق ُ

»وإِ َذا َأ َرا َد اﷲَُّ بِ َق ﹾو ﹴم ُسو ًءا َف َال َم َر َّد َل ُه َو َما
وهذا الكالم مأخوذ من قوله تعاىلَ :
َﳍم من ُدونِ ِه ِمن َو ﹴ
ال« (الرعد :اآلية.)11
ُ ﱢ
ــــــري ُه
َ ...ش ِهدﹾ نَا بِ َأ َّن اﷲ َال َر َّب َغ ﹾ ُ
َان َر ُس ُ
َ ...وك َ
ول اﷲ َقدﹾ َق َال َأ ﹾقبِ ُلوا

احل ﱢق َظ ِ
َو َأ َّن َر ُس َ
اه ُر
ول اﷲ بِ ﹾ َ

ﹾت س ِ
اح ُر
َف َو َّل ﹾوا َو َقا ُلوا  :إِن ََّام َأن َ َ

وهذا القول من قوله تعاىل» :وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا
٤٨

ساحر كذاب« (ص :اآلية .)4
ِألَ ﹾم ِر َأ َرا َد اﷲُ َأ ﹾن َ ﹾﳞ َلكُوا بِ ِه

مح ُه اﷲُ َز ِ
اج ُر ...
َو َل ﹾي َس ِألَ ﹾم ﹴر َ َّ

»و َال ُي َر ﱡد َب ﹾأ ُس ُه َع ِن
وهذا القول مستمد من اآلية  11من سورة الرعد ،ومن اآليةَ :
ني« (األنعام :اآلية .)147
ا ﹾل َق ﹾو ِم ا ﹾُمل ﹾج ِر ِم َ
وقال حني أﲨع الرسول عليه الصالة والسالم السري إىل الطائف:
َ ...ق َض ﹾينَا ِم ﹾن ِ َهتا َم َة ك َُّل َر ﹾي ﹴ
ب

السيو َفا ...
ب ُث َّم َأ ﹾ َ
ﲨ ﹾعنَا ﱡ
َو َخ ﹾي َ َ

وأنّا َقدﹾ َأ َتينَاهــــــــم بِ َزح ﹴ
ــف
ﹾ ُ
ﹾ ﹾ

ُِ
يط بِ ُس ِ
حي ُ
ور ُح ﹾصنِ ُه ُم ُص ُفو َفا

َ
وكان ُص ﹾلبــــًا
ّبي
رئيس ُهم الن ﱡ
ُ

نقي ال َق ﹾل ِ
با َع ُزوفــَا
ب ُم ﹾص َط ِ ً
َّ

ُـطـيع َر ﹰﹼبــــــــــا
ُطيع نَبِ َّينا ون ُ
ن ُ

هو الرمح ُن كان بنا َر ُؤوفـــا

ِ
رشيدُ األَ ﹾم ِر ُذو ُح ﹾك ﹴم َو ِع ﹾل ﹴم

َو ِح ﹾل ﹴم َمل ﹾ يك ﹾن نَز ًقا َخ ِفيـــــ َفا

(الديوان)236 :
رشي َن ﹾفسه ابتِ َغاء مر َض ِ
َّاس َمن َي ﹾ ِ
»و ِم َن الن ِ
واضح ّ
ات اﷲ
أن املعنى مستمدّ من اآلية َ
َ ُ ﹾ َ َﹾ
وف بِا ﹾل ِعب ِ
اد«( ،البقرة .)207/
َواﷲَُّ َر ُء ﹲ
َ

٤٩
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حسان بن ﺛابﺖ ،والدور اإلعالمي للﺸعر يف عﴫ صدر اإلسالم:
ﹼ
ذكرنا من قبل ّ
أن الرسول oاستعان بشعراء األنصار للر ّد عىل مرشكي قريش،
حسان بن ثابت وكعب بن مالك ِس ﹰﹼ
جال ألحداث تلك احلقبة متضمنًا
وقد جاء شعر ّ
(أسامء املعارك وأسامء الصحابة وأسامء املرشكني) ،لقد كان الشعر تارخيًا وسياس ًة
وإعال ًما..

وجاء فتح مكّة سنة 630م .بعد ثامين سنوات من اﳍجرة وما خت ّللها من معارك

حرب ّية وكالم ّية بني املسلمني بقيادة النبي وامل ّك ّيني بقيادة أيب سفيان ،ليحسم الرصاع

ملصلحة املسلمني ،إذ ّ
واالقتصادي
التجاري
إن سيطرهتم عىل مكّة (وهي املركز
ّ
ّ
األهم يف اجلزيرة العرب ّية) أوجدت ً
خلال نوع ﹰﹼيا يف توازن القوى
والسيايس
والديني
ّ
ّ
ّ

وغري تال ًيا الكثري من
بينهم وبني أعدائهم ،دفع هؤالء إىل التسليم باألمر الواقعّ ،
املعطيات.

