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د. احل�شني زروق

الأدب  رابطة  ع�سو  الآداب،  يف  الدكتوراه  على  حا�سل  املغرب،  مواليد  من 
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جمموعات ق�س�سية منها:»اخليل والليل« ، و»�سرمي«، و»ال�سالك«، و»اأبراج«.



4

مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

نوفمرب 2012 م / ذو احلجة 1433هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مركز املعلومات : 19 / 2012 

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2012 / 082

ردمك:   978-99966-50-35-2

4



5

فهر�س املحتويات

ت�صدير

مقدمة

قائمة الرموز

الق�صم الأول: الدرا�صة

الف�صل الأول: قراءة تاريخية..

املبحث الأول: املكي واملدين من اأحاديث ال�سعر وال�سعراء 

املبحث الثاين: �سهادة ال�سعراء على ع�سرهم

خال�سة الف�سل الأول

الف�صل الثاين: قراءة اأدبية

املبحث الأول: مفهوم ال�سعر

املبحث الثاين: وظيفة ال�سعر

خال�سة الف�سل الثاين

الف�صل الثالث: قراءة اأخالقية

املبحث الأول: �سلطة ال�سعر 

اأول: املوقف من الهجاء

ثانيا: املوقف من املدح

املبحث الثاين: مهمة ال�ساعر

اأول: بناء الأمة

ثانيا: اجلهاد

خال�سة الف�سل الثالث

5

9

11

16

17

17

19

28

38

39

41

58

75

77

79

81

93

102

102

109

116



6

الف�صل الرابع: قراءة ثقافية

املبحث الأول: من مركزية ال�سعر اإىل مركزية القراآن

اأول: مركزية ال�سعر

ثانيا: مركزية القراآن

املبحث الثاين: من �سلطة ال�ساعر اإىل �سلطة العامل

اأول: �سلطة ال�ساعر

ثانيا: �سلطة العامل

خال�سة الف�سل الرابع

الق�صم الثاين:الن�صو�ص

الف�صل الأول:مفهوم ال�صعر ووظيفته

اأول: مفهوم ال�سعر

ثانيا: وظيفة ال�سعر

الف�صل الثاين:اأغرا�ص ال�صعر

اأول: املدح

ملحق باملدح

ثانيا: الهجاء

الف�صل الثالث:�صماع ال�صعر واإن�صاده

اأول: �سمــاع ال�سعر

ثانيا: اإن�ساد ال�سعر والتمـثـل به

ثالثا: التجاوب مع ال�سعر وال�سعراء 

رابعا: معرفة ال�سعراء

6

117

119

119

124

133

133

138

142

143

143

145

145

159

161

161

164

171

173

178

180

186



77

187

189

191

193

195

198

201

203

205

208

الف�صل الرابع:املوقف من ال�صعر

اأول: قبول ال�سعر ورف�سه 

ثانيا: ال�سعر يف امل�سجد

الف�صل اخلام�ص: نقد ال�صعر

اأول: ال�ستح�سان

ثانيا: الت�سويب

الف�صل ال�صاد�ص: ن�صو�ص ذات �صلة

اأول: نعوت الكالم وبالغته

ثانيا: عيوب الكالم

فهر�س امل�سادر واملراجع





9

ت�صدير

9

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه اأجمعني .

داَر جَدٌل وا�ِسٌع حول موقف الإ�سالم من ال�سعر، وموقعه  يف خريطة العلوم 
والفنون واملعارف الإ�سالمية، واْنُتِقَيْت اأحاديٌث من هنا اأو هناك للتدليل على 

اأن الإ�سالم كان له موقف �سلبي من ال�سعر وال�سعراء.

درا�سات  يكون  اأن  ليعدو  فهو  وحديثا،  قدميا  املو�سوع  يف  كتب  ما  ومع 
حتليلية ت�ستند اإلى بع�ص املرويات، �سواء �سحت يف �سندها اأم كانت معلولة 
بال�سعف اأو الو�سع. وما مييز الدرا�سة التي اأجنزها الباحث احل�سني زروق 
اأنها ا�ْسَتْقَرْت جمموع الأحاديث يف املو�سوع ، وك�سفت عن درجة �سحتها، ثم 
�سعت اإلى توجيهها مبا يتالءم من �سياق ورودها ، اأول، ويت�ساوق مع الآيات 
الواردة يف ال�سعر وال�سعراء، ثانيا، ثم من خالل الحتكام، ثالثا، اإلى منظومة 

القيم املقا�سدية  لالآداب والفنون يف الر�سالة العمرانية لالإ�سالم. 

وهي ، بحق، قراءة اأدبية ثقافية ح�سارية ، تن�ساف اإلى �سل�سلة الدرا�سات 
التي تقدم منهجا تاأ�سيليا يف �سياغة الأحكام النقدية يقوم على ال�ستقراء 

والتحليل ال�سياقي بالدرجة الأولى.

اأن  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  بوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارَة  وَي�ُسُرّ   
تقدم هذه الثمرة النقدية اإلى جمهور القراء الكرام، اإ�سهاما منها يف تنمية 
اأن ينفع بها واأن يجعلها يف  ال�سوؤال النقدي وح�سن �سياغته ، �سائلة املولى 

ميزان ح�سنات كاتبها!.. 

واهلل من وراء الق�سد...
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مقدمة
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مقدمة

مدار هذا البحث على اأمرين، اإن وفق يف تقدميهما فذلك عيار جناحه:

وال�سعراء،  بال�سعر  اخلا�سة  ال�سحيحة  النبوية  الأحاديث  عر�ص  الأول: 
وبناءالدرا�سة وال�ستنتاجات عليها دون �سواها، ت�سحيًحا مل�سار خاطئ يف 
الدرا�سات النقدية العربية تنهج فيه نهج حاطب الليل؛ ل تدري ماذا جتمع، 
فاإذا  ل مع�سلُتها،  حُتَ وملَّا  ن�سو�ص  نتائج علمية على  اأوهاًما حت�سبها  وتبني 

بنتائج الدرا�سة اأوهن من بيت العنكبوت.وكما يقال: باملثال يت�سح املقال.

واملثال هنا دندنة طالت عن ك�ْسر النبي ] ال�سعَر؛ بدليل اأنه ُمِنَعه بن�ص 
الأحاديث  من  وبعدد  ۇئ})1(،  وئ  وئ  ەئ   ەئ  {ائ  تعالى:  قوله 

ال�سعيفة، اأَكتِفي منها باثنني)2(:

- روى ابن �سعد: »عن احل�سن اأن ر�سول اهلل ] كان يتمثل بهذا البيت: 
كفى بالإ�سالم وال�سيب للمرء ناهيا، فقال اأبو بكر: يا ر�سول اهلل، اإمنا قال 

ال�ساعر:

كفى ال�سيُب والإ�سالُم للمرِء ناهيا

ور�سول اهلل ] يقول: كفى بالإ�سالم وال�سيب للمرء ناهيا، فقال اأبو بكر: 
اأ�سهد اأنك ر�س�ول اهلل، ما علمك ال�سعر وما ينبغي لك«)3(.

- روى البيهقي عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »ما جمع ر�سول اهلل ] 
بيت �سعر قط اإل بيتًا واحًدا: تفاءل مبا تهوى يكن، فلقلما يقال ل�سيء كان 

1- �سورة ي�ص، الآية 69.
2- ن. ن�سو�ص ال�سعر وال�سعراء: �ص: 476-473.

ال�سغري،  الألباين. ينظر: )�سعيف اجلامع  الكربى: 382/1-383. واحلديث: �سعفه  الطبقات   -3
حديث رقم 4535(، و)ال�سعيفة، حديث رقم: 3085(. 



اإل حتقق. قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: ومل يقل حتققا لئال يعربه في�سري 
�سعرا«)1(.

