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٢٣

       ملّخص البحث
    إّن هذه املقالَة هتدف إىل تبيان صورة النبّي  حمّمد )o( يف أشعار معارصيه،   السّيام 
حّسان بن ثابت، وكعب بن زهري، وكعب بن مالك األنصارّي،  مع األخذ يف احلسبان 
االختالف  يف كيفّية فهم كّل واحدٍ من  هؤالء الشعراء  الثالثة  لدور حممدٍ )o(  نبّيا 
ورسواًل ،  كوهنم من الشعراء املخرضمني  ، الذي عاشوا  جزًءا من حياهتم يف اجلاهلّية  
( وجزًءا يف االسالم ، وقالوا الشعَر يف املرحلَتني ، و كان طبيعيًّا أن مل يكن  )طال أم قرُصَ
بإمكاهنم نفسيًّا التخيّل بني ليلةٍ وضحاها،  عن كّل ما علق يف أذهاهنم من ِقَيِم اجلاهلّية 
) شأهنم يف ذلك شأن معظِم الذين أسلموا  وهم كبارٌ يف السّن ( . وسنرى من استقراء 
أشعارهم ،  كيف وّظفوا املزايا األخالقّية  النمطّية املوروثة ، والتي كانت ُتعّد من مكارم 
األخالق يف العرص اجلاهيّل يف مدحهم  للنبّي ، ويف رثائه  ،وكذلك يف هجائهم ألعدائه 
،مع األخذ يف احلسبان الدور الذي  رسمه النّص القرآيّن للشاعر، عندما وصف الشعراء 
أهّنم يّتبعهم الغاوون ، واستثنى الذين آمنوا منهم ونرصوا الرسالة .   ماهي األوصاف 
التقليدّية التي وصف هؤالء الشعراء الثالثة النبيَّ )o(   هبا ؟  وما األوصاف اجلديدة  
اعتناقه  تاريخ  من  انطالًقا  منهم  واحدٍ  كلُّ   عنها  عّب  وكيف   ؟  الرسالة  من  املستمّدة 
اإلسالَم  ،ومقدار فهمه لتعاليمه ؟ وهنا نلحُظ الفرَق بني  مدحّية كعب بن زهري احلديِث 
إسالمُه   و مدائح األنصاريَّنيْ ،  ومن ثمَّ الفرق بني أشعار حّسان الذي كان مسنًّا حني 
أسلَم  وأشعار كعب  الذي كان ما يزال شابًّاعند ترّشفه باعتناق االسالم  لنصَل إىل نتيجةٍ 
مصّغرةٌ  صورةٌ  هو  إّنام  النبّي،   إىل  الثالثة  الشعراء  هؤالء  رؤيِة   يف  التفاوَت  أّن  مفُادها 
للتفاوت القائم بني مستويات فهم معارصيه له ــ ومن ضمنهم صحابُته ــ وتالًيا التفاوت 

يف فهمهم لرسالته.
ـ العرص اجلاهيّلـ  عرص صدر االسالم      الكلامت املفتاحّية :صورة النّبّي يف شعر معارصيهـ 
ـ  األوصاف النمطّية ـ األوصاف التقليدّية ـ األوصاف االسالمّيةـ املدح ـ الرثاء ـ النّص 

القرآيّن 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.
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متهيد:

منذ أنْ بدأ الرسول o ُيرّدد اآليات األوىل التي أوحيتْ إليه، عىل أهِله األقربني 
من  جديدًة  مرحلًة  ونثًرا(  )شعًرا  العريبُّ  األدُب  بدأ  به،  آمنوا  الذين  وأصحابِه 
مراحِل حياته... لقد كان القرآُن الكريُم مصدَر القيمِة التي استمتع هبا األدب، فقد 
اخُترصت مجيع االهتاممات الفنّّيِة يف حياِة اجلامعات اإلسالمّية يف هذا املظهِر القويلِّ 

من مظاهر التعبري.

إذ إّن هذا الدين نفَسه، كان خيالُف األديان األخرى مجيًعا، يف أّن معجزته الكبى 
من  العرب  نفوس  يف  والدهشة  اإلعجاب  قوى  استثار  وأّنه  بيانّيًة،  معجزًة  كانت 
حيث هذا الفنُّ القويلُّ الذي سام به ومّكن له منه، لقد كان األدُب هو اإلطار الذي 
انسكبت فيه صوُر الفكرِة اإلسالمّية. وكان شكُل التعبري يف النّص القرآيّن العامَل 
آمن   ”عمر“  اخلليفة  أّن  الرواية  ففي  التعليمّي،  ملضمونه  االستجابِة  يف  احلاسَم 
ملـّا  لقريش  قال  قريش،  سادة  أحَد  املغرية  بَن  والوليَد  َساَمِعه،  طريق  من  باإلسالم 
َلُم  َأعْ َرُجلٌ  فِيُكمْ  َما  فيه؟ َواهللاِ  أقول  ماذا  ”فواهللا  الكريم:  القرآن  من  بعًضا  سمَع 
بُِه  ، َواهللاِ َما ُيشْ نِّ َعاِر اجلِْ َلُم بَِرَجِزِه َوال بَِقِصيدِه ِمنِّي، َوال بَِأشْ َعاِر ِمنِّي، َوال َأعْ بِاألَشْ
ُه  ِذي َيُقوُل َحالَوًة، َوإِنَّ َعَليِْه َلَطالَوًة، َوإِنَّ لِِه الَّ ِذي َيُقوُل َشيًْئا ِمنْ َهَذا، َواهللاِ إِنَّ لَِقوْ الَّ
َتُه ”.... ثم يقول:  ُه َلُيَحطُِّم َما حَتْ ىَل، َوإِنَّ ُلو َوَما َيعْ ُه َلَيعْ َفُلُه، َوإِنَّ ِدقٌ َأسْ الُه ُمغْ مَلُثِْمرٌ َأعْ

ِلِه َوَوَلِدِه َوَمَوالِيِه؟»)1(. ُجِل، َوَأهْ َ الرَّ ُق َبنيْ ُتُموُه ُيَفرِّ رٌ يؤَثُر، َأَما َرَأيْ ”ما ُهَو إاِل ِسحْ

وهذا ما عبَّ عنه النّص القرآيّن:

» )سبأ: اآلية 43(،  بنِيٌ مُّ رٌ  َذا إاِلَّ ِسحْ إِنْ َهٰ مَلَّا َجاَءُهمْ  لِلَْحقِّ  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ «َوَقاَل 
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َص:  )سورة   « ابٌ َكذَّ َذا َساِحرٌ  َكافُِروَن َهٰ الْ نُْهمْ َوَقاَل  مِّ نِذرٌ  مُّ َجاَءُهم  َأن  «َوَعِجُبوا 
 « ُهَو َشاِعرٌ َبلْ  اُه  رَتَ افْ َبِل  اَلمٍ  َأحْ َغاُث  َقاُلوا َأضْ الكافرون: «َبلْ  اآلية 4(، وقال عنه 

)األنبياء: اآلية 5(.

لنَِي»، )النبأ: اآلية 69(. نَا ِمثَْل َهَذا إِنْ َهَذا إاِل َأَساطِرُي األَوَّ نَا َلوْ َنَشاُء َلُقلْ وقالوا «َقدْ َسِمعْ

ِمنُوَن، َواَل  ُتؤْ ا  مَّ ِل َشاِعرٍ َقِلياًل  بَِقوْ ُهَو  ( َوَما  َكِريمٍ ُل َرُسولٍ  َلَقوْ ُه  «إِنَّ وقال تعاىل: 
َعامَلنَِي»، )احلاقة: اآليات 43-40(،  بِّ الْ ن رَّ ُروَن، َتنِزيلٌ مِّ ا َتَذكَّ ِل َكاِهنٍ َقِلياًل مَّ بَِقوْ

» )َيس: اآلية 69(.  بنِيٌ آنٌ مُّ رٌ َوُقرْ َر َوَما َينَبِغي َلُه إِنْ ُهَو إاِلَّ ِذكْ عْ نَاُه الشِّ «َوَما َعلَّمْ

إّن نفَي القرآن عن نفسه صفَة )الشعر( ونفَيه عن النبّي صفة )الشاعر(، ال ُبدَّ أن 
ُيفهم يف ضوِء الرصاع الذي دار بني «اإليديولوجيا» اجلديدة ومثيلتها القديمة، لقد 

كان الشعر هو «النّص» الوحيد يف ثقافة ما قبل اإلسالم.

موقف الشعر من اإلسالم:

هم  مّكة  زعامء  وكان  العرب،  من  عنيفًة  مقاومًة  اإلسالمّية  الدعوة  القت  لقد 
حماربِة  يف  استخدموها  التي  األدوات  أحَد  الشعُر  وكان  املقاومة...  هذه  مصدر 
ودعوتِه،  بالنبّي  شعراَءهم  ُيغرون  قريش  مرشكو  انطلق  وقد  اجلديدة،  الدعوِة 
وانطلق هؤالء الشعراء يقولون القصائَد واملقّطعاِت هيامجون النبّي والدين... لقد 
يدافعون  كانوا  وقلوهبم،  عقوهلم  متأل  التي  القيِم  عِن  يدافعون  أيًضا  الشعراء  كان 
قيود...  وبال  ضوابط  بال  يريدون:  ما  قوِل  من  متّكنهم  ةٍ  ُحريَّ وعن  حياةٍ  نمِط  عن 
كان الشعراء يقاومون هذه الرقابة اجلديدة التي ستسيطر عليهم... ولنا أنْ نتصّور 
قيمَة  تذّكرنا  إذا نحن  بالنبّي وبالدعوِة من جّراِء هذه األهاجي،  الذي حلَق  األذى 
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الشاعِر وسريورَة الشعِر يف القبائل العربّية: ذلك أّن الدعوَة وإن كانت واضحًة يف 
أذهان أهل مّكة واملدينة فإهّنا تبقى صورة ضبابّية لدى القبائل الضاربِة يف الصحراء، 
التي وصلها شعُر املرشكني وأهاجيهم، قبل وصول الدعوة أو يف أثنائها، وقد نقلت 
وأفسدت  القبائل،  تلك  إىل  اجلديد  الدين  عن  مشوهة  صورًة  املرشكني  أهاجي 
عمل الدعاة الذين كان النبي يرسل هبم إىل القبائل يبرّصون الناَس بالدعوة. وإذا 
تذّكرنا أيًضا أثَر الشعر يف نفوس العرب ورسعَة استجابتهم له، وقدرته عىل حتريك 
عواطف اجلامعة، أدركنا العراقيل التي وضعها هؤالء الشعراء يف طريق الدعوة... 
ومل يقف األمر عند استخدام الشعر يف حماربة الدعوة اإلسالمّية وإّنام تعّدى ذلك إىل 
أن ُرمَي النبيُّ نفسه بأّنه شاعر، فكان لزاًما أن ينفَي القرآُن عن نفسه صفَة الشعر، 
ألسبابٍ ترتبط بتصّور العرب ملاهّية الشعر من حيث املصدُر والوظيفة، وأن يدفع 
عن الرسول صفة الشاعرّية: ألنَّ الوظيفَة التي أوكلت إليه مغايرةٌ للوظيفة التي كان 

الشاعر يقوم هبا:

فالشاعر صوت قبيلته، وحمّمدo مبلِّغ رسالة رّبه، والشعر نصٌّ حيّقق مصالح 
القبيلة يف مهاجاة أعدائها، ونرصِة حلفائها، أو يف مدح رجاهلا وزعامئها. والقرآن 
نصٌّ يستهدف إعادة بناء الواقع وتغيريه نحو األفضل، من هنا كان التشديد عىل أن 

حمّمًداo ليس شاعًرا أو كاهنًا أو ساحًرا وعىل أن القرآن ليس بشعر.
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موقف اإلسالم من الشعر:

ْ َتَر  َغاُووَن )224( َأمَل َعَراُء َيتَّبُِعُهُم الْ متثله اآليات األخرية من سورة الشعراء: ”َوالشُّ
َآَمنُوا  ِذيَن  الَّ َعُلوَن )226( إاِلَّ  َيفْ اَل  َما  َيُقوُلوَن  ُمْ  َهيِيُموَن )225( َوَأهنَّ َوادٍ  ُمْ يِف ُكلِّ  َأهنَّ
ِذيَن  الَّ َلُم  َوَسَيعْ ُظِلُموا  َما  ِد  وا ِمنْ َبعْ َوانَْترَصُ َكثرًِيا  اهللا  َوَذَكُروا  احِلَاِت  الصَّ َوَعِمُلوا 

َظَلُموا َأيَّ ُمنَْقَلبٍ َينَْقِلُبوَن».

 oالشاعرّية عن حمّمد نفسه، وصفة  الشعر عن  نفيه صفة  القرآيّن يف  النّص  إّن 
واهتام الشعراء بأهّنم هييمون يف كّل وادٍ، ال يدين الشعر من حيث هو، بل يديُن الشعر 
الذي أراد معارصو النبي أن جيذبوا النصَّ القرآينَّ إىل آفاقه، حماولني بذلك أن يرّدوا 
ظاهرة الوحي إىل النمط الثقايّف السائد واملستقر، لذلك انحاز النّص القرآيّن إىل الشعر 
الشعر  عىل  اهلجوم  وانصبَّ  آمنوا»،   الذين  «إالّ  وظيفته:  حتقيق  عىل  يساعده  الذي 

الذي يشّوش عليه القيام هبذه الوظيفة.