لقد أ ّثرت هزيمة قريش يف موقف القبائل البدو ّية ،التي كانت مصاحلها ترتبط

تعرفت ً
كثريا دعو َة النبي،
بالزعامة القرش ّية ،وكانت قبل عام الفتح قد ّ
قليال أو ً
أيضا باإلعالم املضا ّد لشعراء قريش...
وكانت متأ ّثرة ً

تتعرف إليه
العام 630م هو (عام الوفود) :بدأت وفود القبائل تفد عىل النبي ّ

لتقرر ما تراه بشأهنا :نذكر ً
مثال من هذه الوفود وفدَ بني متيم ،الذي
وتتعرف دعوته ّ

يعرفان بالقبيلة ويفتخران بأجمادها:
قصد مكّة لزيارة النبي برئاسة خطيب وشاعر ّ

يبدأ اﳋطيب وهو »عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي« الكالم مشيدً ا بمﺂثر قبيلته
ﹴ
درجة
وتفوقها عىل غريها من القبائل ،وذلك بفضل اﷲ ومنّه الذي جعلها عىل
ّ
٥٠

العز واجلاه والعظمة والغنى وكثرة العدد وشدَّ ة العدّ ة ،وهم »رؤوس
عظيمة من ّ
و»أعز أهل املرشق« وال يمكن ألحد عىل اإلطالق أن ينافسهم،
الناس« و»امللوك«،
ّ

ومن ّ
يكرس
يشك بذلك فلينافسهم فهذا ميدان املفاخرة( :إنه املنطق
القبيل الذي ّ
ّ

العنجه ّية البدو ّية القائمة عىل السيطرة والغلبة) ،ور ﹰﹼدا عىل هذه العنجه ّية البدو ّية

اﳋزرجي) من األنصار أن ير ّد لدحض
يطلب الرسول oإىل (ثابت بن قيس
ّ

اإلدعاءات املعلنة :فيعلن ثابت يف خطبته ّ
أن اﷲ هو الذي جعل »املسلمني« (ملوكًا)

واختار أفضل خلقه لرسالته .وال يكتفي ثابت بالر ّد ،إنّام يلجأ إىل اﳍجوم :حني

مادحا املهاجرين
يربط بني اإليامن بالرسول  oوبدعوته وبني املجد والعظمة...
ً

ثم األنصار (أنصار اﷲ ووزراء رسوله) ،ويضع
األوائل ّأول املستجيبني للدعوةّ ،

العدو أمام َخيارين :إ ّما اإليامن واالنضامم إىل كرام الناس وإ ّما الكفر وتال ًيا
ثابت
َّ

املواجهة التي تعني القتل والقتال...

()24

التميمي« قصيدة .فيطلب الرسول oإىل
ثم يلقي شاعر متيم »الزبرقان بن بدر
ّ
ّ

األنصاري أن ير ّد عليها.
اﳋزرجي
حسان بن ثابت
ّ
ّ
ّ

الالفت هنا والذي جتدر مالحظتهّ ،
أن حرب قريش للنبي كانت حر ًبا بالسيف

والقول ،أ ّما حرب القبائل له فكانت حر ًبا (بالقول) وهذا يتناسب وجوهر الدعوة

القرآين).
النص
التي ترتكز عىل (القول املعجزّ :
ّ

كان الر ّد عىل (مرشكي قريش) ،والر ّد عىل (الوفود) بالكالم الذي يدحض

كالمهم ،ويفنّده (كالم برش مقابل كالم برش مثلهم) ،ولك َّن ما ﳚدر تسجيله هنا

أن الر ّد عىل الناطقني باسم القبائلّ ،
َّ
تواله أفراد أرقى منهم حضار ًيا ،إذا تذكرنا

أن األنصار هم من القبائل القحطان ّية القادمة من اليمن مع ّ
ّ
كل ما حتمله من تراث
٥١
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حضاري ،يذكّر بالقرابة بني أهل املدينة وبني النازحني إىل الشام والعراق الذين كان
ّ

حسان بن ثابت يفتخرون بعالقة القربى التي تربطهم هبم.
شعراء املدينة ومنهم ّ
تأﰐ قصيدة »الزبرقان بن بدر« يف هذا السياق مفخرة بدو ّية مشبعة بروح التعايل

التفوق والسيطرة عىل اجلميع من دون استثناء ،تأكيدً ا ﳋطبة
واملبالغة ،وبروح
ّ
عطارد ،وردا عىل خطبة ثابت بن قيس ،لتكون النتيجة النهائية :املفاخرة ِ
بمنعة
ّ
ً
متيم املطلقة التي تؤكّدها التجارب يف الفعل ويف القول ويتضح لنا ّ
أن الزبرقان ال
يشري إىل اإلسالم من قريب وال من بعيد سل ًبا وال إﳚا ًبا ...ويف هذا الشعر البدوي

الديني) مطل ًقا ،إنّه ميدان العنجهية البدو ّية
ذكر ﷲ (البعد
ّ
-عىل خالف اﳋطبة -ال َ