 [ الر�سول  اأن  لى  اإ قوم  انتهت عند  الق�سية حتى  ولقد طالت هذه 
يتمثل ب�سعر �سحيح، وكل �سعر متثل به فاإنه يك�سره كما عند القرطبي،  ل 
فقد ذكر اأن النبي ] كان »ل يقول ال�سعر ول يزنه، وكان اإذا حاول اإن�ساد 
بيت قدمي متمثال َك�َسر وزنه، واإمنا كان يحرز املعاين«)2(؛بل وانتهت الق�سية 
لغاية  الوزن  وَك�ْسر  املزاحفة  يق�سد  ] كان  النبي  اأن  اإلى  البقاعي  عند 
ملعنى  اإل  ك�سره  جتده  ل  فك�سره  به  متثل  بيت  كل  تاأملت  »واإذا  جليلة: 

جليل ل يتاأتى مع الوزن، اأو يكون ل فرق بني اأدائه موزونا ومك�سورا«)3(.

للدرا�سة،  جاهزة  الن�سو�ص  تكون  اأن  منهجيا  فيه  يكفي  الوهم  هذا 
اإلينا، ثم من حيث  الن�ص من حيث طريق و�سوله  بالتاأكد من �سحة  اأي 

ن�ص. هو 

جمعت  م�ستقال  ق�سما  الدرا�سة  هذه  انطالق  قاعدة  َجعلُت  �سبق  ما  لكل 
فيه فقط الأحاديث التي �سححها العلماء، ليدر�سها الباحث وقلبه مطمئن 

بالإميان يف �سحة البناء عليها، واإقامة درا�سة علمية انطالًقا منها.

والأمر الآخر: هو اأن هذه الدرا�سة �سرتتاد اأفًقا اأكرث رحابة اأغفلته معظم 
حدودهما  يف  والنقد  الأدب  جمال  على  لقت�سارها  املتخ�س�سة  درا�ساتنا 
لبناء  الإ�سالم  ت�سور  من  الن�سو�ص  تلك  موقع  هو  الأف��ق  وه��ذا  ال�سيقة، 
احل�سارة، ومن ثم فاإن هذه الدرا�سة تريد اأن تنظر اإلى الأحاديث النبوية 

1- ال�سنن الكربى للبيهقي: 43/7. قال البيهقي معلقا عليه: »ومل اأكتب اإل بهذا الإ�سناد، وفيهم من 
يجهل حاله«.

وقال ابن كثري يف تف�سريه: 603/3:»�ساألت �سيخنا احلافظ اأبا احلجاج املزي عن هذا احلديث فقال: 
هو منكر، ومل يعرف �سيخ احلاكم ول ال�سرير«.

2- اجلامع لأحكام القراآن: 51/15.
3- نظم الدرر: 170/16.
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اخلا�سة بال�سعر وال�سعراء نظرة ح�سارية ت�سعها يف �سياق التاأ�سي�ص حل�سارة 
مركزها القراآن الكرمي.

ولقد ظهر يل اأن الطريق اإلى هذا النوع من الدرا�سة مير عرب اأربع حمطات: 
ُتقراأ يف اأولها اأحاديث ال�سعر وال�سعراء قراءة تاريخية، ويف الثانية قراءة 

اأدبية، ويف الثالثة قراءة اأخالقية، ويف الأخرية قراءة ثقافية.

وبناء على ما �سبق، فاإن هذا الكتاب يتوزعه ق�سمان:

الق�سم الأول: الدرا�سة، وهو خا�ص بقراءة الن�سو�ص املجموعة، وذلك من 
خالل اأربعة ف�سول: ف�سل لكل حمطة من املحطات الأربع الآنفة الذكر.

الق�سم الثاين: الن�سو�ص، وهو خا�ص بعر�ص الأحاديث النبوية ال�سحيحة 
اخلا�سة بال�سعر وال�سعراء، وذلك من خالل �ستة ف�سول:الأول ملفهوم ال�سعر 
ووظيفته، والثاين لأغرا�سه، والثالث ل�سماعه واإن�ساده، والرابع للموقف منه، 
واخلام�ص لنقده، وال�ساد�ص لن�سو�ص ذات �سلة باأحاديث ال�سعر وال�سعراء.

وقد قدمت يف الختيار الكتب ال�ستة على غريها برتتيبها املعروف، ورتبت 
الن�سو�ص يف كل ف�سل ح�سب م�سدرها، وخرجت اأ�سانيدها بناء على اأقوال 

اأهل العلم، ثم قابلت بني رواياتها، وعلقت عليها عند القت�ساء.

ة،  ومنِّ تعالى  اهلل  من  بتوفيق  فذلك  حقه  املو�سوع  اإعطاء  يف  وفقت  فاإن 
واإن تكن الأخرى فمن نف�سي، وح�سبي اأنني قرعت الباب، وقدميا قيل: »من 

اأدمن قرع الباب يو�سك اأن ُيفَتح له«.
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الق�صم الأول: الدرا�صة
الف�صل الأول

قراءة تاريخية
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املبحث الأول:

املكي واملدين من اأحاديث ال�شعر وال�شعراء

�سمة املرحلة املكية اأنها مرحلة عقيدة واإعداد عقدي للم�سلم، بينما �سمة 
املرحلة املدنية اأنها مرحلة دولة وعبادة ومتكني لالإ�سالم، ومن ثم فالفائدة 
فهمها  كامنة يف  املرحلتني  هاتني  على  الن�سو�ص  تنزيل  لنا  يقدمها  التي 

يف �سوء ذلك القانون يف تدرج الإ�سالم ومقا�سده.

ل اآيات ال�سعر وال�سعراء على ذلك التق�سيم جند اأنف�سنا اأمام  عندما ننزِّ
جمموعتني:

1- جمموعة مكية تت�سمن اأمرين:

اأ - حكاية تهمة:

ڑ      ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  {ڍ   -
ک ک ک})1(.

- {ڱ ں ں ڻ  ڻ   ڻ})2(.

- {ی ی ی ی  جئ حئ  مئ})3(.

- {ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ})4(.

ب- نفي تهمة:

- {ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ})5(.

1- �سورة الأنبياء: الآية 5.
2- �سورة ال�سافات: الآية 36.

3- �سورة الطور: الآية 30.
4- �سورة احلاقة: الآية 41.

5- �سورة ي�ص: الآية 69.
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تعالى:{ۇ  قول اهلل  واحًدا هو  ا  ن�سًّ تت�سمن  2- جمموعة مدنية 
ۆ ۆ              ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې 
ۇئ      ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې 

ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی})1(.
ما الفارق بني املجموعتني؟ يبدو الفارق حقيًقا بالتاأمل:

فن�سو�ص املجموعة الأولى كلها اإما اأن حتكي تهمة، اأو تنفيها:حتكي اأربع 
اآيات تهمة قوم لر�سول اهلل ] باأنه �ساعر، بينما تتولى الآية اخلام�سة نفي 
 - الآي��ة اخلام�سة  املفهوم من  ] - ح�سب  ف��اإذا كان حممد  ال�سعر عنه، 
لي�ست لديه القابلية لقول ال�سعر،فكيف يكون �ساعرا؟! وكيف يكون �ساعرا 

واهلل تعالى مل ُيعّلمه اإياه؟! هذه واحدة. 

والثانية: اأن مو�سوع تلك الآيات اخلم�ص كلِّها �سديُد ال�سلة مببحثني من 
مباحث العقيدة هما الكتاب والر�سالة، فهي واإن تناولت ال�سعر وال�ساعر اإمنا 

كان ذلك من اأجل اأن ت�سيء العقيدة من زاويتهما.

اأما اآيات ال�سعراء يف الن�ص ال�ساد�ص فمختلفة اختالفا تاما عن �سابقتها، 
فهي:

اأول- مدنية.

وثانيا- تتحدث عن ال�سعراء ب�سيغة اجلمع، ل عن �ساعر ب�سيغة املفرد.

ال�سعراء،وتنّزلهم منازلهم بح�سب حظهم  تتحدث عن طبقات  واأخريا- 
من اأربعة اأمور: الإميان، والعمل ال�سالح، والذكر الكثري، والنت�سار من بعد 

ظلم.