لقد فّرق النّص القرآيّن بني الشعر الذي يّتحد من حيث مصدُره بالوحي الدينّي 
ثابت».  بن  «حّسان  أقوال  كانت  لذلك  أخرى،  مصادر  من  يأيت  الذي  الشعر  وبني 
وعبد اهللا بن رواحة» و«كعب بن مالك األنصارّي» مؤيَّدة كام وصفها النبّي)2( ”بروح 
القدس“ جبيل، الذي يوحي بالقرآن، يف حني كان مصدر شعر األعداء ”الشيطان“، 
ُف  َجوْ َتِلئ  َيمْ ”ألَنْ  احلديث:  كتب  تروي  كام  الشعر  هذا  عن  النبّي  يقول  ولذلك 

َرا»)3(. ٌ لُه ِمنْ َأنْ َيمَتِلَئ ِشعْ َأَحِدُكم َقيًْحا َخريْ

هذا الكالم يعني لوًنا معينًا من الشعر: شعر العصبّية التي جهد اإلسالم أن يكرس 
القبائل  هجو  حساب  عىل  القبيلة  بأجماد  ُتغنّي  كانت  التي  املنافرات  وشعر  حّدهتا 

األخرى، وشعر اهلجاء الذي كان يؤذي النفس ويوّرث احلقد، ويبعث الضغائن.
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احلياِة  يف  ومهّمته  الشعر  قيمة  يقّدر  كان   oالرسول فإّن  ذلك،  عدا  ما  يف  أما 
األداُة  هذه  توضَع  أن  أمر  لذلك  أعامقها؛  إىل  ونفاذه  فيها  أثره  ومدى  العربّية، 
اإلعالمّية التي حُيِسُن العرب استخدامها يف مكاهنا من محاية العقيدة، ونرصة الدين 

والتبشري بالدعوة بني القبائل... 

ومن ذلك كان موقفه من شعراء األنصار ومن تشجيعهم، وكان حتريضه حلّسان 
بن ثابت وكعب بن مالك وعبِد اهللا بِن رواحة يف الرّد عىل ”عبد اهللا بن الّزبعري“، 
و“رضار بن اخلّطاب“، و“عمرو بن العاص“، و“أيب سفيان“ وغريهم من شعراء 

قريش املرشكني...

إًذا مل ُيلغ اإلسالُم الشعر شكاًل أو طريقة تعبري، وإّنام ألغى دوره القديم، وأعطاه 
وظيفة جديدة، وهي الدفاع عن الدعوة، أي أنه جعله أداًة إعالمّية.

من أوائل الردود الشعرّية عىل قريش مدًحا للرسول، ما روته كتب السرية من 
الفخر اخلالص يشيد فيه أبو طالب بمحّمدo وهاشم وبعبد مناف، ويعّرض بمن 

خذل حمّمًدا منهم وبمن عاداه من قريش وممـّا جاء فيه)4(:

ها َوَصميمـــــــُها إِذا اِجَتَمَعت َيوًما ُقَريشٌ ملَِفــَخرٍ     َفَعبُد َمنافٍ رِسُّ

َلت َأرشاُف َعبِد َمنافِها                   َففي هاِشمٍ َأرشاُفها َوَقديُمـــــها َفإِن ُحصِّ

ها َوَكريُمها..)5( َفإِن َفخـــــــرت َيوًما َفإِنَّ حمّمًدا                   ُهَو امُلصَطفى من رِسّ

هلا  وقدم  طالب،  أليب  طويلة  قصيدة  من  بيًتا  اجلمحّي  سالم  بن  حمّمد  وأورد 
بالقول: ”كان أبو طالب شاعًرا جيد الكالم؛ وأبرع ما قاله قصيدته التي مدح فيها 
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النبي o وهي:

َمةٌ لألراِمِل)6(  ِهِه                ربيُع الَيتامى ِعصْ قى الَغامُم بَِوجْ َتسْ  وأبْيُض ُيسْ

مة ابن قيس األنصارّي  ويطالعنا يف هذا الوقت املبكر من العهد النبوّي شعرٌ لرَصْ
يروي لنا بلسان املؤّرخ جانًبا من جهاد النبي o يف دعوة قومه إىل اإلسالم)7(:

املؤّرخ منه  أقرب إىل  بأسلوبٍ  بدّقة وتسلسل  الشاعر األحداَث ويعّينها  يرصد 
وفود  عىل  اإلسالم  إىل  قومه  يدعو  مّكة  يف  طوياًل  زمنًا  لبث  فالنبّي  الشاعر.  إىل 
احلجاج والزائرين، فال يلقى إالّ الصدود والتمنّع، حتى إذا اتصل باألنصار قرت 

ُمَواتَِيـــا َصِديًقـــا  َقـــى  َيلْ اَل  ُيَذّكـــُر   

ْ َيـــَر َداِعَيـــا َفَلـــمْ َيـــَر َمـــنْ ُيـــويف َومَل

وًرا بِطِيَبـــَة َراِضًيـــا ُ َبـــَح َمـــرسْ  َفَأصْ

ـــا ـــاِس دانَي ـــنْ النّ ـــى ِم ـــا َواَل خَيَْش  َقِريًب

َباِدَيـــا اهللا  ِمـــنْ  ًنـــا  َعوْ َلـــُه  َوَكاَن 

ـــا ـــاَب املُْنَاِدَي ـــى إذْ َأَج ـــاَل ُموَس ـــا َق  َوَم

َوَغـــى َوالّتآِســـَيا الْ ــَد  ُفِســـنَا ِعنـْ َوَأنْ  

رائيـــا لِلَْحـــقِّ  اهللا  رســـوَل  وَأّن 

َبِيـــَب املَُْصافَِيـــا.  َمجِيًعـــا َوإِنْ َكاَن احلْ

ــًة َة ِحّجـ َ ــرشْ ــَع َعـ ـ ــشٍ بِضْ ـ ــَوى يِف ُقَريْ َثـ

َســـُه َنفْ املََْواِســـِم  ـــِل  َأهْ يِف  ـــِرُض  َوَيعْ

ِدينَـــُه اهللا  َهـــَر  َأظْ َأَتاَنـــا  َفَلـــاّم 

ـــًدا ـــاِس َواِح ـــنْ النّ ـــى ِم ـــَح اَل خَيَْش َب َفَأصْ

َمَأّنـــتْ بِـــِه النّـــَوى َفـــى َصِديًقـــا َواطْ َوَألْ

ِمـــِه لَِقوْ ُنـــوحٌ  َقـــاَل  َمـــا  َلنَـــا  َيُقـــّص 

ـــَواَل ِمـــنْ ِحـــّل َمالِنَـــا َمْ نَـــا َلـــُه األْ َبَذلْ

ُه َ َغـــريْ َء  َيشْ اَل  اهللاَ  َأّن  َلـــُم  َوَنعْ

ُنَعـــاِدي الـــِذي َعاَدى ِمـــنْ النــّـاِس ُكّلِهمْ ...
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نفُسه بتصديقهم إياه. وكانوا له وللمهاجرين نعم الصديق، والنبّي كان يفّقههم يف 
الدين ويقّص عليهم أخبار األولني ما جيدون فيه عبة وسلوى... وعىل هذا النهج 
الرسديِّ يكمل الشاعر كالَمه عىل قومه األنصار وما قّدموه من دعم ماّديٍّ ومعنويٍّ 

...o للنبي

نحن يف هذه الدراسة ال نبغي إحصاء ما ُهجي به النبي وما ُمدَح به، وإنام تقديُم 
نامذج لثالثة شعراء: «كعب بن زهري» يمثل الذين هامجوا النبي وآذوه بشعرهم ثّم 
الذين  وشعراؤهم  قريش  زعامء  سّيام  ال  إسالمهم،  وأعلنوا  خوًفا  ومدحوه  تابوا 
اهلزائم، وبعد  أنفسهم مضطرين إلعالن إسالمهم، بعد أن توالت عليهم  وجدوا 
فتح مّكة الذي كان إيذاًنا بتمكني اإلسالم من اجلزيرة العربّية كّلها. ويف عام الفتح 
بدأت وفود العرب تتواىل عىل الرسول تعلن والءها وُتشِهُده عىل إسالمها، وَفَزَع 
بن  وعمرو  سفيان  وأبو  الزبعري  ابن  تائبني:  قبل  من  هجوه  الذين  الشعراء  إليه 
العاص، وأنس بن زنيم... والغريب يف األمر أن عّد املؤرخون الالحقون هؤالء من 
الذين أسلموا وَحُسَن إسالُمهم!! والشاعر الثاين هو «كعب بن مالك األنصارّي» 
الذي كان ال يزال شاًبا 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 شاًبا فيتمّثلها، وبني من يعتنقها شيًخا مسنًّا. 
اكتفى  من  وبني  اجلديد،  والدين  النبّي  يدي  بني  قاتل  من  شعر  بني  قٌ  َفرْ هو  أيًضا 

بتأييد الدين بلسانه من دون سيفه.

أيًضا ال نجزم القول إّن كلَّ الذين وفدوا عىل النبّي، كان إسالمهم رقيًقا، فمن 
اجلعدي)8(،  النابغة  والكلمة  بالسيف  لإلسالم  انترصوا  الذين  الوافدين  الشعراء 
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يف   عيل جانب  إىل  وقاتل  اإلسالمّية  الفتوحات  يف  شارك  ليىل“،  ”أبو  وكنيته 
صّفني، وأّيَد عبد اهللا بن الزبري يف خروجه عىل بني أمّية:

كان أّول اتصاله حني وفد عىل النبي وأنشده األبيات التالية:

ا َ ِة َنريِّ َُدى      َوَيتــــُْلو ِكتــَاًبا َكاملَْــَجرَّ َأَتيُْت َرُسوَل اهللاِ إِذْ َجاَء بِاهلْ

َهَرا َق َذلَِك َمظْ ُجو َفوْ ا َلنَرْ اَمَء جَمَْدَنا َوُجُدوَدنــــَا       َوإِنَّ نَا السَّ َبَلغْ

فاعرتضه النبي قائاًل:

الفخر  هذا  يستسغ  مل  النبيَّ  أنَّ  يبدو  كام  النابغة  فأدرك  َليْىَل؟“.  َأبا  َيا  َن  َأيْ ”إىل 
َنَِّة يا َرسوَل  املشوَب بالعنجهّية والتعايل والتجّب، فأجابه وكأنه يعتذر إليه: ” إىل اجلْ

اهللاِ، بك»، فقال النبي: «إىل اجلنِّة إِنْ َشاَء اهللاُ». وتابع النابغة قائاًل:

َرا ْ َتُكنْ َلُه         َبَواِدُر حَتـِْمي َصفـَْوُه َأنْ ُيكـَدَّ َ يِف ِحلْمٍ إَِذا مَل َوال َخريْ

َدرا َر َأصْ َرَد األَمْ ْ َيُكنْ َلُه       َحِليمٌ إَِذا َما َأوْ لٍ إَِذا مَل َ يِف َجهْ َوال َخريْ