الشعري دفاع عن الذات الفرد ّية ،قبل أن تذوب يف اجلامعة:
النص
ّ
بامتياز ،ففي هذا ّ
احلرشجة األخرية التي تعاين منها القيم القبل ّية مقابل القيم الدين ّية اجلديدة(.)25
حسان عىل الزبرقان يف القصيدة املشهورة ،التي مطلعها:
ر ّد ّ
إن َ ِ
ب ِمن فِ ﹴ
َّ
خو َ ُهتم
هر َوإِ َ
الذوائ َ

َقد َب َّينوا ُسنَّ ًة لِ ِ
لناس ُت َّت َب ُع

حسان يف البيتني ( 1و )29تأكيدﹲ لطرح ثابت حول الرسالة الدين ّية اجلديدة،
يف ر ّد ّ

ً
تفاخر الزبرقان
معادال
القبيل :فيأﰐ
ولك ّن األبيات من ( )10-3يطغى عليها الزخم
َ
ّ

اجلامعي باستخدام ضمري الغائبني مقابل
التميمي ،وهو يتم ّثل يف تأكيد البعد
ّ
ّ
والديني
القبيل
حسان يتجاور البعدان
ضمري املتك ّلمني لدى الزبرقان .ويف ّ
ّ
نص ّ
ّ

ويتعاضدان...

حسان إىل إفحام بني متيم ليعلنوا إسالمهم :وهذا
ّإهنا احلرب الكالم ّية :يسعى ّ

النبي هو الذي ر ّد عىل متيم
يؤكد أﳘ ّية القول (اللغة) يف حياة العرب :مل يكن
ّ
٥٢

ليحضهم عىل دخول اإلسالم :وإنّام استعان بخطيب وشاعر
مستخد ًما كالم اﷲ
ّ

وتتفوق عليها ،ال من
(إهنا اللغة املهيمنة) التي تعادل لغة القوم
ّ
أفحام القوم فأسلموا ّ

مصدرها ،فهي برش ّي ﹲة مث ُلها ،وإنّام من حيث القدر ُة عىل استخدامها .ضمن
حيث
ُ
خضم مسريته النضال ّية
النبي هنا ،من استعانته بالشعراء يف
فه ُم
ُ
هذا اإلطار ُي َ
ّ
موقف ﱢ
سالحا فكر ًيا ومعتقد ﹰﹼيا
من أجل دعوته الدين ّية ،تأكيدً ا عىل ِحسبان الكالم اجلام ّيل
ً

حسان يف مسرية الدعوة ،واملنزلة
خطريا ،ويف اإلطار نفسه ُيفهم الدور الذي أ ّداه ّ
ً

التي كانت له لدى النبي ولدى املسلمني.

ّ
تم فيه هذا اإلعالن ،من دون فه ﹴم
إن إعالن بني متيم إسالمهم بالشكل الذي َّ

يوضح كيف ّية دخول الكثري من العرب يف الدين ،كام
أو اقتناع بالدعوة اإلسالم ّيةّ ،
يوضح السهولة التي خرجوا هبا منه ِ
(الر ّدة) ،أو عليه حني جعلوه »إيديولوجيا«

يتحكمون بواسطتها برقاب الناس ]نعني الذين أسلموا من قريش بعد الفتح[.

يف قصيدة الزبرقان كام ذكرنا عصب َّي ﹲة قبل ّية طاغية واعتداد بالكرم والغلبة ،وبالكرم

والتفوق :كالم عىل منعة متيم املطلقة التي تؤكّدها التجارب يف
واملجد ،وبالكرم
ّ

الفعل ويف القول ،والالفت ّ
أن الزبرقان ال يشري إىل اإلسالم من قريب وال من بعيد،
ال سل ًبا وال إﳚا ًبا ،إنه ميدان العنجه ّية البدو ّية بامتياز...
ر ّد حسان عىل الزبرقان(:)26
الذوائب م ﹾن ﹴ
ّ
وإخوهتم
فهر
إن
َ
ﹾ
َت ِ
رس َير ُت ُه
َي ﹾر َﴇ َهبا ك ﱡُل َمن كان ﹾ
هم
ﴐوا َّ
عدو ُ
قو ﹲم إذا حاربوا ّ

ِ
تتبـــــــــــــــع
للناس
قدﹾ بينوا سنّ ًة
ُ

()27

تقوى ِ
ِ
وباألمر الذي ﴍعوا
اإلله

ِ
أشياع ِه ﹾم نَفعوا
حاو ُلوا النّ ﹾف َع يف
ﹾأو َ
٥٣
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ـــم
ّاس مـــا ﹾأو َه ﹾ
قع الن ُ
ال َي ﹾر ُ
ـــت أك ﱡف ُه ُ

ﹴ
َ
حمـــــــــدثة
غـــري
منهـــم
تلـــك
ســـجية ﹲ
ﹾ
ُ
بعدهـــم
إن كان يف النـــاس ســـ ّباقون
ُ

ِ
وال َي َضن َ
ِـــم
ﱡـــون َعـــ ﹾن َم ﹾ
ـــو ًىل بِ َف ﹾضلهـــ ُ
َ
جهلهـــم
حاولـــت-
ﳚهلـــون -وإن
ال
َ
ُ