ل ريب اأن مق�سد احلديث خمتلف بني املجموعة الأولى والثانية، وهو 

1- �سورة ال�سعراء: الآيات 227-224.
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اختالف ل ميكن ف�سله عن مرحلته التاريخية التي نزل فيها، ول ميكن 
ال�سبغة  بتلك  �سبغ  واإن  لأنه  يتجاوزها؛  كان  واإن  عنها،  بعيدا  ُيفهم  اأن 

التاريخ والزمان. اأنه فوق  اإل 

طويلة  وقفات  معها  لنا  وكان  عجالة،  يف  �سقناها  التي  النتيجة  تلك 
يف بحث �سابق)1(، هي التي متهد لنا الطريق لفهم ما بني اأيدينا من اأحاديث 
عن ال�سعر وال�سعراء من زاوية املو�سوع التاريخي نف�سه، ومن ثم فال�سوؤال 
الذي لبد اأن جنيب عنه هنا هو: ما املكي وما املدين من الأحاديث التي بني 

اأيدينا؟

على  �سوى  نقف  ل  الن�سو�ص  ق�سم  يف  املعرو�سة  الأحاديث  جمموع  من 
تنتمي  الأخرى  الأحاديث  بينما كل  املكية،  املرحلة  اإلى  ينتمي  واحد  حديث 

اإلى املرحلة املدنية. 

] على  الر�سول  الذي يتعرف فيه  الوحيد هو احلديث  واحلديث املكي 
كعب بن مالك يف حلظات بحثه ] عن بديل ملكة من اأجل حماية امل�سلمني، 

وال�ستعداد ملرحلة التمكني لالإ�سالم. 

واإنه لأمر جلل اأن يكون تعرفنا على ال�سعر بهذه املنا�سبة اجلليلة، فرتتبط 
لها عن  والبحث  لالأمة،  كيان  اإيجاد  بالتفكري يف  وال�سعراء  بال�سعر  العناية 

موطئ قدم بعيًدا عن احل�سار.

روى كعب بن مالك ق�سة بيعة العقبة - وكان ممن �سهدها، وبايع ر�سول 
اهلل ] - فقال: »خرجنا يف حجاج قومنا من امل�سركني وقد �سلينا وفقهنا 
ومعنا الرباء بن معرور كبرينا و�سيدنا...قال: فخرجنا ن�ساأل عن ر�سول اهلل 

]، فقال: هل تعرفانه؟
قال: قلنا: ل.

1- ن�سو�ص ال�سعر وال�سعراء: �ص:322-316.
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قال: فهل تعرفان العبا�ص بن عبد املطلب عمه؟

قلنا: نعم.

قال: وكنا نعرف العبا�ص. كان ل يزال يقدم علينا تاجًرا. 

قال: فاإذا دخلتم امل�سجد، فهو الرجل اجلال�ص مع العبا�ص.

قال: فدخلنا امل�سجد، فاإذا العبا�ص جال�ص، ور�سول اهلل ] معه جال�ص، 
هذين  تعرف  »هل  للعبا�ص:   [ اهلل  ر�سول  فقال  اإليه،  جل�سنا  ثم  ف�سلمنا 

الرجلني يا اأبا الف�سل؟« 

قال: نعم. هذا الرباء بن معرور �سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. 

قال: فواهلل ما اأن�سى قول ر�سول اهلل ]:»ال�ساعر«؟!

قال: نعم...

قال: وخرجنا اإلى احلج، فواعدنا ر�سول اهلل ] العقبة من اأو�سط اأيام 
الت�سريق....«)1(.

اأوردنا هذا الن�ص بطوله، وقد حذفنا منه تتمة اأطول مما �سقناه لت�سمنه 
قرائن تفيد اأننا اأمام ن�ص مكي:

منها: اأنه �سريح يف اأن القوم لقوا ر�سول اهلل ] مبكة.

ذلك  تف�سل  احلديث  وتتمة  العقبة،  بيعة  اإلى  �سراحة  ي�سري  اأنه  ومنها: 
وتتق�ساه. 

فالقلب اإذن مطمئن اإلى اأننا اأمام ن�ص مكي، واأنه يف الوقت نف�سه ورد 
يف حلظة فا�سلة بني املرحلة املكية واملدنية هي بيعة العقبة؛ وهو ما يعني اأننا 
اأمام العقبة الثانية ل الأولى، ف�سال عن اأن كعب بن مالك مل ي�سهد الأولى 

1-م�سند اأحمد: ح. ر15738، والن�ص 53 من )ق. ن(.
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واإمنا �سهد الثانية)1(.

ذلك،                                                                                                   وح�سبه  املكية  تلك  يثبت  ن  اأ ذلك  بطوله  احلديث  ومهمة 
تاريخه  يف  النفي�ص  اجل��زء  ه��و  فهذا  وال�سعراء  ال�سعر  يخ�ص  م��ا  م���ا  واأ

ودللته: 

فقال ر�سول اهلل ] للعبا�ص: »هل تعرف هذين الرجلني يا اأبا الف�سل؟« 

قال: نعم. هذا الرباء بن معرور �سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. 

ق��������ال)اأي: ك��ع��ب ب���ن م���ال���ك(: ف�����واهلل م���ا اأن�����س��ى ق����ول ر����س���ول اهلل 
]:»ال�ساعر«؟!)2(

يتجاوز  ل  وهو  الأهمية  تلك  بكل  يكون  حتى  اجلزء  هذا  يحمله  الذي  ما 
كلمة من ر�سول اهلل ] هي »ال�ساعر« ميكن اأن يقولها اأي اإن�سان يف حلظة 

تعارف؟!

يفيد تعليق الر�سول ] اأمورا نفي�سة:

اأول- كان لر�سول اهلل ] ر�سيد ثقايف -بعبارة ع�سرنا- يت�سمن قائمة 
باأ�سماء عدد من ال�سعراء، منهم كعب.

ال�سعراء،  ال�سعراء وغري  يعرفه  كان  ال�سهرة بحيث  ثانيا- كان كعب من 
وذلك دليل على القيمة الأدبية لهذا ال�ساعر.

 ثالثا- يفهم من احلديث اأن كعًبا كان م�سلًما، ولذلك فعبارة الر�سول ] 
تت�سمن اأمًرا اآخر هو اأن هذا امل�سلم �ساعر، واأن ال�ساعر امل�سلم خمتلف عن 

ال�ساعر غري امل�سلم، كما �سرنى.

رابعا- ورد يف ال�سياق نف�سه –مما حذفناه اخت�سارا- ت�سحيح ملا فعله 
الرباء بن معرور ملا خالف النبي ] يف توجهه يف �سالته نحو الكعبة، يف حني 

1- ن. �سرية ابن ه�سام: 41/2-42، و56-48/2.
2-م�سند اأحمد، ح. ر: 15738، والن�ص 53 من )ق. ن(.
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اأن قبلة املرحلة كانت اجتاه ال�سام، بينما مل ي�سر ] اأي اإ�سارة بخ�سو�ص 
على  مالحظة  اأو  ت�سحيحا  تت�سمن  قد  اأ�سعاره  اأو  كعب  �ساعرية  اأو  ال�سعر 

�سعره...، فهذا دال على اأن اأمر ال�سعر َمْر�سي.
خام�سا-ا�ستعمل الر�سول ] اأداة التعريف، ومل ي�سف لفظ ال�ساعر اإلى 
قبيلة اأو قوم، بل جعله مطلقا؛ وهو ما يفيد اأن �ساعرية كعب فوق اأن تنح�سر 

يف قبيلة اأو فئة...بل هي �ساعرية مطلقة.

كما  قويا  تاأثريا  فيه  واأثرت  الر�سالة جيدا،  مالك  بن  كعب  �ساد�سا-فهم 
يفهم من قوله: »فواهلل ما اأن�سى قول ر�سول اهلل ]:ال�ساعر؟!«)1(، وذلك 
ما يوحي اإليه باأن �ساعريته قيمة م�سافة، واأنها ل تتعار�ص مع اإ�سالمه، واأن 
لها اأثرا يف املكانة التي تنتظره يف املرحلة القادمة، وهي مكانة لبد اأن يكون 

لل�سعر وال�ساعرية ن�سيب فيها ومنها.
ر�سميا عن  ُيعلن  م�سلم  �ساعر  اأول  كان  كعبا  اأن  �سبق  ما  اإلى  اأ�سفنا  اإذا 
�ساعريته، واأن ذلك يتم يف اللحظة النتقالية من املرحلة املكية اإلى املرحلة 
املدنية، واأنه حظي ب�سرف اأن يكون من الذين �سهدوا العقبة - وما اأدراك ما 
العقبة؟!- وبايعوا فيها، اأمكننا اأن ن�ست�سرف ت�سور الإ�سالم لل�سعر، وتعامل 

الر�سول ] مع ال�سعراء.
اإن متيزه  التميز مبكان، حتى  املناقب- من  تلك  -لكل  كعب  كان  ولقد 
مل يدركه ح�سان بن ثابت نف�سه، واإن متيز هذا يف باب اآخر كما �سرنى بعد، 
واإمنا كان متيز كعب يف اأنه حافظ على تلك العالقة املتميزة بني التحرك من 
اأجل الإ�سالم، وبني ت�سخري املوهبة ال�سعرية خلدمته، فرناه يف حلظة مقاتال 

�سجاعا، واأخرى �ساعرا فحال)2(.