خرج  وقد  الروحّية،  وتعاليمه  باإلسالم  استضاؤوا  الذين  الشعراء  أحد  وهو 
أن  طبيعيًّا  فكان  النهار،  وأطراَف  الليل  آناء  القرآَن  يتلو  وهو  اهللا،  سبيل  يف  جياهد 

يستلهمه يف شعره، ويقتبس معانيه، ويعيد صياغتها شعًرا...)9( 
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كعب بن زهري(١٠):

أيب  بن  زهري  بن  لكعب  سعاد“  ”بانت  قصيدة  يف  النبي  صورة  عىل  نتكلم 
االعتذار  وتقديم   o الرسول  مدح  القصيدة يف  ُنظمت هذه  وقد  املـُزيّن.  سلمى 
إسالمه،  عىل  فيها  يلومه  ُبَجري“  ألخيه  كعب  أرسلها  التي  الشعرّية  األبيات  عن 
ُرشحت  التي  العربّية،  القصائد  أشهر  من  القصيدة  هذه  ُتَعدُّ  بالرسول.  ويعّرض 
نظم  سبب  حول  السري  وكّتاب  املؤرخني  بني  اختالف  يوجد  وال  وتكراًرا،  مراًرا 
هذه القصيدة، ولكن هنالك اختالف حول التفاصيل واجلزئّيات املتعّلقة باحلادثة، 
أضيفت إليها بمرور الزمان تفاصيل ووقائع أخرى، منها ما يزعمه بعض املؤّرخني 
املتأّخرين من أّن النبّي خلع عليه ”ُبرَدَته“ عىل إثر إنشاده القصيدة، فال سند له يف 
شهرًة  سعاد  بانت  قصيدة  نالت  لقد  هشام.  وابن  إسٰحق  البن  الرسول“  ”سرية 

واسعًة، فاهتّم هبا النحوّيون من رشقّيني ومسترشقني، وّمخسوها وترمجوها... وقد 
سار فيها كعب عىل الطريقة اجلاهلّية، كام يظهر من تقسيمها)11(.   

بعد  النبي  الذي مدح  ”كعب بن زهري“  النبّي يف شعر  الكالم عىل صورة  بدأنا 
هجائه، للقول إّن الدافع األول ملدحه نفعّي، مثله مثل أولئك الذين ُذكر أهّنم من 
الصحابة الذين َحُسَن إسالمهم)12(، واملشهور عنهم أهّنم أسلموا إّما خوًفا كحال 
”كعب بن زهري“، أو للرضورة بعد فتح مّكة، أو ملصلحة، أو كانوا صادقني، لكنَّهم 

مزجوا  باألحرى  أو  السابقة،  ملفاهيمهم  وأخضعوه  سطحًيا،  فهاًم  اإلسالم  فهموا 
ض  اجلديد بالقديم من املفاهيم، وذلك بنّيٌ يف األبيات التي الم فيها أخاه بجرًيا وعرَّ
بالرسول مسمًيا إّياه ”املأمون“، أو ”املأمور“ او ”املأفون“ بحسب الروايات املختلفة 
وامللّطفة، وهذا الوصف األخري ال خيتلف عن وصف جالوزة قريش الذين قالوا 
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عنه إّنه ساحر، وإّن القرآن سحر، ثّم ذمَّ كعب من يتخىّل عن سنة اآلباء واألجداد، 
فهذه السنّة برأيه هي اهلدى، والدين اجلديد ضاللة:

ََك هلْ َلَكا ا رســــــالًة                    فهلْ لَك فيام ُقلُْت: َوحيْ ً ِلَغا عنِّي ُبَجريْ أال َأبْ

أقلَت ما قلَت وأنت بملء إرادتك؟ كأنه يقول له: أمر ال ُيصّدق أن تكون فعلت 
ذلك وأنت بكامل وعيك.

ـــــَكا َـــَلَك املأمــــتوُن مــنها وعلَّ ًة               وَأهنْ سقاَك هبا املأموُن [املأمور] َكأًْسا َرِويَّ

غبَت عن الوعي، فتخّليت عن دينك )أسباب اهلدى( واتبعته:

َدلَّكا َك  ِ َغريْ َب  َويْ يشءٍ  أيِّ  عىل  واّتبَعَتُه            اهلَُدى  أسباَب  ففارقَت 
ــا وال َأًبا                        عليِه وملْ تعــــــرفْ علــــيِه أًخا َلَكا ـــِف ُأمًّ عىل مـــذهبٍ ملْ ُتلْ

عليه  االّطالع  قبل  اجلديد  ورفُض  تقليًدا،  بالقديم  التمسك  األمر:  هو  هذا  إًذا 
تعنًّتا وغروًرا...

وملا جاء إىل النبي معتذًرا ونادًما، مل يكن قد اطّلع بعد كام جيب عىل الدعوة، جاءه 
معتذًرا خائًفا، حيفظ عبارات إسالمّية جديدة، يتضح من سياق القصيدة أّن معرفته 
هبا مل تتجاوز احلدود القولّية السطحّية، والقصيدة نفُسها تيش بأنَّ قدومه إىل املدينة 
املنّورة دافعه اخلوف، ففي البيت الرابع والثالثني وهو يصف ناقته يرّصح بأّن أقوال 

الوشاة، وختيّل أصحابه عنه، من األسباب التي دفعته إىل املجيء.

ُتوُل َيسَعى الُوشاُة َجنَاَبيْها وقوُهلم                   إنك يا ابَن أيب ُسلَْمى مَلَقْ
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َينََّك إين عنَك َمشغــوُل   ِ وقاَل كلَّ َخليلٍ كنـــــُت آُمُله                   ال ُأهلْ

إًذا هو مضطرٌ ومسلمٌ أمره إىل اهللا )البيتان 37/36(:

َمفعوُل  الرمحُن  َر  َقدَّ َما  فُكلُّ  لكُم                    َأَبا  ال  َسبييِل  َخلُّوا  فقلُت 
َباَء حَمموُل  كلُّ ابِن ُأنَْثى وإن َطاَلتْ َساَلَمُتُه               يوًما عىل آَلةٍ َحدْ

أيب  بن  زهري  ألبيه  تقليد  هو  إنام  ذلك  وغري  «الرمحن»،  لفظة  إالّ  هنا  جديد  ال 
الذبيايّن، حني طلب  النابغة  قاله  بام  ذلك صيًغا ومعاين شبيهة  بعد  ويرّدد  سلمى؛ 

[كعب] من الرسول أن ال يأخذه بأقوال الوشاة:

ُو ِعنَْد َرُسوِل اهللا َمأُْمـــوُل  َعفْ َعـــَديِن                   َوالْ  ُنبِّئْـــــُت َأنَّ َرُســـوَل اهللا َأوْ

ِصــــــيُل آِن فِيَها َمَواِعيظٌ َوَتفْ َطاَك َنافَِلَة الْ                  ُقرْ ِذي َأعْ اًل - َهَداَك الَّ مهْ

ال َتَأُخـــــَذيّن بَِأقـــــواِل الُوشــاِة َومَل                  ُأِذنب َوَلو َكُثَرت َعنّي األَقاويُل

هذا الكالم غري بعيد عن قول النابغة يف اعتذاره للنعامن: 

َلئنْ كنُت قد ُبّلغــــَت عنّي خـــــيانًة                  مَلُبلُغَك الوايش أغشُّ واكذُب

إالّ أن الفرق بني النابغة وكعب يكمن يف تلقيح ما قاله كعب بيشء من األلفاظ 
اإلسالمّية )الرسول، نافلة القرآن(، يف حني أن النابغة أقسم يمينًا وثنية فقال:

ـــــــَبَتُه                  َوَما ُهِريَق َعىَل األَنَْصاِب ِمن َجَسِد  ُت َكعْ حْ ِذي َمسَّ ُر الَّ َفاَل َلَعمْ
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يف البيت الواحد واألربعني يقول كعب:

َمُع ما لو َيسَمُع الِفيُل  لقد َأقوُم ُمــــــقاًما لو َيقـــــــوُم به                       َأَرى وَأسْ

ِن اهللاِ َتنـــــويُل   َعــــُد إال أن يكــــــــوَن له                       ِمن الرســوِل بإذْ لَظلَّ ُيرْ

هو،  سمعه  ما  وسمع  مكانه  الفيل  كان  لو  هائل،  مقام  يف  نفسه  وجد  أّنه  أي 
ورأى ما رآه، لظّل يرجتف خوًفا إىل أن ينال العفو، وقد ذكر الفيل رغبًة يف التعظيم 
العرب  أذهان  يف  تأثرًيا  وأعظمها  جّثًة،  احليوانات  أضخم  الفيل  ”ألنَّ  والتهويل، 
من  الفّيال  أن  َم  توهَّ بعضهم  أّن  األسطورة. حتى  ”الفيل“  تداولوا قصة  ما  لكثرة 

أعظم الرجال لكون الفيل من أعظم احليوانات“)13(.

يف البيت الرابع واألربعني  يقول: 

ُت َيِمينِي ال ُأَناِزُعها                         يف َكفِّ ذي َنِقاَمتٍ ِقيُله الِقيُل حتى َوَضعْ

ظل يرتعد إىل أن وضع يده يف يد النبي:

لكنَّ النبي هنا ليس هو الرحيم صاحب األخالق الكريمة، وإنام هو «ذو نقامت»، 
ذ هتديده، ثم يشّبه النبّي باألسد، ويصف هذا  د نفَّ [جبار] إن قال فعل، أي إن هدَّ
الصلة  وثيق  كّله  وذلك  النابغة،  طريقة  عىل   )50-46( قصصيًّا  وصًفا  األسد 

باألخيلة اجلاهلّية، ثم يشّبه النبي بالنور وبالسيف )51(.

ُلوُل  َتَضاُء بِِه                          ُمَهنَّدٌ ِمنْ ُسُيوِف اهللا َمسْ ُسوَل َلنُورٌ ُيسْ إنَّ الرَّ

حتى تشبيه النبي بالنور ورد يف بعض الروايات: «إّن النبّي لسيف»)14(. 
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ومل  املهاجرين]،  [يقصد  قريش  من  بجامعةٍ  حماًطا  قبيلةٍ  زعيم  النبي  يصف  ثّم 
ودعوَته  واحتضنوه  النبي،  نرصوا  الذين  وهم  أوىل،  األنصار  مدح  أّن  بباله  خيطر 
ومن  منها  وإنام  قريش،  من  مجيًعا  ليسوا  املهاجرين  هؤالء  وأنَّ  معه،  واملهاجرين 
النبّي وقريًشا، وحتى  أن يمدح  له  التي صّورت  غريها، لكنَّ عقليَّته اجلاهليَّة هي 
الذين  الزعامء  أولئك  املسلمني  إىل  بالنسبة  تعني  قريش  لفظة  كانت  اللحظة،  تلك 
آذوا النبيَّ وآذوا فقراء املسلمني الذين مل يكن هلم حول وال طول، والذين يّشكلون 

اجلزَء األهّم من اجلامعة اإلسالمّية املهاجرة. يقول:

ومل  فهاجروا،  باهلجرة  عليهم  أحدهم  أشار  الذين  قريش  من  املهاجرين  مدح 
ل. وهم ُشّم العرانني )ذوو أنفة(، أبطال يلبسون  يكونوا ضعاًفا وال جبناء، وال ُعزَّ
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 
حلقاهُتا  تشبه  الصنع،  حمكمة  تلك  ودروُعهم   ،)80 اآلية  )األنبياء:  أيًضا  القرآن 
عىل  انترصوا  ما  كثرة  من  وهم  الصحراء(،  يف  ينبت  )الذي  القفعاء  نبات  حلقاِت 
بالنرص  لثقتهم  يضطربون  ال  ُغِلبوا  وإذا  باالنتصار،  يفرحون  ال  تراهم  أعدائهم 

ـــَلُموا َُزوُلـــوا  ـــَة مَلَّـــا َأسْ ـــِن َمكَّ بَِبطْ

َمَعاِزيـــُل  ِميـــلٌ  َوالَ  َقـــاِء  اللِّ ــَد  ِعنـْ

ــُل ابِيـ ــا رَسَ َيَْجـ ــِج َداُوَد يِف اهلْ ـ ــنْ َنسْ ِمـ

ــُدوُل  جَمـْ َعـــاِء  الَقفْ َحَلـــُق  كأنـــه 
قوًمـــا وليســـوا جَمَاِزيًعـــا إذا نِيُلـــوا  

ـــمْ ـــاَل َقاِئُلُهـ ـــشٍ َق ـــنْ ُقَريْ ـــةٍ ِم َب يِف ُعصْ

ـــَكاسٌ َوالَ ُكشـُـــفٌ َزاُلـــوا َفـــاَم َزاَل َأنْ

ـــُهُم ـــالٌ َلُبوُســــــ َطــ ـــنِي َأبْ ـــمُّ الَعَرانِ ُش

ـــقٌ  ـــا َحَل تْ هل ـــكَّ ـــد ُش ـــَوابُِغ ق ـــضٌ َس بِي
ال َيفَرحـــوَن إذا َناَلـــتْ ِرماُحهـــــــــــــُم
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يتأّخرون عن  ينهزمون، وال  يقع طعن األعداء يف ظهورهم، ألهّنم ال  املقبل، وال 
موارد الردى...