أع ّفـــة ﹲ ُذ ِكـــر ﹾت يف الو ِ ِ
ِ
ـــم
َ
حـــي ع ّفت ُُه ﹾ
َ
ﹴ
ﳍـــم نالـــوا كرا َمتَـــ ُه
صديـــق
كـــم مـــن
ﹾ

َ
يوهـــون مـــا رقعـــوا
عنـــدَ الدفـــاعِ ،وال
ِ
ّ
ﴍهـــا البِـــدَ ُع
إن
اﳋالئ َ
ـــق ،فاع َل ﹾ
ـــم ،ﱡ

()28

ِ
ﹴ
ﱡ
ـــع
فـــكل
هم َت َب ُ
ســـبق ألدنـــى ســـبق ﹾ

ِ
ـــع
ـــم يف َم ﹾط َمـــ ﹴع َط َب ُ
َوال ُيعي ُب ُه ُ

ِ
ِ
ّســـع
يف
فضـــل أحالمهـــم عـــن ذاك مت ُ
َ
ـــع
عـــون ،وال ُي ﹾر
ال َي ﹾط َم
دﳞـــم ال ّط َم ُ
ُ

ﹴ
ِ
جاهـــد جدعـــوا
ليهـــم
ومـــ ﹾن عَـــدُ ﱟو َع
ُ

طاعتهـــم
ب
أعطـــوا
ﹾ
نبـــي اﳍـــدى والـــ ّ
َّ

ـــم عنﹾـــ ُه َومـــا ن ََز ُعـــوا
َرص ُه ﹾ
َ
فـــام َونَـــى ن ﹾ ُ

إن َ
جهدهـــم
الســـري
قـــال ســـريوا أجـــدوا
ُ
َ

ﹾأو َ
قـــال عوجـــوا َع َل ﹾينَـــا ســـاعة ًَ ،ر َب ُعـــوا

ُخ ﹾ ِ
ـــوا ،إذا َغ ِض ُبـــوا
ـــم مـــا أتـــى ع ﹾف ً
ـــذ من ُه ُ

ﳘ َ
األمـــر الـــذي َمنَعـــوا
ـــك
َ
وال يكُـــ ﹾن ﱡ

ﹾ
ّ
عداوهتـــم
فاتـــركحرهبـــم
فـــإن يف
ﹾ
ﹾ

ِ
والســـ َل ُع
ﴍا ُخي ُ
الص ُ
َـــاض َعليـــه ّ
ـــاب َّ
َ ﹰﹼ

احلـــرب نالتنـــا خمالبهـــا
نســـمو إذا
ُ

الزعانـــف مـــ ﹾن أظفارهـــا خشـــعوا
إذا
ُ

ِ
ـــر ﹾ
ـــم
ـــم أصا ُبـــوا مـــن عَدُ ّوه ُ
إن ُه ﹾ
ال َف ﹾخ َ

ِ
ـــع
كأهنـــم يف الوغـــى ،
ُ
واملـــوت مكتن ﹲ
ﹾ

ِ
ِ
ـــم
إ َذا ن ََص ﹾبنَـــا ل َق ﹾ
ـــو ﹴم ال نَـــد ﱡب ﳍ ُ ﹾ
٥٤

و ﹾ ِ
ـــز ُع
ـــور وال َج َ
َ
إن ُأصي ُبـــوا فـــال َخ ﹲ

فـــدع
أســـدﹲ ببيشـــة َ يف أرســـاغها
ُ
َّ
الـــذ ِر ُع
يـــدب إىل الوحشـــية ِ
كـــام
ﱡ

ُ
شـــيعتهم
رســـول اﷲِ
أكـــر ﹾم بقـــو ﹴم
ﹾ
قـــو ﹲم ُي ِ
ـــؤاز ُر ُه
ـــم مدحـــي
ﹾ
ﹾ
أهـــدَ ى ﳍ ُ ﹾ
ـــم
فإهنُ ﹾ
ّ

أفض ُ
ـــل
َ

األﹾحي ِ
ـــاء
ﹾَ

ـــم
ك ّل ِه ُ

إذا تفر َق ِ
ﱢ
والشـــ َي ُع
ـــوا ُء
ـــت
ﹾ
األه َ
ّ

ـــان ِ
ِ
ِ
ـــب لِ َس ﹲ
حائ ﹲ
َـــع
ـــك َصن ُ
فيـــام ُحي ﱡ
()29

إن َج ــدّ بالنّ ـ ِ
ﹾ
ـاس ِج ــدﱡ الق ـ ﹾـول ﹾأو ش ــمعوا

قراءة هذه القصيدة »تعطي فكرة عن الفرق بني شعر حسان وشعر كعب ،املعاين

اإلسالمية يف شعر كعب املتوافر بني أيدينا أكثر وأعمق من املعاين الواردة يف شعر
حسان مناسب أكثر للر ّد عىل الشعراء املرشكني ،وعىل شعراء القبائل
حسان ،وشعر ّ
ّ
الذين جاؤوا إىل النبي يتفاخرون ويعتّدون بام لدﳞم من قوة:

النص وهي قضية االنتامء
لذلك نراه يركّز عىل القض ّية األساس ّية التي يتبناها هذا ّ

عنرصي اإلغراء
اإلسالمي ،ودعوة اآلخرين إىل اإلنضامم إليه معتمدً ا عىل
إىل الدين
ّ
َ

والتهويل ،أو الرتغيب والرتهيب .أي الرتغيب باإلنضامم إىل اجلامعة القوية الكريمة
الفاضلة املخلصة والرتهيب من مواجهتها ،وعن هذين التناقضني القبول أو املواالة

(اإليامن) ،والرفض أو املعارضة (الكفر) ،تتفرع تناقضات ثنائ ّية متعدّ دة بني السلم
ِ
لم واجلهل،
واحلرب ،النفع والﴬر ،التشيع والعداوة ،القوة والضعف ،احل ﹾ
الكرامة ﱡ
والذل ،ويقسم النص إىل قسمني ،األول (من  )13-1تقديم وتعريف
بجامعة املسلمني .ويف القسم الثاين :حتذير من معاداة هذه اجلامعة ونصح وتوجيه،
بصدد املوقف الذي ﳚدر به اختاذه من هذه اجلامعة ،يف ما يستكمل التعريف هبا:

حسان باسم ﲨاعة تنتمي إىل أكثر من أصل (فهر :قريش -إخوهتم:
يتحدّ ث ّ
األنصار -الناس) فيتجاوز إطار القبيلة املحصور ليقول إن هذه اجلامعة اخت ّطت
٥٥
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]عندما سارت عىل خطى النبي[ ً
سبيال للناس أﲨعني :يبدأ بالتعريف باملسلمني من

قبيل حمدّ د ،لكنه ال يقترص عليه ،فكأنّه يبدأ بام هو قائم ومفهوم وسائد ،قبل
منطلق ّ
أن يطرح اجلديد والوافد واملختلف.

عدوهم) ،هؤالء الذين
يف البيت الرابع هتديد
ﴐوا ّ
ّ
ضمني (قوم إذا حاربوا ّ

انترصوا للدعوة مستعدون للدفاع عنها ...بعد التعريف باجلامعة اإلسالمية ،ﳚري

تأكيد تفوقهم عىل من عداهم وتأكيد عطاءهم وخريهم وجتردهم وع ّفتهم وحلمهم

ورزانتهم ...ويؤكد والء اجلامعة املطلق وطاعتها التا ّمة للرسول ،نبي املسلمني :نبي

الصالح واﳋري ،والتزام املسلمني بأوامر هذا الدين داللة عىل عظمته :أ ّما تبجيل

ّ
فيتجىل يف تصوير الشاعر ملدى إطاعتهم للنبي يف املسرية النضال ّية (فهم ال
النبي
يترصفون من تلقاء أنفسهم).
ّ

ّ
فكل الصفات التي يتمتع هبا املسلمون مرهونة بوالء املسلمني لنب ّيهم ،وهذا ما

القبيل الض ّيق
اإلسالمي عن الفخر القبيل .فهو ينقل املسلمني من املعطى
يميز الفخر
ّ
ّ

اإلنساين الشامل .ضمن هذا املنظور تأﰐ الدعوة إىل االنخراط يف هذا
إىل املعطى
ّ

يرهب من معاداهتم وير ّغب يف
رسام نموذج ًيا للمسلمني األوائل ّ
الدين ،ويشكّل ً
التم ّثل هبم.

تتضمن النصح
يف القسم الثاين من القصيدة وحدتان :األوىل ()19-14
ّ

احلض والتشجيع ،والدعوة إىل مواالة املسلمني ،وذلك
والتحذير ،والثانية
تتضمن ّ
ّ
يصور عواقب معاداة املسلمني بتصوير
للنبي ،كام ّ
امتداد للكالم عىل طاعة املسلمني ّ

الﴬر الذي يصيب أعداءهم ...أما املسلمون:

٥٦

ِ
ُ
هم
فإهنم
أفضل األحياء ك ّل ُ
ّ

ِ
القول أو شمعوا
إن َجدّ بالناس ِجدﱡ

هذا النص املوجه إىل (الزبرقان ومن وراءه ِمن قومه) ِ
ومن ورائهم ّ
كل القبائل
ّ
َ

األخرى ﳞدف إىل إقناع الذين مل يعلنوا إسالمهم بعد بصواب ّية الدعوة اإلسالم ّية،

علام ّ
أن هذا املخاطب
ويتضح ذلك من استخدام الشاعر لضمري املخاطب املفردً ،

(الزبرقان) كان قد استخدم صيغة ال (نحن) ،أي أنّه قدّ م نفسه ناط ًقا باسم قبيلته،
ّ
احتقارا ،أو عدم اعرتاف بقيمته
حسان بمخاطبته له خماطبة املفرد ُيظهر له
ً
وكأن ّ
املعنو ّية.