1- م�سند اأحمد: ح. ر15738، والن�ص 53 من )ق. ن(.
2- قال ابن عبد الرب يف )ال�ستيعاب، �ص: 250(: »كان جموًدا مطبوًعا، قد غلب عليه يف اجلاهلية 
اأحًدا وامل�ساهد كلها حا�سا  اأ�سلم، و�سهد العقبة، ومل ي�سهد بدًرا، و�سهد  اأمر ال�سعر، وعرف به، ثم 

تبوك، فاإنه تخلف عنها، وقد قيل: اإنه �سهد بدًرا«.
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واأما الأحاديث الأخرى فمدنية، وهي تناول مو�سوعات:

- مفهوم ال�سعر وحكمه)1(.
- اآداب الزفاف)2(.

- اجلهاد بال�سعر)3(.
- غناء اجلواري)4(.

- جمال�ص ال�سعر وغريه)5(.
- ُحْكم ال�سعر يف امل�سجد)6(...اإلخ.

املرحلة  ينا�سب  ل  مما  املدنية  الأحاديث  تتناولها  التي  املو�سوعات  هذه 
املكية، وهي جت�سد تعدد مناحي احلياة وخروج امل�سلمني بدينهم اإلى العلن، 
راأينا  ثم  وم��ن  والتعذيب،  احل�سار  عن  بعيدا  بحرية  تدينهم  وممار�سة 
اأحاديث يف منا�سبات واأماكن خمتلفة، وقد اأريد لها اأن تنظر اإلى ال�سعر من 

الزاوية نف�سها، لكن يف خمتلف جتلياته.

اأريد لل�سعراء بتلك الأحاديث املتعددة اأن يقولوا على ب�سرية، واأن يكون 
اإلى  الدعوة  مرحلة  من  النتقال  بعد  احلياة  مناحي  ات�ساع  بنف�ص  �سعرهم 
مرحلة الدولة، ومن �سيق مكة اإلى رحابة املدينة، فيعرب عن خمتلف همومها 

1- ن. م�سند اأحمد، ح. ر 16684، و�سحيح الأدب املفرد: ح. ر865/664، والن�ص 1، 2 من )ق. ن(.
2- ن. م�سند اأحمد، ح. ر16658، و �سحيح �سنن ابن ماجة، ح.ر192/1554، ك. النكاح، ب. الغناء 

والدف، والن�ص 5، 6 من )ق. ن(.
ال�سعر  ب.  ال�سالة،  ك.  ح.ر453،  البخاري،  و�سحيح  ح.ر20500،  عبدالرزاق،  م�سنف  ن.   -3

يف امل�سجد، والن�ص 12، 13من )ق. ن(.
 36 والن�ص  العيد،  يوم  والدرق  احلراب  ب.  العيدين،  ك.  ح.ر949،  البخاري،  �سحيح  ن.   -4

من )ق. ن(.
 38 والن�ص  ال�سعر،  اإن�ساد  الأدب، ب. ما جاء يف  الرتمذي، ح.ر2850، ك.  5- ن. �سحيح �سنن 

من )ق. ن(.
6- ن. �سنن اأبي داود، ح.ر1079، ك. ال�سالة، ب. التحلق يوم اجلمعة قبل ال�سالة، و ح.ر5015، ك. 

الأدب، ب. ما جاء يف ال�سعر، والن�ص 60، 62 من )ق. ن(.
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وق�ساياها، ومن ثم كان ذلك التعدد منا�سبا لهذا امل�ستجد يف م�ساحة احلرية 
املتاحة لل�سعراء.

امل�سجد؛  يف  ال�سعر  اأحكام  عن  احلديث  مكة  يف  ممكنا  -مثال-  يكن  مل 
لأن امل�سلمني اأ�سال كانوا حمرومني من ممار�سة تدينهم علنا، بينما كرثت 
يف  فقط  لي�ص  واأهميتها  حرمتها  لها  موؤ�س�سة  و�سارت  املدينة  يف  امل�ساجد 
عالقة العباد بربهم؛ بل يف عالقاتهم فيما بينهم اأي�سا، ويف اإدارة �سوؤونهم، 
ول نن�سى اأن حممدا ] باعتباره ر�سول وقائدا كان يخطط وينظم وي�ست�سري 
وي�ستقبل الوفود...يف امل�سجد، فمن الأولويات اإًذا اأن يكون ملوؤ�س�سة امل�سجد 
- بعبارة ع�سرنا -قانون داخلي ينظم اأموره، ويحميه مما يحول دون تاأديته 

لر�سالته.

ما قيل عن موؤ�س�سة امل�سجد يقال عن اإدارة املنا�سبات املختلفة من اأفراح 
ال�سعر  اأحاديث  من  ن�سيب  له  كان  ذلك  اجتماعية...كل  وعالقات  وعمل 
غري  كان  اأم  مبا�سرا،  الن�سيب  ذلك  اأكان  �سواء  �سرنى-  –كما  وال�سعراء 

مبا�سر يدخل �سمن الأدب العام.

وال�سعراء  ال�سعر  اأحاديث  يف  وامل��دين  املكي  بني  فالتمييز  �سبق،  ما  لكل 
ال�سعر  عن   [ اكتفى  ومِلَ  املرحلتني،  بني  التفاوت  ذلك  فهم  يف  ي�سعفنا 
يف  ال�سرورة  اقت�ست  بينما  املكية،  املرحلة  يف  الكرمي  القراآن  يف  ورد  مبا 
الذي طراأ يف حياة  التغري  تتنا�سب مع  التوجيهات  وفرة يف  املدينة  املرحلة 
امل�سلمني؛وهو ما نا�سب اأن تكون اأحاديث ال�سعر وال�سعراء حا�سرة يف تلك 

احلياة، وموجهة لها يف وجه من وجوهها.

وثمة فائدة جننيها من تاأملنا لتعامل ر�سولنا حممد ] مع كعب بن مالك 
نلفت  ل  عندما  كثريا  نخطئ  اأننا  هي  اآنفا،  اأوردن��اه  الذي  املكي  الن�ص  يف 
تلك  اأن  ن�سعرهم  ل  اأننا على علم مبوهبتهم، وعندما  اإلى  املوهوبني  انتباه 
املوهبة حمل عنايتنا وتقديرنا، واأنه ما عليهم اإل اأن يطمئنوا، لأن مكانتهم 
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اأ�سال  نلتفت  ل  اأكرثعندما  نخطئ  ولكننا  مقدمة،  وموهبتهم  حمفوظة، 
اإلى تلك الطاقات، فواجب اأمتنا علينا اأن جنمع بني البحث عن املتميزين 

ورعايتهم.

والر�سول ] يعلمنا در�ًسا يف هذين الأمرين: فلقد كان على علم ب�ساعرية 
كعب بن مالك، ولقد وظف ذلك العلم توظيفا نف�سيًّا، فاأعلم كعًبا بذلك، وهو 
ما جعله يتاأثر به، ويحر�ص على عن�سر متيزه، ويوجهه اإلى نحو خدمة هذا 

الدين الذي يراعي موهبته ويحفظها ويقدرها حق قدرها.
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املبحث الثاين:

 �شهادة ال�شعراء على ع�شرهم

هناك �سوؤال يتبادراإلى الذهن ونحن نفتتح هذا املبحث هو: من هم �سعراء 
الإ�سالم يف املرحلة املكية؟

عند مراجعتنا ل�سرية ابن ه�سام - مثال- يف املرحلة املمتدة من البعثة اإلى 
الهجرة)1( مل نقف �سوى على اأربع ق�سائد: ثالث منها لعبداهلل بن احلارث 
بن قي�ص، والرابعة لعثمان بن مظعون، وجميع هذه الق�سائد - اإن �سحت - 

قالها بعد هجرتهما اإلى احلب�سة)2(.