القيم واملعاين واأللفاظ  كّلها مستمّدة من  الصور واأللفاظ واملعاين  أّن  نالحظ 
والصور واألخيلة اجلاهلية.

بالنسبة إىل هذه النقطة بالتحديد نرى أّن شعراء األنصار مل يمدحوا قريًشا، ألنَّ 
سادة قريش هم الذين آذوا النبي وحاربوه قواًل وفعاًل، وأجبوه والعصبَة املسلمَة 
شعرائها،  عىل  رًدا  موضوع  من  أكثر  يف  قريًشا  هيجون  نراهم  لذلك  اهلجرة،  عىل 

عمرو بن العاص، وأيب سفيان، ورضار بن اخلطاب،...

يقول كعب بن مالك األنصاري:

ُبوُل َباِب َمقْ ُق عنَد َذوي األلْ َدُقُه                  والّصدْ ُ القوِل أصْ ِلغْ ُقَريًشا وَخريْ َأبْ

اَتـُكُم                   أهــَل اللواِء َففي َما يكثُر الِقيُل؟)15( أنْ َقدْ َقَتلـــــْنَا بقـَتْاَلَنا رَسَ

ا عىل ابن الزبعري الذي قال يف يوم ُأُحد حني أصيب  وحسان بن ثابت يقول، ردًّ
:oَمن أصيب من أصحاب النبي

ِع األََسلْ َرِج من َوقْ َزْ ليَت أشياخي ببدرٍ َشِهدوا                   َجَزَع اخلْ

َتــــَدلْ )16( نَاه بَبـــدرٍ َفاعْ َم من ساداهِتم                   َوَعَدلْ قد قتلنا القرْ

فقال حسان جميًبا ابن الزبعري)17(، يف البيت 10 وما بعده:

َوَرسوُل اهللاَِ َحّقـــًا شـــــــاِهدٌ                        َيوَم َبـــدرٍ َوالَتنــابيـُل اهلُـــَبل
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َوَتَركنا ِمن ُقـــــَريشٍ َمجَعـُهم                        ِمثَل ما ُمجَِّع يف اِخلصِب اهلََمل

َوَقَتلــنا ِمنــُكُم َأهـــــَل اللـَِوا                        إِذ َلقيــناُكم َكــَأّنا ُأســُد َطـــّل

 َفَقَتـلــنا ُكـــلَّ َرأسٍ ِمــــنُهُم                        َوَقَتلــنا ُكـلَّ َجحـجاحٍ ِرَفــــّل

يِن ِمقدامٍ َبَطل َكــم َقَتلـــنا ِمن َكـريمٍ َسيِّدٍ                           ماِجِد اجلَدَّ

َوَشــريفٍ لَِشـريفٍ مــاِجدٍ                           ال ُنباليِه َلدى َوقِع األََسل

حنَي َأعَلنُتم بَِصوتٍ كاِذبٍ                           َوَأبو ُسفياَن َكي َيعلو ُهَبل

َنحُن ال َأنُتم َبني َأستـــاِهها                        َنحُن يف الَبأِس إِذا الَبأُس َنَزل

وبداًل من قريش، مدح شعراء األنصار بني هاشم قوم النبي يف أكثر من موضع، 
ورثوا املستشهدين منهم: ُعبيدة بن احلارث بن عبد املطلب، وجعفر بن أيب طالب، 

واحلمزة بن عبد املطلب:

يف رثاء احلمزة يقول كعب بن مالك األنصارّي:

ا                   َفُكلُّ َفَعالُِكمْ َحَسنٌ َمجِيُل )18( ً َياُر َصبْ ... أالَ َيا َهاِشُم األَخْ

ويقول يف رثائه لشهداء مؤتة مادًحا بني هاشم:

ِكَتاُب املُْنَْزُل. َلُه ِعَبـاَدُه                    َوَعَليِْهُم َنَزَل الْ ِ مٌ هِبِمْ َعَصـَم اإلْ ...َقوْ

هم ُنرِصَ النبيُّ املرَسُل ِهيم َرضـَي اإللــُه ِخلَــــلِقه                   وبحدِّ وهِبَدْ

ِحُل  َتَذَر الّزَماُن املُْمْ ُوُجوِه ُتَرى ُبُطوُن َأُكّفُهمْ                   َتنَْدى إَذا اعْ بِيُض الْ
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ويف رثاء حسان لشهداء مؤتة يقول عن بني هاشم، وعن جعفر بن أيب طالب)19(:

... َأَغرُّ َكَلوِن الَبدِر ِمن آِل هاِشمٍ                 ُشجاعٌ إِذا سيَم الُظالَمَة جِمَســـــُر

... َوُكنّا َنرى يف َجعفـَرٍ ِمن حُمَمـَّدٍ                 َوفاًء َوَأمًرا حاِزًما حنَي َيأُمـــــــُر

َفام زاَل يف اإِلسالِم ِمن آِل هاِشمٍ                    َدعاِئُم ِعزٍّ ال َيــزوُل َوَمفـــــَخُر

ُهُم َجَبُل اإِلسالِم َوالناُس َحوَلُه                    ِرضامٌ إىِل َطودٍ َيروُق َوَيقــــَهُر

ُر ...ُهُم َأولِياُء اهللاَِ َأنـــَزَل ُحكــَمُه                     َعَليِهم َوفيِهم َوالِكتاُب امُلَطهَّ

كعب بن مالك األنصاريّ اخلزرجي(٢٠):

)املؤمنني(  املدينة  شعراء  بني  العنيف  األديّب  للرصاع  حيًّا  أنموذًجا  شعره  يمّثل 
الثالثة  الشعراء  أحد  فهو  اإلسالمية.  الدعوة  صدر  يف  )املرشكني(  مّكة  وشعراء 
أن  األنصار  إىل  طلب  حني   ،oالنبي دعوة  لّبوا  الذين  األنصار(،  )من  الكبار 
ينرصوه بألسنتهم كام نرصوه بأسلحتهم ملـّا أخذ شعراء مّكة املرشكون، يتطاولون 
عىل مقامه الرشيف ويتجّرؤون عىل الدين القويم [الشعراء الذين يتبعهم الغاوون(.

آمنوا]  الذين  إالّ   ...] رواحة  بن  اهللا  وعبد  ثابت  بن  حسان  مع  كعب  محل  لقد 
بني  العنيفة  املعركة  تلك  والذود عن محاه يف  اإلسالم،  بشعرهم عن  الدفاع  عبء 
النّقاد  باعرتاف  جميد  شاعر  وهو  املرشكني،  مّكة  وشعراء  املسلمني،  املدينة  شعراء 

القدماء، ولشعره أمهّية كبى يف دراسة هذه احلقبة: 

ألّنه من ناحية يصّور املعركة الشعرّية التي دارت بني شعراء املدينتني. 
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ظّل  يف  تطّور  من  العريّب  الشعر  أصاب  ما  بدّقة  يصّور  ثانية  ناحية  من  وألّنه 
اإلسالم، وما دخله من عنارص جديدة نتيجة للحياة اإلسالمّية اجلديدة.

والفرق بني دراسة شعره ودراسة شعر حّسان بن ثابت أّن كعًبا كان يف اخلامسة 
فرقٌ  حتاًم  وهنالك  الستني،  يف  وحسان  إسالمه  أعلن  حني  عمره  من  والعرشين 
بني من يسلم وهو شاب ومن يسلم وهو مسّن، لذلك يمكننا عّد كعب أكثر متّثاًل 
للمعاين اإلسالمّية، وقد ظهر ذلك جلًيا يف مواضيع شعره كلِّها، يف املديح والفخر 

والرثاء والنقائض.

والفرق الثاين بني دراسة شعره ودراسة شعر حّسان أّن شعر كعب اجلاهيّل مفقود 
حتى اآلن، لذلك تصعب رؤية التغيري الذي طرأ عىل شعره كام هو احلال بالنسبة إىل 

شعر حّسان اجلاهيّل واإلسالمّي.

والفرق الثالث بني شعره وشعر حّسان، خلّو شعره )أو عىل األقل املوجود بني 
واحدة  قصيدة  حاشا  حسان،  شعر  من  العكس  عىل  الطلّية،  املقّدمات  من  أيدينا( 
استهّلها ببيتني من الغزل التقليدّي )رثاء محزة(؛ وربام يرجع ذلك إىل ضياع مطالع 
أغلب شعره  األحداث، وألنَّ  واالرجتال ملالحقة  الرسعة  إىل عوامل  أو  قصائده، 

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، واهلداية اإلهلّية، والعدل يف السرية، 

وااللتزام باحلّق، واهلداية إىل ما ُينجي من النار...

فالنبي يف شعر كعب هو الذي مجع أمر األّمة بعد تفّرق وأصلحه بعد خلل:



أ.د . دالل حسن عّباس

٤٢

ُر ُمنَْترِشُ )الديوان، ص208( تِِه َواألَمْ ًثا َوَرمَّ بِِه                ُأُموَر ُأمَّ َّ اإِلٰلُه بِِه َشعْ ... مَل

وهو الشهاب املنري امليضء، منطقة احلّق، وسريته العدل، وكالمه صدق، كام يف 
قوله يف بدر:

ِح ِمنْ ُأحـُدِ   ماذا َلِقيــنا وما القــوا مــــن اهلََرِب فْ َساِئلْ قريًشا غداَة السَّ

َر إذ َزحــَُفو     ما إنْ نراِقبْ مـــــِنْ آلٍ وال َنَســـِب كنّا األُُسوَد وكانوا النّمْ

ُهِب ــــلٌ عىل الشُّ ... فِينا الرُسوُل ِشهابٌ ُثمَّ َيتـــَْبُعهُ   ُنورٌ ُميضءٌ َلُه َفضْ

ـــــُج ِمنْ َتَبــِب ل ِســــــرَيُتهُ   َفَمنْ ُجيــــبُْه إليــِه َينـْ احلَقُّ َمنْطِـــُقُه والعـــَدْ

ـــَبعْ عىل الكــَِذِب ُر مل ُيطْ ِصيةٍ   كَأنَّه البــَدْ مُرَنا َعنْ غرِي َمعْ يض ويذْ  .. َيمْ

ــــَعَد العــــَرِب بــوه فُكـــنَّا أسْ ُقُه                َوَكذَّ ـــناُه ُنصــَدِّ َبعْ      َبـــَدا لنـــــــا فاتَّ

ِك والنُّصِب   ُل الرشِّ ُب اإللِه وأهْ ليَسا سواًء وشتــَّى بني أمــــــِرَمها                  ِحزْ
)الديوان: 175(        

وهو اهلادي، إّن اّتباَعه هدايةٌ والصدُّ عنها كفرٌ وضالل: 

يِْل َهاِدَيا ... )الديوان، 291( َمِة اللَّ ِه           ِشَهاًبا َلنَا يِف ُظلْ ِ ُه فِينَـــا بَِغريْ ـــِدلْ ْ َنعْ نَاُه مَل ... أَطعْ

َكُفوَر )الديوان: 103( َز الْ ُفرْ بِِه ُجيْ دٍ        َوَمنْ َيكْ ُه ُهيَْد لُِكلِّ ُرشْ ... َفَمنْ َيتَْبعْ