ِ
(املرسل حسان :فهو يتحدث منذ بداية القصيدة وحتى هناية البيت
أما املتك ّلم

الرابع عرش باسم ﲨاعة املسلمني عا ّمة ،ولكنّه يتحدث عنها ال بصيغة املتكلم

(اجلمع نحن) وإنام يستخدم ضمري الغائب (اجلمع) ،وربام كان ذلك مقصو ًدا كي
النبي ،والذين
يم ّيز بني املسلمني وهو واحد منهم ،وبني األنصار قومه الذين نرصوا ّ

يتحدّ ث عنهم مباﴍة يف البيتني اﳋامس عرش (نسمو إذا احلرب نالتنا خمالبها)،

والتاسع عرش (إذا نصبنا لقوم.)...

املرة الوحيدة التي يستخدم فيها الشاعر (ضمري املتكلم املفرد) يف البيت ()21

شاعرا ّ
مهمة الدفاع عن الرسول والدين بالقول
كان اﳍدف متييز نفسه
يتوىل ّ
ً
الرغم من َّ
وحض القبائل عىل
النص هدفه الدفاع عن اإلسالم،
ّ
أن ّ
(املدح) .عىل ّ

االنخراط فيهّ ،
اإلسالمي،
فإن البعد اإلسالمي فيه ضعيف إذا قورن بالبعد غري
ّ

اإلسالمي
ال س ّيام يف عمل ّية االحتجاج والتفاخر التي يؤ ّدﳞا .حتى ليكاد البعد
ّ

واملتفرقة (تقوى اإلله)( ،الوحي)( ،نبي اﳍدى)،
ينحرص يف بعض املعاين املحدودة
ّ

(رسول اﷲ) .وقد جاءت هذه املعاين اإلسالم ّية يف سياق عام تغلب عليه معاين
٥٧
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حسان نفسه يف فخره بقومه
الفخر املعروفة قبل اإلسالم ،والتي كان يستخدمها ّ
ومدحه للغساسنة.

ﹴ
حس َ
خالصة الكالم ّ
آلخرة أو حساب أو جن ﹴَّة أو نار ،أو
يتطرق يف النص
ان مل ّ
إن ّ

غري ذلك من املفاهيم اإلسالم ّية ،وهذا يؤكّد ما قلناه من قبل من ّ
أن صورة النبي
واإلسالم يف شعر عرص صدر اإلسالم ،مت ّثل الصورة التي كانت للنبي يف أذهان

معارصيه من املسلمني ،ويف أذهان أولﺌك الذين ُأطلق عليهم اسم الصحابة ،عىل

األول
الرغم من التفاوت يف عدد السنني التي أعلنوا فيها إسالمهم ،ويف موقفهم ّ

من الدين ،ويف العمر الذي كانوا قد بلغوه عندما أعلنوا إسالمهم ،وما يرتبط بذلك
من غلبة املفاهيم القبل ّية اجلاهل ّية عىل تفكريهم.

حس َ
ّ
ان ب َن ثابت يمثل أولﺌك الذين أسلموا وهم يف عمر ّ
متأخر من حياهتم،
إن ّ

ومل يستطيعوا التخ ّلص ممّا درجوا عليه طيلة عمرهم من مفاهيم ،أما كعب بن

مالك فيم ّثل فﺌ ًة من الصحابة الشباب ،الذين أسلموا ودافعوا عن الدين بالسيف
وبالكلمة ،وأ ّما كعب بن زهري فيم ّثل ذلك النفر من املسلمني الذين أعلنوا إسالمهم

واضطرارا ،واكتفوا برتديد ما سمعوه من ألفاظ وعبارات إسالم ّية ترديدً ا
خو ًفا
ً
فحسب ،سالكني إياه يف املنظومة التقليد ّية التي مرنوا عليها قبل ظهور اإلسالم.

٥٨

اﳋاﲤة
ﹴ
حس َ
خالصة الكالم ّ
آلخرة أو حساب أو جن ﹴَّة أو نار ،أو
يتطرق يف النص
ان مل ّ
إن ّ

غري ذلك من املفاهيم اإلسالم ّية ،وهذا يؤكّد ما قلناه من قبل من ّ
أن صورة النبي
واإلسالم يف شعر عرص صدر اإلسالم ،مت ّثل الصورة التي كانت للنبي يف أذهان

معارصيه من املسلمني ،ويف أذهان أولﺌك الذين ُأطلق عليهم اسم الصحابة ،عىل

األول
الرغم من التفاوت يف عدد السنني التي أعلنوا فيها إسالمهم ،ويف موقفهم ّ

من الدين ،ويف العمر الذي كانوا قد بلغوه عندما أعلنوا إسالمهم ،وما يرتبط بذلك
من غلبة املفاهيم القبل ّية اجلاهل ّية عىل تفكريهم.