ن�سيب  وهو  املكية،  املرحلة  يف  ال�سعر  من  امل�سلمني  ن�سيب  هو  ذلك 
مل يظهر اإل بعد الهجرة اإلى احلب�سة؛ وهو ما يفيد اأن ال�سعراء مبكة كانوا 

حما�سرين، واأن كلمتهم كانت -بعبارة ع�سرنا- مقموعة.

�سحيح اأننا نقف على اأ�سعار يف ن�سرة حممد ] والدفاع عنه، ولكنها يف 
اأبو طالب وقتها)3(، وهو ما ل يزيدنا  اأدراك من  غالبها لأبي طالب،وما 
اإل يقينا اأن اأمر ال�سعر الإ�سالمي مل يكن باملي�سور ول املقبول، ولذلك مبجرد 
ما ظهر متنف�ص انطلقت بع�ص ال�سدور تنفث ما يجي�ص بداخلها من �سعر يف 

اأر�ص الغربة بعيًدا عن حممد ] واأ�ساحبه.

�سك  ومن غري  امل�سلمني،  �سعراء  من  �ساعرين  على  وقفنا  اأولء  نحن  ها 
اأنه كان هناك �سعراء اآخرون، وممن ي�سعفنا البحث عنهم الطفيل الدو�سي 
الذي اأ�سلم يف مرحلة عر�ص ر�سول اهلل ] نف�سه على القبائل يف الق�سة 
مرحلة  يف  تفيدنا  اأنها  منها  يهمنا  اأن��ه  اإل  ت�سح،  ل  كانت  واإن  امل�سهورة، 

1- �سرية ابن ه�سام: 199/1-325، و87-5/2.
2- �سرية ابن ه�سام: 274-273/1.

3- ال�سابق نف�سه.
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اإ�سالمه، واأنه من ال�سعراء)1(، وح�سبنا بهذا دليال.

وَدْعنا مما ن�سب اإلى عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه من �سعر مبنا�سبة 
ويفجر  هزا،  الكيان  يهز  حت��وٌُّل  الإ�سالم  اأن  �سحيح  واه)2(،  فهو  اإ�سالمه، 
طاقات القول ال�سعري لدى ال�سعراء، ولكن اأنى لنا اأن نثبت �ساعريته يف هذه 
املرحلة املبكرة؟! وما نكتفي بقوله الآن هو اأن ما ن�سب اإليه من �سعر مبنا�سبة 
اإ�سالمه ل تطمئن اإليه النف�ص؛ لأنه مما حمله ابن اإ�سحاق)ت 150ه�( حمال، 
واأ�سقطه ابن ه�سام)ت213ه�( اإ�سقاطا، وق�ْص على ذلك كثريا من الأ�سعار 

التي مالأ بها ابن اإ�سحاق �سريته، ثم خل�سها منه ابن ه�سام.

ينبغي األ يغيب عنا طرفة عني قول ابن �سالم اجلمحي)ت232ه�( الناقد 
الفذ يف حق ال�سعر الذي رواه ابن اإ�سحاق: »وكان ممن اأف�سد ال�سعر وهجنه 
وحمل كل غثاء منه، حممد بن اإ�سحاق بن ي�سار مولى اآل خمرمة بن املطلب 
بن عبد مناف،... وكان اأكرث علمه باملغازي وال�سري وغري ذلك، فقِبل النا�ص 
عنه الأ�سعار، وكان يعتذر منها ويقول: ل علم يل بال�سعر، اأُتينا به فاأحمله. 
يقولوا  الذين مل  الرجال  اأ�سعار  ال�سري  له عذًرا، فكتب يف  يكن ذلك  ومل 
�سعرًا قط، واأ�سعار الن�ساء ف�ساًل عن الرجال، ثم جاوز ذلك اإلى عاد وثمود، 
فكتب لهم اأ�سعارًا كثرية، ولي�ص ب�سعر، اإمنا هو كالم موؤلف معقود بقواف. 
اآلف  منذ  اأداه  ال�سعر؟ومن  هذا  حمل  من  فيقول:  نف�سه  اإل��ى  يرجع  اأف��ال 

ال�سنني...«)3(.

�سفيان:  اأبي  ل�سعر  عر�ص  ملا  نف�سه  �سالم  ابن  قاله  ما  ذلك  من  وقريب 
»ولأبي �سفيان بن احلارث �سعر كان يقوله يف اجلاهلية، ف�سقط ومل ي�سل 
�سعًرا،  لغريه  ول  اإ�سحاق  ابن  يروي  ما  ُنعد  ول�سنا  القليل.  اإل  منه  اإلينا 

1- �سرية ابن ه�سام: 312/1-314، والتعليق على �سند الق�سة يف 314/1 منه.
2- �سرية ابن اإ�سحاق: �ص: 163، ومل ي�سنده. وينظر التعليق على الن�سو�ص اخلا�سة باإ�سالم عمر يف 

)ال�سرية النبوية ال�سحيحة: 181-177/1(.
3- طبقات فحول ال�سعراء: 8-7/1.
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ولأن ل يكون لهم �سعر، اأح�سن من اأن يكون ذاك لهم«)1(.

�سرية  حم�ص  اأن  بعد  ه�سام،  ابن  رواه  ملا  اأكرث  نطمئن  �سبق  ما  لكل 
رواية  يف  ت�ساهله  ب�سبب  بها  علق  مما  كثري  من  وخل�سها  اإ�سحاق،  اب��ن 

الأ�سعار.

الذي  امل�سلمني �سعراء يف مكة، فما  اأنه كان بني  يعنينا مما �سبق  والذي 
عطل قوتهم على قول ال�سعر عن مواكبة الدعوة، والتعبري عنها يف مرحلتها 

احلرجة تلك؟

اأمامنا اأربعة مداخل لتف�سري تلك الظاهرة يف مرحلة �سدر الإ�سالم:

اأول تلك املداخل: عامل احل�سار، فقد كان امل�سلمون حما�سرين ح�ساًرا 
�سوء  ي�سومونهم  اأنهم  يزيدون  ثم  يراقبونهم،  قري�ص  م�سركو  وكان  رهيًبا، 
اإن كان  العذاب، ومع ذلك فاحل�سار مربر غري كاف لفهم الظاهرة؛ لأنه 
التعبري  من  مينعهم  يكن  مل  نه  فاإ عقيدتهم،  عن  التعبري  من  مينعهم 
عقيدتهم  م�سادمة  دون  حياتهم  تفا�سيل  من  كثرية  اأخرى  اأمور  عن 

خ�سومهم. عقيدة  و  اأ

واملدخل الثاين: حياة الدعة واللني يف مكة، فعند ابن �سالم اجلمحي - 
وغزارة  ال�سعراء  لكرثة  قوي  �سبب  اأن احلرب  قري�ص-  �سعر  ملا حتدث عن 
باحلروب  ال�سعر  يكرث  كان  واإمنا  بالكثري،  ولي�ص  �سعر  وبالطائف   « ال�سعر: 
ويغار  اأو قوم يغريون  الأو�ص واخل��زرج،  الأحياء، نحو حرب  تكون بني  التي 
عليهم. والذي قلل �سعر قري�ص اأنه مل يكن بينهم نائرة، ومل يحاربوا، وذلك 

الذي قلل �سعر عمان. واأهل الطائف يف طَرٍف«)2(.

يقربنا  وهو  باحل�سار،  التف�سري  من  اأهمية  اأكرث  �سالم  ابن  تف�سري  يبدو 
اأكرث من فهم الظاهرة، ومع ذلك يظل هو نف�سه غري كاف.

1- طبقات فحول ال�سعراء: 247/1.