ومن مناقبه عليه السالم الصدق يف اإلنذار وتبليغ الرسالة:

وآيـــاتٍ مبيـــّنًة تنـــري )الديوان: 103( ... نذيرٌ صادق أّدى كتاَبه 
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والصدق يف القول:

ُه البدُر مل ُيطبعْ عىل الكذِب )الديوان:175( يميض ويذُمُرنا من غرِي معصيةٍ       كأنَّ

ا عىل هبرية بن أيب وهب يف ُأُحد: وصلة رسالته بالسامء، قال ردًّ

َل اَل َنَتَطّلُع  قـــــَوْ ــــَرُه               إَذا قــَاَل فِيـــنَا الْ ... َوفِينَا َرُسوُل اهللا َنتَْبُع َأمْ

َفــــُع ُل ِمــنْ َجّو الّساَمِء َويــــُرْ ــــِد َرّبِه               ُينَزَّ َتَدىّل َعَليِْه الّروُح ِمنْ ِعنـْ

َل املَْنِّياِت َواطَْمُعوا ا َلنَا               َذُروا َعنُْكمْ َهوْ ... َقاَل َرُسوُل اهللا مَلّا َبــــَدوْ

جـــَُع ِه َويـُرْ ـــَيا َلــَديْ ََياَة َتَقّرًبا                إىَل َمِلـــكٍ حُيْ ي احلْ ِ َوُكوُنوا َكَمنْ َيرشْ

َُع )الديوان:224( َر هللاِِّ َأمجْ َمْ َياَفُكمْ َوَتَوّكُلوا                 َعىَل اهللا إّن األْ َوَلِكنْ ُخُذوا َأسْ

هشام)21(  ابن  ويقول  بيًتا،   49 وتبلغ  له،  ُرويت  التي  األطول  القصيدة  هذه 
”جَمَالُِدَنا  قال:  قد  مالك  بن  كعب  ”كان  القصيدة:  هذه  من  السادس  البيت  عن 
». فقال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم: أيصلح أن  َمةٍ ُكّل َفخْ منا)22(  َعنْ ِجذْ

نقول: جَمَالُِدَنا َعنْ ِدينِنَا ؟ فقال كعب: نعم، فقال رسول اهللا � فهو أحسن.

هذه الرواية تدلُّ عىل استئناس النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم هبذا الشعر الذي 
من  وغريها  هذه  والقصيدة  املرشكني،  قريش  شعراء  عىل  األنصار  شعراء  به  يردُّ 
القصائد التي يتحّدث فيها كعب بن مالك عن املعارك الكالمّية والقتالّية التي دارت 
كانت  الذين  املرشكني  وبني  أكثريتهم،  يشّكلون  األنصار  كان  الذين  املسلمني  بني 
تتزعمهم قريش وتوّجههم، وتبنّي أّن كعًبا يتحّدث عن معارك شارك فيها بنفسه، 
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وليس عن معارك سمع بام جرى فيها كحال حّسان بن ثابت.

كّفار  من  اثنني  رأي  مفنًِّدا  العقبة،  نقباء  فيها  يذكر  التي  األبيات  وقال كعب يف 
قريش مها: ُأيّب بن خلف وأبو سفيان:

... أبى اهللا ما منَّتك نفُسك أّنه /   بمرصاد أمِر الناس راءٍ وسامُع

وأبلغ أبا ســــفياَن أنْ قــد بدا لنا /    بأمحَد نورٌ من هدى اهللا ساطــــُع )الديوان: ص 219(

عليهم  لألنبياء  كان  بام  ومقارنتها  معجزاته،  بإثبات   o النبيَّ كعب  وامتدح 
السالم منها، ويف ذلك يقول:

ِم َكلَّمتْ     ُسَليْامَن ذا امُللِك الذي ليس بالَعِمي ُل الَبِّ بالَوهْ َوإِنْ َتُك َنمْ

نُِّم )الديوان: ص 270( ْ ِه بالرتَّ ــــُد َسبَّحـــــتْ  ِصَغاُر احلََىص يف َكفِّ فهذا َنبيُّ اهللاِ أمحْ

ويف هذا الصدد يقول أيًضا:

َرة      َعىَل الـطُّوِر امُلنِيــــِف امُلَعـــظَِّم َفإِنْ َيُك ُموسى َكلَّم اهللاُ َجهْ

ِم )الديوان: ص270( فِيِع امُلسوَّ ىَل الرَّ ِضِع األَعْ ًدا             َعىَل امَلوْ َفَقدْ َكلَّم اهللاُ النبيَّ حمـــــــمَّ

النّص القرآيّن ال من القيم اجلاهلّية، وهذا واضح يف  واملعاين كّلها مستمّدة من 
معظم ما قال يف رثاء محزة بن عبد املطلب يقّدم النبوة عىل سائر اخلصال:

ُدُد ؤْ ُة والنََّدى والسُّ َن يف ُذؤاَبِة هاِشمٍ              َحيُْث النُُّبوَّ مٌ مَتَكَّ ...  َقرْ
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ِرُد دٍ َوَصـــــِفيُُّه                َورَد احِلامَم فطاَب ذاَك الـَموْ  النبـــــــــيِّ حُمَمَّ

َهُد َتشْ وا النَّبِيَّ َوِمنُْهمْ املُْسْ ِلاًم يِف ُأســــَْرةٍ                  َنرَصُ َوَأَتى املَْنِيََّة ُمعْ

ةٍ اَل َتبـــــُْرُد تْ                َلُتِميُت َداِخَل ُغصَّ َ َوَلَقدْ إَخاُل بَِذاَك ِهنًْدا ُبرشِّ

مما َصبَحنَا بالعقنقل قومــــَها                   يوًما تغَيّب فيه عنها األســعد

َت لَِواِئنَا َوحُمَمـــــَُّد يُل حَتْ ِ رٍ إذْ َيُردُّ ُوُجوَههـــــُمْ                   ِجبْ َوبِبِئِْر َبدْ

ُرُد  ُتُل َمنْ َيَشاُء َوَنطْ : َنقْ ِ َمنيْ اهَتُمْ                ِقسْ ُت َلَدى النَّبِيِّ رَسَ َحتَّى َرَأيْ

                )الديوان: ص 190(

أّنه يف رثائه للحمزة حتدث عن بطولته وشجاعته، لكنه ركز عىل كونه  صحيح 
عّم النبّي، ويف مدح هاشم جعل النبّوة فيها مقّدمة عىل الكرم والسؤدد، وهي أرسة 
، واستشهدوا من أجل الدعوة، ورثاء محزة استدعى هجاء هند  نرص أفراُدها النبيَّ
وقومها، مسميًّا من قتل منهم يف تلك املعركة، مرّكًزا عىل أن قتىل املرشكني يف النار 

وقتىل املسلمني يف اجلنّة خمّلدون ... 

نَاِن خُمَلَُّد ِ َشتَّاَن َمنْ ُهَو يِف َجَهنََّم َثاِوًيا                  َأَبًدا َوَمنْ ُهَو يِف اجلْ

             )الديوان: 191-190(

األنام،  وخري  البية،  وأتقى  واملصطفى،  املختار  أّنه  عىل  يركز  للنبي  رثائه  ويف 
الرساج الوّهاج، والبشري النذير، واهلادي املنري.
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َطَفى ِة َواملُْصْ يَّ َبِ ِ الْ عٍ َذَرى                    ِخلرَيْ ُ َفابْكــــِي بَِدمْ َيا َعنيْ

ِة ِعنَْد التَُّقى يَّ َبِ ِ َمنْ مَحََلتْ َناَقةٌ                    َوَأتَْقى الْ ... َعىَل َخريْ

ِ اللها [العطايا] ِ األََناِم َوَخريْ ــــَفلٍ                      َوَخريْ َعىَل َسيِّدٍ َماِجدٍ َجحْ

جَتـــــَى  َق ُكلِّ األََناِم                       ِمنْ َهاِشمٍ َذلَِك املُْرْ َلُه َحَسبٌ َفوْ

َجى اًجا َلنَا يِف الدُّ ِلِه                        َوَكاَن رِسَ َنُخصُّ باَِم َكاَن ِمنْ َفضْ

ؤُه َقدْ َأضـَا  َوَكاَن َبِشرًيا َلنَا ُمــــــنِْذًرا                         َوُنوًرا َلنَا َضوْ

َتِِه ِمنْ َلظــــَى ... ى بَِرمحْ َفَأنْقــــــََذَنا اهللاَُّ يِف نــُوِرِه                          َوَنجَّ

                    )الديوان: ص 173(

والنبيُّ هو خرُي الناِس قاطبًة، حًيا وميًتا، األقرُب من ربِّ العاملني، املاجُد التقّي، 
ذو األخالق احلميدِة الرشيُد املرشُد

ها وامُلقــَلََّدا اَء حَتـــَزُن بِالبـــَُكا               وَتلطــُم ِمنـها َخـدَّ ، حــرَّ وَباكيــةٍ

ــدٍ            ولو َعِلَمت ملَ َتبِك إال حُمَّمــََدا  ، بعــد النَّبــّي حممَّ علـى َهــالِكٍ

ا ِة َمقعـَدً ـاِس حّيــًَا وَميِّتــًا             َوَأدَنــاُه ِمن ربِّ البـَريَّ ُفِجعنَا بَِخيـر النّـَ

اِس ُكلِّهُم َيَدا وَأفَظَعُهم َفقـًدا علــى ُكلِّ ُمســـِلمٍ            َوَأعَظَمـُهم يِف النّـَ

َلَقد َوِرَثت أخالُقُه امَلجَد والتََّقــى         َفَلم َتلَقُه إال َرِشيًدا وُمرِشدا )الديوان: 
)198
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إّن املعاين التي استخدمها كعب مستمّدة يف معظمها من النّص القرآيّن، أو املزايا 
التي كانت ممدوحة يف اجلاهلّية، وظّلت كذلك يف اإلسالم.

ففي إجالء بني النضري وقتل كعب بن األرشف:

رٌ َكبِــــــــــرُي ُرُه َأمْ ... َوذلَِك َأهّنُمْ َكَفروا بَِربٍّ            عزيزٍ أمْ

وقد ُأوُتوا َمًعا فهاًم َوِعلمـًا                 َوَجاَءُهُم ِمَن اهللاِ النَِّذيُر

َنِذيرٌ َصاِدقٌ أدَّى ِكَتاًبــــــا                  وآياتٍ مبيَّنةٍ ُتنـــــــــــرُي

قٍ             وآياتٍ مبيَّنةٍ ُتنيــــــــــــــُر)23( َفَقاُلوا ما أتيَت بأمِر ِصدْ

يصّدقني به الَفِهُم اخلبــرُي يُْت حّقـــًا  َفَقاَل َبىَل َلَقدْ َأدَّ

َكُفـوُر َز الْ ُفر بِِه ُجيْ َوَمنْ َيكْ فمن يتبْعُه ُهيَْد لكّل رشد 

َّق النُُّفوُر ــًرا               َوحاَد هِبِمْ َعنْ احلْ ًرا َوُكفْ ُبوا َغدْ ِ  َفَلامَّ ُأرشْ

قٍ              وكاَن اهللاُ حَيُكُم ال َجيُوُر... )الديوان: 203( َأَرى اهللاُ النَّبيَّ برأِي ِصدْ

من الواضح أّن املعاين إسالمّية كلها، مستمّدة من النّص القرآيّن، يف وصف اليهود 
الذين كانوا يعلمون علم اليقني صفات النبي، لكنّهم كّذبوه حقًدا وبغًيا ونفوًرا.

ويف األبيات هذه كام يف غريها تركيز عىل صدق النبي وصدق الرسالة.