حس َ
ّ
ان ب َن ثابت يمثل أولﺌك الذين أسلموا وهم يف عمر ّ
متأخر من حياهتم،
إن ّ

ومل يستطيعوا التخ ّلص ممّا درجوا عليه طيلة عمرهم من مفاهيم ،أما كعب بن

مالك فيم ّثل فﺌ ًة من الصحابة الشباب ،الذين أسلموا ودافعوا عن الدين بالسيف
وبالكلمة ،وأ ّما كعب بن زهري فيم ّثل ذلك النفر من املسلمني الذين أعلنوا إسالمهم
واضطرارا ،واكتفوا برتديد ما سمعوه من ألفاظ وعبارات إسالم ّية ترديدً ا
خو ًفا
ً
فحسب ،سالكني إياه يف املنظومة التقليد ّية التي مرنوا عليها قبل ظهور اإلسالم.
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اهلوامﺶ
( )1سرية ابن هشام ،مج  ،1ص .175 – 174
( )2خمترص صحيح مسلم ،ج ،2ص .219-218
( )3املصدر نفسه ،مج  ،2ص .157
( )4ابن هشام ،السرية ،ج ،1ص .283-282
( )5املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
( )6ابن سالم ،طبقات الشعراء ،ص .95
( )7املسعودي ،مروج الذهب ،ج ،2ص  ،280وقد نسب البعض هذه القصيدة إىل حسان
بن ثابت.
( )8ترﲨته يف طبقات الشعراء ،ص  ،53واألغاين ،ج ،5ص3؛ االستيعاب يف معرفة
األصحاب ،قسم  ،4ص  .1515والشعر والشعراء ،ج ،1ص .209-208
اإلسالمي ،ص .103
( )9ضيف ،شوقي ،العرص
ّ
ني به أبوه عناي ًة خاصة...
ُزين ،كان كبري أبناء زهري ،وقد ُع َ
( )10كعب بن زهري بن أيب سلمى املـ ّ
حتى نبغ ،ونحا نحو أبيه يف »تنخل التعابري« و«تثقيف« القوايف ...كان يف اكتامل شبابه عندما
جريا يستطلع الدين اجلديد يف حدود
أمر ّ
ضخم ُ
النبي صىل اﷲ عليه وآله وسلم فأرسل أخاه ُب ً
النبي واإلسالم...
السنة 628م .فأسلم بجري ومل يعد ،فغضب كعب .وأقام يلوم أخاه ،وﳞجو ّ
أهدر د َم الشاعر ،فخاف ُب َج ﹾ ﹲري ،وأرسل إىل أخيه أن َ
معتذرا،
النبي
النبي
ً
يقبل عىل ﱢ
َ
وملا بلغ اﳍجا ُء َّ

فأقبل وأنشده »بانت سعاد«...
تفاصيل القصة يف:

العسقالين ،ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،مرص1949 ،م؛ إبن قتيبة ،الشعر والشعراء،
ج ،1دار الثقافة ،بريوت ،1964 ،ص 91-79؛ ابن هشام ،السرية النبوية ،مرص ،1936

٦٠

اإلصفهاين ،أبو الفرج ،األغاين ،174 ،ط .عيل حممد البجاوي ،بريوت 1970 ،م ،حممد بن سالم
اجلمعي ،طبقات الشعراء ،ليدن  ،1916السكري ،حسن بن حسني ،ﴍح ديوان كعب بن زهري،
ّ
القاهرة  1985م ،البستاين ،فؤاد أفرام ،املجاين احلديثة ،عن جماين األب شيخو ،بريوت املطبعة
الكاثوليك ّية ،ط ،2التا ،ج ،2ص .18-11
( )11أ -االستهالل بالغزل ،فوصف سعاد ،واإلشارة إىل إخالفها بالوعد (.)12-1
ب -التخلص إىل وصف الناقة (.)33-13
ج -التخلص إىل ذكر النبي ،ووصف حالة الشاعر من االضطراب (.)37-34
النبي ومدحه (.)50 – 38
د -اإلعتذار إىل ّ
هـ -االنتهاء بمدح املهاجرين من قريش (.)58-51
العسقالين ،إبن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،م.س.
()12
ّ
( )13البستاين ،املجاين احلديثة ،م.س ،ص  ،15احلاشية ،رقم (.)3
( )14البستاين ،املجاين احلديثة ،م.س .ج ،2ص .16
األنصاري ،ص .255
( )15العاين ،سامي مكي ،ديوان كعب بن مالك
ّ
( )16حسان بن ثابت ،الديوان ،ص  ،68احلاشية ب.
( )17املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
األنصاري :م.س ،.ص .255
( )18ديوان كعب بن مالك
ّ
( )19ديوان حسان بن ثابت ،م.س ،.ص .98
( )20كان كعب يف حواىل اﳋامسة والعرشين من عمره حني أعلن إسالمه ،وكان من أوائل
األنصار يف املدينة ،وقد ّ
صىل اجلمعة يف املدينة قبل هجرة الرسول إليها ،وعندما آخى الرسول
 oبني املهاجرين واألنصار ،كان كعب ممن شملتهم هذه املؤاخاة .فقد آخى الرسول بينه وبني
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طلحة بن عبداﷲ ...وحارب كعب يف صفوف املسلمني يف ﲨيع املشاهد ،إالّ غزوﰐ بدر وتبوك.
العاين ،سامي مكي ،مقدمة ديوان كعب بن مالك األنصاري ،ص .61-60
( )21إبن هشام ،السرية ،مج  ،2ص  ،132والعاين ،ديوان كعب بن مالك ،ص .223
(ِ )22ج ﹾذم الرجل :أهله وعشريتُه ،لسان العرب ،ما ّدة جذم.
(. )23هكذا وردت يف الديوان
( )24ملعرفة تفاصيل القصة جتدر مراجعة ديوان حسان بن ثابت ،ص ،301 – 229
ودالل ع ّباس ،القرآن والشعر ،دار املواسم ،2010 ،ص  230وما بعدها.
( )25عباس ،دالل ،القرآن والشعر ،مصدر سابق ،ص.233
األنصاري ،ص .103-102
( )26ديوان حسان بن ثابت
ّ
( )27الذوائب :السادة ،فهر أصل قريش الذي ُينسب إليه عرب الشامل العدنانيون – إخوهتم
(األنصار) يعودون بنسبهم إىل قحطان يف القبائل اليمنية.
( )28البدع :ج بدعة ،مستحدثات األخالق والسلوك.
( )29الشمع والشموع والشامع :الطرب والضحك واملزاح وشمعوا :مل ﳚدوا.
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املصادر واملراﺟع:
املصادر:
القرآن الكريم.
.1حسان بن ثابت ،ديوان حسان بن ثابت
األنصاري ،حتقيق وليد عرفات ،دار صادر،
ّ
بريوت1974 ،م.
.2كعب بن زهري ،ديوان كعب بن زهري،
ﴍح السكري ،دار الكتب املرصية ،القاهرة
1950م.
األنصاري ،ديوان كعب بن
.3كعب بن مالك
ّ
األنصاري ،حتقيق سامي مكي العاين،
مالك
ّ
مكتبة النهضة ،بغداد1966 ،م.
املراجع:

.8اجلرجاين ،عبدالقاهر ،دالئل اإلعجاز:
مكتبة القاهرة ،الطبعة األوىل1389 ،هـ ،سنة
1969م.
حممد بن سالم ،طبقات الشعراء،
.9اجلمحيّ ،
جوزف هل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،سنة
1982م.
.10حسني ،طه ،إسالميات :دار الكتاب
اللبناين ،الطبعة األوىل ،سنة 1973م.
حممد عبد املنعم ،احلياة األدب ّية
.11خفاجةّ ،
يف عرص صدر اإلسالم ،دار الكتاب اللبناين،
بريوت ،سنة 1980م.

.12د .طه حسني ،عىل هامش السرية ،دار
اللبناين ،بريوت ،الطبعة األوىل ،سنة
الكتاب
ّ
1973م.

.4ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،دار الثقافة ط،4
بريوت ،لبنان ،سنة 1964م.

يب،
النص
الشعري العر ّ
ّ
.13سامي سويدان ،يف ّ
دار اآلداب ،الطبعة الثانية ،سنة 1999م.

.5ابن هشام ،السرية النبوية ،حتقيق سعد،
طه عبد الرؤوف ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان
1975م.

اإلسالمي ،دار
.14شوقي ضيف ،العرص
ّ
املعارف .مرص ،الطبعة السابعة ،سنة 1978م.

.6اإلصفهاين ،ألبو الفرج ،األغاين ،دار
الكتب ،املؤسسة املرصية العامة ،سنة 1963م.
.7البستاين ،فؤاد افرام ،املجاين احلديثة ،املطبعة
الكاثوليكية ،بريوت ،سنة 1965م.

.15شوقي ضيف ،الف ّن ومذاهبه يف الشعر
يب ،دار املعارف بمرص ،ط ،4سنة
العر ّ
1965م.
.16العاين ،د .سامي مكي .اإلسالم والشعر:
سلسلة عامل املعرفة ،الكويت ،سنة 1983م.
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.17فيصل ،شكري ،املجتمعات اإلسالم ّية،
دار العلم للماليني ،بريوت ،سنة 1952م.
تطور الغزل بني اجلاهل ّية
.18فيصل ،شكريّ ،
واإلسالم ،دار احلياة ،ط ،3سنة 1965م.
يب يف
.19كحالة ،عمر رضا ،األدب العر ّ
اجلاهل ّية واإلسالم ،املطبعة التعاونية ،دمشق،
سنة 1972م.
.20ماسيه ،هنري :اإلسالم :ترﲨة هبيج
شعبان ،الطبعة الثالثة ،سنة 1988م.
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.21املسعودي ،مروج الذهب ،منشورات
اجلامعة اللبنان ّية ،وطبعة عبد احلميد ،حمي
الدين ،ال.ت.
يب من ظهور
.22مغنية ،د .حبيب ،األدب العر ّ
الراشدي :دار مكتبة
اإلسالم إىل هناية العرص
ّ
اﳍالل ،بريوت  1995م.