2- طبقات فحول ال�سعراء: 261/1.
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واملدخل الثالث الذي تطمئن اإليه النف�ص اأكرث هو ما يف الإ�سالم نف�سه 
من جواب نفهمه فهما ول جنده ت�سريحا، وهذا تف�سري ذلك:

راأينا من قبل اأن ن�سيب ال�سعر وال�سعراء من القراآن املكي خم�ص اآيات 
يف خم�ص �سور كلها مكية، وهي جميعا كما يالحظ من ال�سياق الذي وردت 
فيه تبني زيف التهمة التي روجها م�سركو قري�ص يف اإطار حربهم الإعالمية 
الكرمي وحممد  القراآن  النا�ص عن حقيقة  وامل�سلمني ل�سرف  الإ�سالم  على 

.[
ِهَمة  املُتَّ هوؤلء  اأن  وبيان  ال�سورة،  ت�سحيح  هي  كانت  الآيات  تلك  مهمة 
وا�ستكبارا... ت�سوي�سا  يقولونه  ما  يقولون  واإمنا  تهمهم،  يف  �سادقني  غري 

هذه واحدة.

لأن  وال�سعراء؛  بال�سعر  عناية  له  تكن  مل  وقتها   [ حممدا  اأن  والثانية 
املرحلة مل تكن مرحلة ذلك، بل كانت مرحلة بناء الإن�سان الذي �سيكون بعد 
مقاتال وتاجرا فذا وقائدا وقا�سيا...فكما اأنه ] مل يهيئ يف هذه املرحلة 
هذه الأطر لقيادة الأمة للمرحلة القادمة، فكذلك مل يهيئ �سعراءها، واإمنا 
اأن يخرج من  كانت الأولوية ل�سناعة »اجليل الرباين الفريد« الذي مهمته 
جاهليته وينزع عن نف�سه �سلطة الآلهة، وي�سفي ت�سوره العقدي؛ اإذ الأولوية 
وقتها كانت ل�سناعة الإن�سان امل�سلم، واإخراجه اإخراجا اآخر، ليكون جاهزا 
الأمة،  وحاجات  ميولته  طبيعة  ح�سب  م�سوؤوليته  لتحمل  التالية  املرحلة  يف 
وهذا اأمر نفهمه من غياب اأي حديث نبوي عن ال�سعر وال�سعراء ماعدا ذلك 

احلديث الذي حتدثنا عنه يف مبحث املكي واملدين. 

والآن نح�سب اأنه با�ستطاعتنا اأن جنيب عن ال�سوؤال ال�سالف الذكر بهذا 
يف  الإ�سالمي  ال�سعر  غياب  اإن  اجل��واب:  هو  اأن��ه  مطمئن  وقلبنا  اجل��واب 
املرحلة املكية �سببه هو نف�سه �سبب غياب الق�ساء والقت�سادوالقتال…يف 
تلك املرحلة. واإنعدم وجود هوؤلء �سببه اأن الر�سول ] مل تكن وقتها تلك 
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مهمته؛ بل كانت مهمته اإعداد املادة اخلام ذات القابلية لكل ذلك.

واآية ما قلناه اآنفا اأن الر�سول ] مبجرد ما وطئت قدمه املدينة راأيناه 
اأحاديث  انطلقت  ثم  امل�سلمني)1(،  مع  يرجتز  وهو  امل�سجد  موؤ�س�سة  يبني 

ال�سعر ترتى.

اأما املدخل الرابع والأخري فهو اأن املرحلة املكية مل تعرف �سعراء م�سلمني 
من عيار ال�سعراء الذين عرفتهم املرحلة املدنية، فكاأن املرحلة الأولى كانت 
يف حاجة اإلى �سعراء من عيار خا�ص يجيدون القول بح�سب املتاح وقتها، يف 
حني اأن املرحلة املدنية عرفت �سعراء فحول ويف مقدمتهم ح�سان بن ثابت، 
وكعب بن مالك، وعبداهلل بن رواحة، ولعل هذه احلاجة فيها �سيء من اإملاح 

يف تلك الكيفية التي ا�ستقبل بها الر�سول ] كعًبا يف بيعة العقبة الثانية.

يجب اأن ن�ستح�سر دللة كون بيعة العقبة التي بايع فيها الأن�سار الر�سول 
وعبداهلل  مالك  بن  كعب  هما  فحالن  �ساعران  �سهدها  احل��رب  على   [
بن رواحة، وكان عبداهلل اأحد النقباء الثني ع�سر)2(، ويف هذه البيعة قال 
اأهل  على  لنميلن  �سئت  »اإن   :[ اهلل  لر�سول  اللحظة  بحما�ص  الأن�سار 
ارجعوا  ولكن  بذلك،  نوؤمر  »مل   :[ جوابه  فكان  باأ�سيافنا«،  غًدا  منى 

رحالكم«)3(. اإلى 

يف  درو���ص  وتعلم  الأي��دي،  كف  مرحلة  بل  قتال؛  مرحلة  لي�ست  فاملرحلة 
�سبط النف�ص وال�سرب على الأذى حتى يحكم اهلل، وهو خري احلاكمني.وكما 
اأن املرحلة مل تكن مرحلة قتال، فكذلك مل تكن مرحلة �ِسْعر كما راأينا يف 

املدخل الثالث، وكما �سرنى بعُد عندما نتحدث عن ال�سعر املجاهد.

1- �سحيح البخاري، ح.ر3906، ك. مناقب الأن�سار، ب. هجرة النبي ] واأ�سحابه...، والن�ص 4 
من )ق. ن(.

2- ن. �سحيح ال�سرية النبوية، �ص: 157-150.
3- م.�ص، �ص: 155.
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اللحظة  منذ  طالئعها  بداأت  املدينة  مرحلة  اأن  اآنفا  قررناه  مما  ح�سبنا 
بل  ال�سعراء؛  عنها  يغب  مل  اللحظة  تلك  واأن  الإ�سالم،  تاريخ  يف  الفا�سلة 
عرفت حديثا من اأحاديث ال�سعر، ثم لنا اأن نرافق امل�سلمني يف املدينة بعد 
الهجرة وقد و�سمها ال�سعراء مبي�سم جمالية القول ال�سعري، فانطلق ال�سعر 
يعي�ص مع امل�سلمني يف البيوت وامل�ساجد، وال�سفر واحل�سر، واملاآمت والأفراح، 

وال�سلم واحلرب...كما يالحظ من تتبع خمتلف اأحاديث ال�سعر وال�سعراء.

احلياة  يف  الإ�سالمي  لل�سعر  الفعالة  امل�ساركة  عن  �سورة  لعمري  وتلك 
اأن يعي�سوا ع�سرهم ب�سعرهم، واأن  اليومية للم�سلمني، وقد اختار ال�سعراء 

يوظفوا موهبتهم ومينحوها ما اأمكنهم من مل�سات ال�سعر وجماله. 

ولرواج ب�ساعة ال�سعر يف املدينة كذلك مداخل تفهم من خاللها:

اأولها- كامن يف التحول الذي طراأ على امل�سلمني وقد انتقلوا من مرحلة 
ال�ست�سعاف اإلى مرحلة التمكني، ف�ساروا يح�سون اأنهم يعي�سون يف كيانهم، 
بعد  اهلل  اأبدلهم  واأموالهم...فقد  واأعرا�سهم  ودمائهم  دينهم  يف  اآمنني 

خوفهم اأمًنا.

واملدخل الثاين- بدء احلرب منذ ال�سنة الثانية للهجرة، ويكفي اأن نلقي 
ا  نظرة على الأ�سعار التي �ساقها ابن ه�سام بعد معركة بدر)1(،ونقارنها كمًّ
وكيفا مع كل �سعر قري�ص قبل الهجرة لرنى حجم الفرق، فقد كانت الهزمية 
ا، فكان ال�سعر و�سيلتهم  �سدمة قوية خلخلت كيان كفار قري�ص وهزتهم هزًّ
هجائهم  يف  اأم  لقتالهم،  رثائهم  يف  ���س��واء  ال�سدمة،  تلك  ع��ن  للتعبري 

للم�سلمني وتوعدهم بالنتقام.

لقد انطلق �سعر اإ�سالمي غزير بنف�ص غزارة ال�سعر امل�ساد، فراح يدافع 
عن الإ�سالم وامل�سلمني، ويهاجم خ�سومهم، ويتوعدهم بانت�سارات قادمة 

ت�سرد بهم من خلفهم.