ويف يوم اخلندق: يقول إن أبطال األنصار استشهدوا يف سبيل اهللا: 

بّكفك فاهدنا ُسُبَل الرشاد  )الديوان: ص 195( ... لنُظِهَر دينك، اللهم إّنا  
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حتّدث  الذي  األخري  البيت  هذا  باستثناء  جاهلية  وأسلوًبا  معنى  كّلها  القصيدة 
فيه عن الرسالة، وهذا دليل عىل أّن اّتباع الرسالة رّقق ألفاَظ الشعر، املستوحاة من 

النّص القرآيّن، كام يتضح أيًضا من هذه األبيات السبعة التي قاهلا يف يوم خيب:

َوِد ََشاِجِع ِمذْ ا َوُفُروَضــــُه                بُِكلِّ َفًتى َعاِري األْ نـــَا َخـــيَْبً ُن َوَردْ َوَنحْ

ـــــــَِد ًزا بَِأمحْ ُجوَها َوَفوْ ًحا إنْ َأَصاَب َشَهاَدًة                ِمنْ اهللا َيرْ َقتَْل َمدْ َيَرى الْ

ـــــــــَيِد َفُع َعنُْه بِاللَِّساِن َوبِالْ دٍ                َوَيدْ َيُذوُد َوحَيِْمي َعــــنْ ِذمــــَاِر حُمَــمَّ

ِس حُمََمـــــــّدٍ رٍ ُيِريـــــُبُه                 َجيُوُد بِنَفْسٍ ُدوَن َنفْ ُه ِمـــــنْ ُكـــلِّ َأمْ َوَينْرُصُ

ِعزَّ يِف غـــــَدٍ  َز َوالْ َفوْ َغيِْب خُمِْلصــــًا                  ُيِريُد بَِذاَك الْ َباِء بِالْ َنْ ُق بِاألْ ُيَصدِّ

                                    )الديوان: ص 197(

ويف رّده عىل عىل رضار بن اخلطاب )الديوان، ص 288( يف يوم بدر يقول:

عجبُت ألمِر اهللاِ واهللاُ َقاِدُر                       عىل ما أراَد َليَْس هللاِ َقاهُر

َلُه َوَما  َمَردَّ  َفاَل  ُسوًءا  مٍ  بَِقوْ اهللاَُّ  َأَراَد  «َوإَِذا  تعاىل:  قوله  من  مأخوذ  الكالم  وهذا 
» )الرعد: اآلية11(. ن ُدونِِه ِمن َوالٍ َهلُم مِّ

َقِّ َظاِهُر ُه               َوَأنَّ َرُسوَل اهللا بِاحلْ ُ َنا بَِأنَّ اهللا اَل َربَّ َغــــــريْ ... َشِهدْ

اَم َأنَْت َساِحُر ا َوَقاُلوا : إِنَّ وْ بُِلوا            َفَولَّ ... َوَكاَن َرُسوُل اهللا َقدْ َقاَل َأقْ

وهذا القول من قوله تعاىل: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
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ساحر كذاب» )ص: اآلية 4(.

رٍ مَحَُّه اهللاُ َزاِجُر ... ِر َأَراَد اهللاُ َأنْ َهيَْلُكوا بِِه                      َوَليَْس أِلَمْ أِلَمْ

وهذا القول مستمد من اآلية 11 من سورة الرعد، ومن اآلية: «َواَل ُيَردُّ َبأُْسُه َعِن 
ِرِمنَي» )األنعام: اآلية 147(. ِم املُْجْ َقوْ الْ

وقال حني أمجع الرسول عليه الصالة والسالم السري إىل الطائف:

يوَفا ...  نَا السُّ َعْ ... َقَضيْنَا ِمنْ هِتَاَمَة ُكلَّ َريْبٍ                  َوَخيَْبَ ُثمَّ َأمجْ

نُِهُم ُصُفوَفا ــفٍ                 حُيِيُط بُِسوِر ُحصْ وأّنا َقدْ َأَتيْنَاُهــــــــمْ بَِزحْ

ا َعُزوفــَا َطِبً بــــًا                  نقيَّ الَقلِْب ُمصْ رئيُسُهم النّبيُّ وكاَن ُصلْ

ْ يكنْ َنزًقا َخِفيـــــَفا مٍ َوِعلْمٍ                    َوِحلْمٍ مَل ِر ُذو ُحكْ رِشيُد األَمْ

ــــــــــا                      هو الرمحُن كان بنا َرُؤوفـــا ُنطيُع َنبِيَّنا وُنـطـيُع َربًّ

                 )الديوان: 236(

َضاِت اهللا  تَِغاَء َمرْ َسُه ابْ ي َنفْ ِ  واضح أّن املعنى مستمّد من اآلية «َوِمَن النَّاِس َمن َيرشْ
ِعَباِد»، )البقرة /207(. َواهللاَُّ َرُءوفٌ بِالْ
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ان بن ثابت، والدور اإلعالمي للشعر يف عرص صدر اإلسالم: حسّ

ذكرنا من قبل أّن الرسولo استعان بشعراء األنصار للرّد عىل مرشكي قريش، 
وقد جاء شعر حّسان بن ثابت وكعب بن مالك ِسجالًّ ألحداث تلك احلقبة متضمنًا 
)أسامء املعارك وأسامء الصحابة وأسامء املرشكني(، لقد كان الشعر تارخًيا وسياسًة 

وإعالًما..

وجاء فتح مّكة سنة 630م. بعد ثامين سنوات من اهلجرة وما ختّللها من معارك 
حربّية وكالمّية بني املسلمني بقيادة النبي واملّكّيني بقيادة أيب سفيان، ليحسم الرصاع 
واالقتصادّي  التجارّي  املركز  )وهي  مّكة  عىل  سيطرهتم  إّن  إذ  املسلمني،  ملصلحة 
والدينّي والسيايّس األهّم يف اجلزيرة العربّية( أوجدت خلاًل نوعيًّا يف توازن القوى 
الكثري من  تالًيا  الواقع، وغرّي  باألمر  التسليم  إىل  دفع هؤالء  أعدائهم،  بينهم وبني 

املعطيات.

لقد أّثرت هزيمة قريش يف موقف القبائل البدوّية، التي كانت مصاحلها ترتبط 
النبي،  دعوَة  كثرًيا  أو  قلياًل  تعّرفت  قد  الفتح  عام  قبل  وكانت  القرشّية،  بالزعامة 

وكانت متأّثرة أيًضا باإلعالم املضاّد لشعراء قريش... 

إليه  تتعّرف  النبي  تفد عىل  القبائل  بدأت وفود  الوفود(:  العام 630م هو )عام 
وتتعرف دعوته لتقّرر ما تراه بشأهنا: نذكر مثاًل من هذه الوفود وفَد بني متيم، الذي 
قصد مّكة لزيارة النبي برئاسة خطيب وشاعر يعّرفان بالقبيلة ويفتخران بأجمادها: 
يبدأ اخلطيب وهو «عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي» الكالم مشيًدا بمآثر قبيلته 
درجةٍ  عىل  جعلها  الذي  ومنّه  اهللا  بفضل  وذلك  القبائل،  من  غريها  عىل  وتفّوقها 
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ة العّدة، وهم «رؤوس  عظيمة من العّز واجلاه والعظمة والغنى وكثرة العدد وشدَّ
الناس» و«امللوك»، و«أعّز أهل املرشق» وال يمكن ألحد عىل اإلطالق أن ينافسهم، 
ومن يشّك بذلك فلينافسهم فهذا ميدان املفاخرة: )إنه املنطق القبيّل الذي يكّرس 
البدوّية  العنجهّية  ا عىل هذه  والغلبة(، وردًّ السيطرة  القائمة عىل  البدوّية  العنجهّية 
لدحض  يرّد  أن  األنصار  من  اخلزرجّي(  قيس  بن  )ثابت  إىل   oالرسول يطلب 
اإلدعاءات املعلنة: فيعلن ثابت يف خطبته أّن اهللا هو الذي جعل «املسلمني» )ملوًكا( 
حني  اهلجوم:  إىل  يلجأ  إّنام  بالرّد،  ثابت  يكتفي  وال  لرسالته.  خلقه  أفضل  واختار 
يربط بني اإليامن بالرسول o وبدعوته وبني املجد والعظمة... مادًحا املهاجرين 
األوائل أّول املستجيبني للدعوة، ثّم األنصار )أنصار اهللا ووزراء رسوله(، ويضع 
إّما اإليامن واالنضامم إىل كرام الناس وإّما الكفر وتالًيا  ثابت العدوَّ أمام َخيارين: 

املواجهة التي تعني القتل والقتال...)24(

ثّم يلقي شاعر متيم «الزبرقان بن بدر التميمّي» قصيدة. فيطلب الرسولo إىل 
حّسان بن ثابت اخلزرجّي األنصارّي أن يرّد عليها.

الالفت هنا والذي جتدر مالحظته، أّن حرب قريش للنبي كانت حرًبا بالسيف 
والقول، أّما حرب القبائل له فكانت حرًبا )بالقول( وهذا يتناسب وجوهر الدعوة 

التي ترتكز عىل )القول املعجز: النّص القرآيّن(.

يدحض  الذي  بالكالم  )الوفود(  عىل  والرّد  قريش(،  )مرشكي  عىل  الرّد  كان 
كالمهم، ويفنّده )كالم برش مقابل كالم برش مثلهم(، ولكنَّ ما جيدر تسجيله هنا 
تذكرنا  إذا  حضارًيا،  منهم  أرقى  أفراد  تواّله  القبائل،  باسم  الناطقني  عىل  الرّد  أنَّ 
أّن األنصار هم من القبائل القحطانّية القادمة من اليمن مع كّل ما حتمله من تراث 
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حضارّي، يذّكر بالقرابة بني أهل املدينة وبني النازحني إىل الشام والعراق الذين كان 
هبم.  تربطهم  التي  القربى  بعالقة  يفتخرون  ثابت  بن  حّسان  ومنهم  املدينة  شعراء 
التعايل  بروح  بدوّية مشبعة  السياق مفخرة  بدر» يف هذا  بن  «الزبرقان  تأيت قصيدة 
خلطبة  تأكيًدا  استثناء،  دون  من  اجلميع  عىل  والسيطرة  التفّوق  وبروح  واملبالغة، 
بِمنعة  املفاخرة  النهائّية:  النتيجة  لتكون  قيس،  بن  ثابت  خطبة  عىل  ورًدا  عطارد، 
متيم املطلقة التي تؤّكدها التجارب يف الفعل ويف القول ويتضح لنا أّن الزبرقان ال 
يشري إىل اإلسالم من قريب وال من بعيد سلًبا وال إجياًبا... ويف هذا الشعر البدوي 
-عىل خالف اخلطبة- ال ذكَر هللا )البعد الدينّي( مطلًقا، إّنه ميدان العنجهية البدوّية 
بامتياز، ففي هذا النّص الشعرّي دفاع عن الذات الفردّية، قبل أن تذوب يف اجلامعة: 

احلرشجة األخرية التي تعاين منها القيم القبلّية مقابل القيم الدينّية اجلديدة)25(.

رّد حّسان عىل الزبرقان يف القصيدة املشهورة، التي مطلعها:

إنَّ الَذواِئَب ِمن فِهرٍ َوإِخَوهَتُم             َقد َبيَّنوا ُسنًَّة لِلناِس ُتتََّبُع 

يف رّد حّسان يف البيتني )1 و29( تأكيدٌ لطرح ثابت حول الرسالة الدينّية اجلديدة، 
ولكّن األبيات من )3-10( يطغى عليها الزخم القبيّل: فيأيت معاداًل تفاخَر الزبرقان 
مقابل  الغائبني  ضمري  باستخدام  اجلامعّي  البعد  تأكيد  يف  يتمّثل  وهو  التميمّي، 
والدينّي  القبيّل  البعدان  يتجاور  حّسان  نّص  ويف  الزبرقان.  لدى  املتكّلمني  ضمري 

ويتعاضدان...

إهّنا احلرب الكالمّية: يسعى حّسان إىل إفحام بني متيم ليعلنوا إسالمهم: وهذا 
متيم  عىل  رّد  الذي  هو  النبّي  يكن  مل  العرب:  حياة  يف  )اللغة(  القول  أمهّية  يؤكد 
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بخطيب وشاعر  استعان  وإّنام  اإلسالم:  ليحّضهم عىل دخول  اهللا  مستخدًما كالم 
أفحام القوم فأسلموا )إهّنا اللغة املهيمنة( التي تعادل لغة القوم وتتفّوق عليها، ال من 
حيث مصدُرها، فهي برشّيةٌ مثُلها، وإّنام من حيث القدرُة عىل استخدامها. ضمن 
هذا اإلطار ُيفَهُم موقُف النبيِّ هنا، من استعانته بالشعراء يف خضّم مسريته النضالّية 
ا  من أجل دعوته الدينّية، تأكيًدا عىل ِحسبان الكالم اجلاميّل سالًحا فكرًيا ومعتقديًّ
خطرًيا، ويف اإلطار نفسه ُيفهم الدور الذي أّداه حّسان يف مسرية الدعوة، واملنزلة 

التي كانت له لدى النبي ولدى املسلمني.