1- �سرية ابن ه�سام: 345-311/2.
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وظهرت اأ�سماء مل تكن تذكر يف ال�سعر اأ�سال، اأو كانت مِقّلة فيه، وي�سعفنا 
املعركة  تلك  �ساركوا يف  الذين  هوؤلء  من  على عدد  التعرف  ه�سام يف  ابن 

ال�سعرية التي اأعقبت املعركة الع�سكرية:

مالك  بن  وكعب  ا)1(،  ن�سًّ ع�سر  باأحد  ثابت  بن  امل�سلمني:ح�سان  فمن 
بن  ومالك  طالب)4(،  اأب��ي  بن  وطالب  رواح���ة)3(،  بن  وعبداهلل  بن�سني)2(، 

الُذْخ�ُسم)5(، وعدي بن اأبي الزغباء)6( بن�ص واحد لكل منهم.

امل�سركني: هند بنت عتبة)7(، و�سرار بن اخلطاب)8(، وعبداهلل بن  ومن 
زهري)11(،  بن  معاوية  اأ�سامة  واأبو  ال�سلت)10(،  اأبي  بن  واأمية  الزبعرى)9(، 
و�سفية بنت م�سافر)12(، بن�سني لكل منهم، والأ�سود بن املطلب)13(،ومكرز 
ب��ن الأ�سود  اأب���و ���س��ف��ي��ان)15(،واأب��و ع����زة)16(، واأب���و بكر  ب��ن ح��ف�����ص)14(،و 

الليثي)17(،وُقَتيَلة بنت احلارث)18(، بن�ص واحد لكل منهم.

1- م. �ص: 244/2-245، و268-269، و327-320.
2- م. �ص: 218/2-219، و328-327.

3- م. �ص: 261-260/2.
4-م. �ص: 330-329/2.

5-م.�ص: 254/2.
6- م.�ص: 248/2.

7-م.�ص: 261/2، و342-341.

8-م.�ص: 217/2، و331-330.
9-م.�ص: 219/2.

10-م.�ص: 336-332/2.

11-م.�ص: 341-337/2.
12--م.�ص: 344-343/2.
13--م.�ص: 254-253/2.

14-م.�ص: 256-255/2.
15- م.�ص:  256/2.
16- م.�ص: 265/2.

17- م.�ص: 332-331/2.

18- م.�ص: 245-244/2.
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تلك طائفة من ال�سعراء الذين قالوا �سعًرا مبنا�سبة بدر، مل نورد �سمنهم 
َمن �سك ابن ه�سام يف الق�سائد املن�سوبة اإليهم.

ا  جمموع �سعراء امل�سلمني مما اأوردناه اآنفا �ستة،وقفنا لهم على )19( ن�سًّ
ا. �سعريًّا، بينما جمموع امل�سركني )12( �ساعرا، وقفنا لهم على )20( ن�سّ

معركة بدر وحدها - وفق ما �سبق- اأطلعتنا على �سعر ثمانية ع�سر �ساعًرا، 
ال�سعراء  اأن  العلم  لهم، مع  وثالثني ق�سيدة  ت�سع  ابن ه�سام على  واأوقفنا 
الذين برزوا يف ال�سعر قبل الهجرة ل يتجاوز خم�سة تقريبا، هم: ح�سان 
ال�سلت،  اأبي  بن  واأمية  رواحة،  بن  بن مالك، وعبداهلل  وكعب  ثابت،  بن 

واأبو عزة.

فاإًذا، اأ�سهمت معركة بدر يف احلراك ال�سعري، مثلما اأ�سهمت منا�سبات 
اأخرى كاأُُحد وغريها من الغزوات، واأظهرت لنا �سعراء اإن مل يكونوا جددا 
ا -ومنهم مقّلون- لل�سهادة على ع�سرهم، وامل�ساركة  فعلى الأقل جرتهم جرًّ
-من موقع انتمائهم- يف احلدث التاريخي الذي عرفته اجلزيرة العربية، 

والذي اآذن بتحول عميق يطرق اأبوابها رويًدا رويًدا.

ول يهمنا الآن كثريا اأن اأكرثية ال�سعراء من امل�سركني وهذا له دللته، بقدر 
ما يهمنا اأن ال�سعراء �ساركوا يف اللحظة التاريخية، فال�ساعر وقتها -بغ�ص 
النظر عن انتمائه- يوؤمن باأنه يحمل هموم قومه، ولبد اأن يكون يف طليعة 

املعربين عن تلك الهموم.

ويهمنا اأكرث من هذا وذاك هذا التحول الذي �سهدناه يف ال�سف الإ�سالمي، 
-بتعبري  ال�سعراء  وك��ان  احلا�سمة،  اللحظة  يف  بقوة  ال�سعر  انطلق  فلقد 
على  وردوا  بالنت�سار،  فرحهم  عن  فعربوا  احل��دث،  م�ستوى  يف  ع�سرنا- 
امل�سلمني  للم�سركني، وكان ح�سان يف طليعة من دافع عن  ال�سعري  الهجوم 
�سي�سغل  ملن  اختباًرا  املرحلة  كانت  فلكاأمنا  امل�سركني،  ل�سعراء  وت�سدى 
من�سبا �سيحدثه النبي ] يف اأمته هو من�سب �ساعر الر�سول ]، و�ساعر 
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الإ�سالم)1(، و�سيخ�سه مبزية عن غريه عندما �سي�سع له منرًبا يف امل�سجد 
ليقول عليه �سعًرا ينافح به عنه وعن الإ�سالم وامل�سلمني)2(. 

وقد راأينا اأن كعب بن مالك وعبداهلل بن رواحة كانا حا�سرين اأي�سا، واإن 
يف  حا�سمة  الفرق  لهذا  علة  وثمة  ح�سان،  ح�سور  من  اأقل  ح�سورهما  كان 

م�ستقبل ال�سعراء الثالثة لبد من مالحظتها:

واخلندق،  واأح��دا  �سهد»العقبةوبدرا  فقد  رواح��ة  بن  عبداهلل  اأم��ا   •
واحلديبية وعمرة الق�ساء، وامل�ساهد كلها، اإل الفتح وما بعده؛ لأنه قتل يوم 

موؤتة �سهيدا«)3(.

اأحدا  و�سهد  ب��درا،  ي�سهد  ومل  العقبة،  ف�»�سهد  مالك  بن  كعب  واأم��ا   •
بدر؛لأنه  ي�سارك يف  فاإنه تخلف عنها«)4(، ومل  تبوك،  كلها حا�سا  وامل�ساهد 
وامل�سلمون يريدون عري قري�ص، حتى جمع اهلل   [ »اإمنا خرج ر�سول اهلل 

بينهم وبني عدوهم«)5(.

من  غ��زوة  له يف  مل�ساركة  ذك��ر  على  نقف  فلم  ثابت  بن  ح�سان  واأم��ا   •
الغزوات)6(.

متفرغني  غري  �ساعران  وكعًبا  عبداهلل  اإن  القول:  يف  �سبق  ما  ي�سعفنا 
لل�سعر؛ لأن ال�سعر عندهما قول يف منا�سبات ما تزاحمه اهتمامات ما.اأما 
�سيء. عنه  ي�سغله  ومل  وقته،  وهبه  لل�سعر،  متفرغ  ف�ساعر  ثابت  بن  ح�سان 

1- يف ال�ستيعاب، �ص: 163 »كان يقال له: �ساعر ر�سول اهلل ]«.
2- �سنن اأبي داود، ح. ر5015، ك. الأدب، ب. ما جاء يف ال�سعر، والن�ص 62 من )ق. ن(.

3- ال�ستيعاب، �ص: 296.
4- –م.�ص، �ص: 250.

5- من كالم كعب بن مالك يف حديث تخلفه عن غزوة تبوك. ن. �سحيح البخاري، ح. ر 4418، ك. 
املغازي، ب: حديث كعب بن مالك.