الذي تمَّ فيه هذا اإلعالن، من دون فهمٍ  بالشكل  إّن إعالن بني متيم إسالمهم 
أو اقتناع بالدعوة اإلسالمّية، يوّضح كيفّية دخول الكثري من العرب يف الدين، كام 
«إيديولوجيا»  أو عليه حني جعلوه  )الِرّدة(،  منه  التي خرجوا هبا  السهولة  يوضح 

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

يف قصيدة الزبرقان كام ذكرنا عصبيَّةٌ قبلّية طاغية واعتداد بالكرم والغلبة، وبالكرم 
التجارب يف  تؤّكدها  التي  املطلقة  متيم  منعة  والتفّوق: كالم عىل  وبالكرم  واملجد، 
الفعل ويف القول، والالفت أّن الزبرقان ال يشري إىل اإلسالم من قريب وال من بعيد، 

ال سلًبا وال إجياًبا، إنه ميدان العنجهّية البدوّية بامتياز...

رّد حسان عىل الزبرقان)26(: 

إّن الذوائَب منْ فهرٍ وإخوهتمْ          قدْ بينوا سنًّة للناِس تتبـــــــــــــــُع )27(

َىض هَبا ُكلُّ َمن كاَنتْ رِسيَرُتهُ          تقوى اإللِه وباألمِر الذي رشعوا َيرْ

َع يف أشياِعِهمْ َنفعوا همُ         أوْ حاَوُلوا النّفْ قومٌ إذا حاربوا ّرضوا عدوَّ
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ــوا ــا رقعـ ــوَن مـ ــاِع، وال يوهـ ــَد الدفـ  عنـ

ــَدُع )28( ــا البِـ هـ ، رشُّ ــمْ ــَق، فاعَلـ إّن اخلالِئـ

َتَبـــُع ســـبِقهمْ  ألدنـــى  ســـبقٍ  فـــكلُّ   

َطَبـــُع َمطَْمـــعٍ  يف  ُيِعيُبُهـــُم  َوال   

يف فضـــِل أحالِمهـــم عـــن ذاك مّتســـُع

الّطَمـــُع دهيـــُم  ُيرْ وال  َيطَْمعـــوَن،  ال 

َعـــُدوٍّ َعليهـــُم جاهـــدٍ جدعـــوا وِمـــنْ 

ــُه َومـــا َنَزُعـــوا ُهـــمْ عنـْ ُ فـــاَم َوَنـــى َنرصْ

ــوا ــاعة ً، َرَبُعـ ــا سـ ــوا َعَليْنَـ ــاَل عوجـ أوْ قـ

ـــَك األمـــَر الـــذي َمنَعـــوا وال يُكـــنْ مهُّ

ـــَلُع والسَّ الّصـــاُب  َعليـــِه  ـــاُض  خُيَ ا  َرشًّ

مـــنْ أظفارهـــا خشـــعوا الزعانـــُف  إذا 

َجـــَزُع وال  َخـــورٌ  فـــال  ُأِصيُبـــوا  َوإنْ    

فـــدُع أرســـاغها  يف   َ ببيشـــة  أســـدٌ   

ِرُع  الـــذَّ  ِ الوحشـــية  إىل  يـــدبُّ  كـــام   

ُهـــُم أكفُّ َهـــتْ  أوْ قُع النّاُس مـــا  َيرْ ال 

حمـــــــــدثةٍ غـــرُي  منهـــمْ  تلـــَك   ٌ ســـجية 

بعدهـــُم ســـّباقون  النـــاس  يف  كان  إن 

ِلهـــِـــُم بَِفضْ ىًل  َمـــوْ َعـــنْ  ــوَن  َيَضنـُّ وال 

جهلهـــُم حاولـــَت-  -وإن  جيهلـــوَن  ال 

ِعّفُتُهـــمْ الَوحـــِي  يف  ُذِكـــَرتْ   ٌ أِعّفـــة 

كراَمَتـــُه نالـــوا  هلـــمْ  مـــن صديـــقٍ  كـــم 

طاعتهـــمْ والـــّب  اهلـــدى  نبـــيَّ  أعطـــوا 

ــُم ــاَل ســـريوا أجـــدوا الســـرَي جهدهـ إن قـ

َغِضُبـــوا إذا  ـــًوا،  عفْ أتـــى  مـــا  ِمنُهـــُم  ُخـــذْ 

عداوهتـــمْ -فاتـــركْ  حرهبـــمْ  يف  فـــإّن 

خمالبهـــا نالتنـــا  احلـــرُب  إذا  نســـمو 

ـــَر إنْ ُهـــمْ أصاُبـــوا مـــن َعُدّوِهـــُم ال َفخْ

مكتنِـــعٌ واملـــوُت   ، الوغـــى  يف  كأهنـــمْ 

هلُـــمْ َنـــِدبُّ  ال  مٍ  لَِقـــوْ َنَصبْنَـــا  إَذا 
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)29(                                    

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 
حّسان، وشعر حّسان مناسب أكثر للرّد عىل الشعراء املرشكني، وعىل شعراء القبائل 

الذين جاؤوا إىل النبي يتفاخرون ويعّتدون بام لدهيم من قوة:

لذلك نراه يرّكز عىل القضّية األساسّية التي يتبناها هذا النّص وهي قضية االنتامء 
إىل الدين اإلسالمّي، ودعوة اآلخرين إىل اإلنضامم إليه معتمًدا عىل عنرَصي اإلغراء 
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 ثنائّية متعّددة بني السلم 
واجلهل،  احِللمْ  والضعف،  القوة  والعداوة،  التشيع  والرضر،  النفع  واحلرب، 
وتعريف  تقديم   )13-1 )من  األول  قسمني،  إىل  النص  ويقسم  ل،  والذُّ الكرامة 
بجامعة املسلمني. ويف القسم الثاين: حتذير من معاداة هذه اجلامعة ونصح وتوجيه، 
التعريف هبا:  به اختاذه من هذه اجلامعة، يف ما يستكمل  الذي جيدر  بصدد املوقف 
إخوهتم:  قريش-  )فهر:  أصل  من  أكثر  إىل  تنتمي  مجاعة  باسم  حّسان  يتحّدث 
اختّطت  اجلامعة  إن هذه  ليقول  املحصور  القبيلة  إطار  فيتجاوز  -الناس(  األنصار 

شـــيعتهمْ اهللاِ  رســـوُل  بقـــومٍ  أكـــرمْ 

ُيـــؤاِزُرُه مٌ  قـــوْ مدحـــي  هلُـــمْ  ـــَدى  أهْ

كّلِهـــُم َيـــاِء  األْحْ أفَضـــُل  فإهّنُـــمْ 

ـــَيُع  والشِّ ـــَواُء  األهْ تفّرَقـــِت  إذا   

َصنَـــُع حاِئـــكٌ  لَِســـانٌ  حُيِـــبُّ  فِيـــام   

ـــمعوا ل أوْ ش ـــوْ ـــدُّ الق ـــاِس ِج ـــّد بالنّ إنْ َج
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[عندما سارت عىل خطى النبي] سبياًل للناس أمجعني: يبدأ بالتعريف باملسلمني من 
منطلق قبيّل حمّدد، لكنه ال يقترص عليه، فكأّنه يبدأ بام هو قائم ومفهوم وسائد، قبل 

أن يطرح اجلديد والوافد واملختلف. 

الذين  هؤالء  عدّوهم(،  ّرضوا  حاربوا  إذا  )قوم  ضمنّي  هتديد  الرابع  البيت  يف 
انترصوا للدعوة مستعدون للدفاع عنها... بعد التعريف باجلامعة اإلسالمية، جيري 
تأكيد تفوقهم عىل من عداهم وتأكيد عطاءهم وخريهم وجتردهم وعّفتهم وحلمهم 
ورزانتهم... ويؤكد والء اجلامعة املطلق وطاعتها التاّمة للرسول، نبي املسلمني: نبي 
أّما تبجيل  الدين داللة عىل عظمته:  بأوامر هذا  الصالح واخلري، والتزام املسلمني 
ال  )فهم  النضالّية  املسرية  يف  للنبي  إطاعتهم  ملدى  الشاعر  تصوير  يف  فيتجىّل  النبي 

يترّصفون من تلقاء أنفسهم(.

فكّل الصفات التي يتمتع هبا املسلمون مرهونة بوالء املسلمني لنبّيهم، وهذا ما 
يميز الفخر اإلسالمّي عن الفخر القبيل. فهو ينقل املسلمني من املعطى القبيّل الضّيق 
إىل املعطى اإلنسايّن الشامل. ضمن هذا املنظور تأيت الدعوة إىل االنخراط يف هذا 
الدين، ويشّكل رساًم نموذجًيا للمسلمني األوائل يرّهب من معاداهتم ويرّغب يف 

التمّثل هبم.

النصح  تتضّمن   )19-14( األوىل  وحدتان:  القصيدة  من  الثاين  القسم  يف 
والتحذير، والثانية تتضّمن احلّض والتشجيع، والدعوة إىل مواالة املسلمني، وذلك 
امتداد للكالم عىل طاعة املسلمني للنبّي، كام يصّور عواقب معاداة املسلمني بتصوير 

الرضر الذي يصيب أعداءهم... أما املسلمون:
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إن َجّد بالناس ِجدُّ القوِل أو شمعوا فإهّنم أفضُل األحياِء كّلهُم  

هذا النص املوّجه إىل )الزبرقان وَمن وراءه ِمن قومه( وِمن ورائهم كّل القبائل 
األخرى هيدف إىل إقناع الذين مل يعلنوا إسالمهم بعد بصوابّية الدعوة اإلسالمّية، 
ويتضح ذلك من استخدام الشاعر لضمري املخاطب املفرد، علاًم أّن هذا املخاطب 
)الزبرقان( كان قد استخدم صيغة ال )نحن(، أي أّنه قّدم نفسه ناطًقا باسم قبيلته، 
بقيمته  اعرتاف  أو عدم  احتقاًرا،  له  ُيظهر  املفرد  له خماطبة  بمخاطبته  وكأّن حّسان 

املعنوّية.

أما املتكّلم )املرِسل حسان: فهو يتحدث منذ بداية القصيدة وحتى هناية البيت 
املتكلم  بصيغة  ال  عنها  يتحدث  ولكنّه  عاّمة،  املسلمني  مجاعة  باسم  عرش  الرابع 
)اجلمع نحن( وإنام يستخدم ضمري الغائب )اجلمع(، وربام كان ذلك مقصوًدا كي 
يمّيز بني املسلمني وهو واحد منهم، وبني األنصار قومه الذين نرصوا النبّي، والذين 
خمالبها(،  نالتنا  احلرب  إذا  )نسمو  عرش  اخلامس  البيتني  يف  مبارشة  عنهم  يتحّدث 

والتاسع عرش )إذا نصبنا لقوم...(.

املرة الوحيدة التي يستخدم فيها الشاعر )ضمري املتكلم املفرد( يف البيت )21( 
بالقول  والدين  الرسول  عن  الدفاع  مهّمة  يتوىّل  شاعًرا  نفسه  متييز  اهلدف  كان 
القبائل عىل  الدفاع عن اإلسالم، وحّض  النّص هدفه  أنَّ  الّرغم من  )املدح(. عىل 
اإلسالمّي،  غري  بالبعد  قورن  إذا  ضعيف  فيه  اإلسالمي  البعد  فإّن  فيه،  االنخراط 
اإلسالمّي  البعد  ليكاد  حتى  يؤّدهيا.  التي  والتفاخر  االحتجاج  عملّية  يف  سّيام  ال 
ينحرص يف بعض املعاين املحدودة واملتفّرقة )تقوى اإلله(، )الوحي(، )نبي اهلدى(،  
معاين  عليه  تغلب  عام  سياق  يف  اإلسالمّية  املعاين  هذه  جاءت  وقد  اهللا(.  )رسول 
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بقومه  فخره  يف  نفسه  حّسان  يستخدمها  كان  والتي  اإلسالم،  قبل  املعروفة  الفخر 
ومدحه للغساسنة.

خالصة الكالم إّن حّساَن مل يتطّرق يف النص آلخرةٍ أو حساب أو جنَّةٍ أو نار، أو 
غري ذلك من املفاهيم اإلسالمّية، وهذا يؤّكد ما قلناه من قبل من أّن صورة النبي 
أذهان  للنبي يف  التي كانت  الصورة  متّثل  واإلسالم يف شعر عرص صدر اإلسالم، 
معارصيه من املسلمني، ويف أذهان أولئك الذين ُأطلق عليهم اسم الصحابة، عىل 
الرغم من التفاوت يف عدد السنني التي أعلنوا فيها إسالمهم، ويف موقفهم األّول 
من الدين، ويف العمر الذي كانوا قد بلغوه عندما أعلنوا إسالمهم، وما يرتبط بذلك 

من غلبة املفاهيم القبلّية اجلاهلّية عىل تفكريهم. 

إّن حّساَن بَن ثابت يمثل أولئك الذين أسلموا وهم يف عمر متأّخر من حياهتم، 
بن  كعب  أما  مفاهيم،  من  عمرهم  طيلة  عليه  درجوا  ممّا  التخّلص  يستطيعوا  ومل 
مالك فيمّثل فئًة من الصحابة الشباب، الذين أسلموا ودافعوا عن الدين بالسيف 
وبالكلمة، وأّما كعب بن زهري فيمّثل ذلك النفر من املسلمني الذين أعلنوا إسالمهم 
ترديًدا  إسالمّية  وعبارات  ألفاظ  من  سمعوه  ما  برتديد  واكتفوا  واضطراًرا،  خوًفا 

فحسب، سالكني إياه يف املنظومة التقليدّية التي مرنوا عليها قبل ظهور اإلسالم.
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اخلامتة

خالصة الكالم إّن حّساَن مل يتطّرق يف النص آلخرةٍ أو حساب أو جنَّةٍ أو نار، أو 
غري ذلك من املفاهيم اإلسالمّية، وهذا يؤّكد ما قلناه من قبل من أّن صورة النبي 
أذهان  للنبي يف  التي كانت  الصورة  متّثل  واإلسالم يف شعر عرص صدر اإلسالم، 
معارصيه من املسلمني، ويف أذهان أولئك الذين ُأطلق عليهم اسم الصحابة، عىل 
الرغم من التفاوت يف عدد السنني التي أعلنوا فيها إسالمهم، ويف موقفهم األّول 
من الدين، ويف العمر الذي كانوا قد بلغوه عندما أعلنوا إسالمهم، وما يرتبط بذلك 

من غلبة املفاهيم القبلّية اجلاهلّية عىل تفكريهم. 

إّن حّساَن بَن ثابت يمثل أولئك الذين أسلموا وهم يف عمر متأّخر من حياهتم، 
بن  كعب  أما  مفاهيم،  من  عمرهم  طيلة  عليه  درجوا  ممّا  التخّلص  يستطيعوا  ومل 
مالك فيمّثل فئًة من الصحابة الشباب، الذين أسلموا ودافعوا عن الدين بالسيف 
وبالكلمة، وأّما كعب بن زهري فيمّثل ذلك النفر من املسلمني الذين أعلنوا إسالمهم 
ترديًدا  إسالمّية  وعبارات  ألفاظ  من  سمعوه  ما  برتديد  واكتفوا  واضطراًرا،  خوًفا 

فحسب، سالكني إياه يف املنظومة التقليدّية التي مرنوا عليها قبل ظهور اإلسالم.
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اهلوامش

)1( سرية ابن هشام، مج 1، ص 174 – 175.

)2( خمترص صحيح مسلم، ج2، ص 219-218.

)3( املصدر نفسه، مج 2، ص 157.

)4( ابن هشام، السرية، ج1، ص 283-282.

)5( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)6( ابن سالم، طبقات الشعراء، ص 95.

)7( املسعودي، مروج الذهب، ج2، ص 280، وقد نسب البعض هذه القصيدة إىل حسان 
بن ثابت.

معرفة  يف  االستيعاب  ص3؛  ج5،  واألغاين،   ،53 ص  الشعراء،  طبقات  يف  ترمجته   )8(
األصحاب، قسم 4، ص 1515. والشعر والشعراء، ج1، ص 209-208.

)9( ضيف، شوقي، العرص اإلسالمّي، ص 103.

)10( كعب بن زهري بن أيب سلمى املـُزيّن، كان كبري أبناء زهري، وقد ُعنَي به أبوه عنايًة خاصة... 
عندما  شبابه  اكتامل  يف  كان  القوايف...  و»تثقيف»  التعابري»  «تنخل  يف  أبيه  نحو  ونحا  نبغ،  حتى 
الدين اجلديد يف حدود  ُبجرًيا يستطلع  أخاه  فأرسل  النبّي صىل اهللا عليه وآله وسلم  أمُر  ضخم 
السنة 628م. فأسلم بجري ومل يعد، فغضب كعب. وأقام يلوم أخاه، وهيجو النبّي واإلسالم... 
، وأرسل إىل أخيه أن يقبَل عىل النبيِّ معتذًرا،  ٌ وملا بلغ اهلجاُء النبيَّ أهدَر دَم الشاعر، فخاف ُبَجريْ

فأقبل وأنشده «بانت سعاد»... 

تفاصيل القصة يف:

العسقالين، ابن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، مرص، 1949م؛ إبن قتيبة، الشعر والشعراء، 
 ،1936 مرص  النبوية،  السرية  هشام،  ابن  79-91؛  ص   ،1964 بريوت،  الثقافة،  دار  ج1، 
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اإلصفهاين، أبو الفرج، األغاين، 174، ط. عيل حممد البجاوي، بريوت، 1970 م، حممد بن سالم 
اجلمعّي، طبقات الشعراء، ليدن 1916، السكري، حسن بن حسني، رشح ديوان كعب بن زهري، 
القاهرة 1985 م، البستاين، فؤاد أفرام، املجاين احلديثة، عن جماين األب شيخو، بريوت املطبعة 

الكاثوليكّية، ط2، التا، ج2، ص 18-11.

)11( أ- 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(.

د- اإلعتذار إىل النبّي ومدحه )38 – 50(.

هـ- االنتهاء بمدح املهاجرين من قريش )58-51(.

)12( العسقاليّن، إبن حجر، اإلصابة يف متييز الصحابة، م.س.

)13( البستاين، املجاين احلديثة، م.س، ص 15، احلاشية، رقم )3(.

)14( البستاين، املجاين احلديثة، م.س. ج2، ص 16.

)15( العاين، سامي مكي، ديوان كعب بن مالك األنصارّي، ص 255.

)16( حسان بن ثابت، الديوان، ص 68، احلاشية ب.

)17( املصدر نفسه، الصفحة نفسها.

)18( ديوان كعب بن مالك األنصارّي: م.س.، ص 255.

)19( ديوان حسان بن ثابت، م.س.، ص 98.

)20( كان كعب يف حواىل اخلامسة والعرشين من عمره حني أعلن إسالمه، وكان من أوائل 
إليها، وعندما آخى الرسول األنصار يف املدينة، وقد صىّل اجلمعة يف املدينة قبل هجرة الرسول 
o بني املهاجرين واألنصار، كان كعب ممن شملتهم هذه املؤاخاة. فقد آخى الرسول بينه وبني 
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طلحة بن عبداهللا... وحارب كعب يف صفوف املسلمني يف مجيع املشاهد، إالّ غزويت بدر وتبوك. 
العاين، سامي مكي، مقدمة ديوان كعب بن مالك األنصاري، ص 61-60.

)21( إبن هشام، السرية، مج 2، ص 132، والعاين، ديوان كعب بن مالك، ص 223.

م الرجل: أهله وعشريُته، لسان العرب، ماّدة جذم. )22( ِجذْ

)23( .هكذا وردت يف الديوان

)24( ملعرفة تفاصيل القصة  جتدر مراجعة ديوان حسان بن ثابت، ص 229 – 301، 

   ودالل عّباس، القرآن والشعر، دار املواسم، 2010، ص 230 وما بعدها.

)25( عباس، دالل، القرآن والشعر، مصدر سابق، ص233.

)26( ديوان حسان بن ثابت األنصارّي، ص 103-102.

– إخوهتم  )27( الذوائب: السادة، فهر أصل قريش الذي ُينسب إليه عرب الشامل العدنانيون 
)األنصار( يعودون بنسبهم إىل قحطان يف القبائل اليمنية.

)28( البدع: ج بدعة، مستحدثات األخالق والسلوك.

)29( الشمع والشموع والشامع: الطرب والضحك واملزاح وشمعوا: مل جيدوا.
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املصادر واملراجع:

املصادر:

القرآن الكريم.

ثابت .1 بن  حسان  ديوان  ثابت،  بن  حسان 
صادر،  دار  عرفات،  وليد  حتقيق  األنصارّي، 

بريوت، 1974م.

زهري، .2 بن  كعب  ديوان  زهري،  بن  كعب 
القاهرة  املرصية،  الكتب  دار  السكري،  رشح 

1950م.

كعب بن مالك األنصارّي، ديوان كعب بن .3
العاين،  مكي  سامي  حتقيق  األنصارّي،  مالك 

مكتبة النهضة، بغداد، 1966م.

     املراجع:

ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار الثقافة ط4، .4
بريوت، لبنان، سنة 1964م.

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

1975م.

دار .6 األغاين،  الفرج،  ألبو  اإلصفهاين، 
الكتب، املؤسسة املرصية العامة، سنة 1963م.

البستاين، فؤاد افرام، املجاين احلديثة، املطبعة .7
الكاثوليكية، بريوت، سنة 1965م.

اإلعجاز: .8 دالئل  عبدالقاهر،  اجلرجاين، 
الطبعة األوىل، 1389هـ، سنة  القاهرة،  مكتبة 

1969م.

اجلمحي، حمّمد بن سالم، طبقات الشعراء، .9
جوزف هل، دار الكتب العلمية، بريوت، سنة 

1982م.

الكتاب .10 دار  إسالميات:  طه،  حسني، 
اللبناين، الطبعة األوىل، سنة 1973م.

األدبّية .11 احلياة  املنعم،  عبد  حمّمد  خفاجة، 
اللبناين،  الكتاب  دار  يف عرص صدر اإلسالم، 

بريوت، سنة 1980م.

دار .12 السرية،  هامش  عىل  حسني،  طه  د. 
سنة  األوىل،  الطبعة  بريوت،  اللبنايّن،  الكتاب 

1973م.

سامي سويدان، يف النّص الشعرّي العريّب، .13
دار اآلداب، الطبعة الثانية، سنة 1999م.

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

الشعر .15 يف  ومذاهبه  الفّن  ضيف،  شوقي 
سنة  ط4،  بمرص،  املعارف  دار  العريّب، 

1965م.

العاين، د. سامي مكي. اإلسالم والشعر: .16
سلسلة عامل املعرفة، الكويت، سنة 1983م.
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اإلسالمّية، .17 املجتمعات  شكري،  فيصل، 
دار العلم للماليني، بريوت، سنة 1952م.

فيصل، شكري، تطّور الغزل بني اجلاهلّية .18
واإلسالم، دار احلياة، ط3، سنة 1965م.

يف .19 العريّب  األدب  رضا،  عمر  كحالة، 
دمشق،  التعاونية،  املطبعة  واإلسالم،  اجلاهلّية 

سنة 1972م.

هبيج .20 ترمجة  اإلسالم:  هنري:  ماسيه، 
شعبان، الطبعة الثالثة، سنة 1988م.

منشورات .21 الذهب،  مروج  املسعودي، 
حمي  احلميد،  عبد  وطبعة  اللبنانّية،  اجلامعة 

الدين، ال.ت.

مغنية، د. حبيب، األدب العريّب من ظهور .22
الراشدّي: دار مكتبة  اإلسالم إىل هناية العرص 

اهلالل، بريوت 1995 م.