اأمر نعته باجلنب،  واأما  6- ن. ترجمته يف ال�ستيعاب، �ص: 163-167، والإ�سابة، �ص: 57-55/2. 
فرنباأ باأنف�سنا عنه، ونرى اأنه ل دليل عليه تطمئن اإليه النف�ص، وهو يف جميع الأحوال �سحابي جليل، 

له على الدعوة اأياد بي�ساء، ولبن عبد الرب وقفة مع املو�سوع تنظر يف )ال�ستيعاب، �ص: 166(.
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ولذلك اأمكننا اأن نفهم �سر قوة ح�سور ح�سان يف اأحاديث ر�سول اهلل ] يف 
ال�سعر وال�سعراء اإذا ما قورن بح�سور عبداهلل وكعب.

هناك اأمران لبد من النتباه اإليهما ونحن نختم هذا املبحث:

القول  كثافة  نحو  التوجه  هذا  يف  دور  له  كان   [ الر�سول  اأن  اأولهما- 
ال�سعري اأول، ثم نحو متيز ح�سان عن باقي ال�سعراء وانفراده باملنرب ثانيا، 
ففيها ع�سرة  وال�سعراء،  ال�سعر  لأحاديث  القارئ  ل تخطئه عني  وهذا مما 
وح�سان  وامل�سلمني)1(،  الإ�سالم  عن  دفاًعا  ال�سعر  قول  على  حت�ص  اأحاديث 

حا�سر يف �ستة منها)2(.

له  ي�سمح  الوقت  ]، حلظتها مل يكن  اأن حممدا  الآخر فهو  الأمر  واأما 
التي  الرعاية  اأن  الإ�سالم وامل�سلمني، �سحيح  يكّون �سعراء يدافعون عن  اأن 
حظي بها ال�سعر وال�سعراء جعلت عدد ال�سحابة ال�سعراء كبريا حتى جتاوز 
يف  ول��دوا  الذين  ال�سعراء  من  طبقة  بروز  يف  واأ�سهمت  �ساعرا)3(،   )286(
الر�سيد  ا�ستثمار  تقت�سي  كانت  عملية  الأكرث  اخلطوة  اأن  اإل  الإ�سالم)4(، 
ال�سعر  اأحاديث  من  تفهم  اأمور  وهذه  توظيفه،  وح�سن  وتوجيهه،  املوجود، 
كلها؛ لأنها تخدم هذا الجتاه وت�سري فيه، ومن اأجل ذلك هياأ الر�سول ] 
لل�سعراء ال�سحابة اإطاًرا يتحركون �سمنه، ومنحهم من التوجيه والت�سديد 
ما جعلهم يعربون عن �سورة الإ�سالم بلغة ال�سعر، فربحت الدولة امل�سلمة 
طاقات حتمي قيمها وتدافع عنها يف ع�سر كان فيه ال�سعر الو�سيلة الإعالمية 
الأكرث انت�سارا وتاأثريا وفعالية، كما ربحت تلك الطاقات ال�سعرية �سلطتها 

املعنوية، فحافظت على موهبتها، واأوقفتها على خدمة قيم اأمتها.

1- ن. الن�سو�ص 13-18، و27، و29، و34، و63.
2- ن. الن�سو�ص 14، و15، و16، و29، و34، و63.

3- اإمنا قلنا ذلك؛ لأن حممد الراوندي اأح�ساهم يف )ال�سحابة ال�سعراء، �ص: 168(، ولكن فاتته 
اأ�سماء عدد منهم كاأني�ص اأخي اأبي ذر، والأ�سود بن �سريع، و ابن اأبي حمامة ال�سلمي.

4- ح�سبنا اأن ن�سري منهم اإلى عبدالرحمن بن ح�سان بن ثابت.
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خال�صة الف�صل الأول

وثيق  ات�سال  لهما  على حقيقتني  الوقوف  التاريخية يف  القراءة  اأ�سعفتنا 
باأحاديث ال�سعر وال�سعراء:

اأولهما- اأن املرحلة املدنية كانت مرحلة انبعاث ال�سعر الإ�سالمي.

والأخرى- هي اأن ذلك النبعاث مدين للرعاية النبوية.

وقد راأينا كيف اأن دولة الإ�سالم كانت يف حاجة اإلى جهاز اإعالمي فاعل 
يجمع بني ممار�سة الدعوة، والدفاع عن كيان الأمة، ولذلك كانت اخلطوة 
واملواهب  الطاقات  ا�ستيعاب  هي  اجلهاز  ذل��ك  تاأ�سي�ص  طريق  يف  الأول��ى 
نف�سها  الطاقات  تلك  اأن  نتائج ذلك  وكان من  توجيهها،  واإجادة  املوجودة، 

�سعرت باأنها حمل عناية، واأن موهبتها مرعية.

ولكن �سوت الإ�سالم مل يكن متجًها فقط نحو الواقع والطاقات املوجودة؛ 
بل اجته نحو امل�ستقبل؛ لأنه يوؤمن باأن هذا الدين لبد اأن يجد له رجال يف كل 
زمان ومكان يحملون همومه ويدافعون عنه، فالبد اإًذا اأن ل تنقطع �سل�سلة 
ال�سعراء، لت�سمن دولة الإ�سالم ا�ستمرار جهازها الإعالمي يف العمل، ومن 
ثم كانت تلك الأحاديث ل تقت�سر فقط على توجيه ال�سعراء ال�سحابة؛ بل 
تهيئ اإطارا للقادمني اجلدد كذلك، ولقد كان لهذا اأثر اأي اأثر يف حتول عميق 
يف ال�سعر العربي يعرفه كل من قراأ ال�سعر اجلاهلي وقارنه ب�سعر امل�سلمني يف 

مرحلة البعثة النبوية وبعدها.
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الف�صل الثاين
قــراءة اأدبية
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املبحث الأول:مفهوم ال�شعر

اأو ما يقاربه  نقف يف اأحاديث ال�سعر وال�سعراء بخ�سو�ص تعريف ال�سعر 
على عن�سرين:

مبنزلة  »ال�سعر   :[ قوله  من  ي�ستفاد  وه��و  الكالم،  ي�صبه  ال�صعر   -1
الكالم: ح�سنه كح�سن الكالم، وقبيحه كقبيح الكالم«)1(.

2- ال�صعر نفث ال�صيطان، وهو ي�ستفاد من قول الر�سول ] »اللهم اإين 
اأعوذ بك من ال�سيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه... ثم ف�سره فقال: 

»...ونفثه ال�سعر« )2(.

بالكالم،  اإحداهما  تربطه  ال�سعر:  اإل��ى  نظر  زوايتي  العن�سران  ي�سكل 
وتربطه الأخرى بال�سيطان:

اأول-ال�صعر ي�صبه الكالم:

فكاأن  ال�سعر،  عن  نبوي  حكم  �سياق  يف  ف��وارد  بالكالم  ال�سعر  ربط  اأم��ا 
الر�سول ] �سئل عن حكم ال�سعر فاأجاب ذلك اجلواب.

والذي يهمنا من ذلك اأن ال�سعر كالكالم يف حكمه، ولذلك قد يح�سن وقد 
يقبح، مثلما قد يح�سن الكالم وقد يقبح.

الغر�ص  اأن  يفيد  وقبيًحا،  ح�سًنا  منه  واأن  الكالم،  مبنزلة  ال�سعر  وكون 
لي�ص هو بيان مفهوم ال�سعر؛ بل حكمه، واإن كان مفهومه ي�ستفاد من ذلك 
احلكم املبني. وذلك احلكم على كل حال مطلق؛ لأن احل�سن قد يكون من 
جهة املعنى، وقد يكون من جهة املبنى، وقد يكون من جهتهما مًعا، فكما اأن 

الكالم قد يكون ح�سًنا معنى ومبنى، فكذلك ال�سعر.

1- �سحيح الأدب املفرد: ح. ر865/664، باب ال�سعر ح�سن كح�سن الكالم...، والن�ص 2 من )ق. ن(.
2- م�سند اأحمد: ح. ر16684، والن�ص 1 من )ق. ن(.
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بو�سعنا الآن اأن نفهم احلديث النبوي فهما اآخر هو اأن احل�سن والقبح 
من  ي�ستفاد  ما  وذل��ك  منه،  املوقف  يف  بل  ال�سعر؛  �سعرية  يف  لهما  دخل  ل 
على  �سابقة  م�ساألة  ال�سعر  ماهية  وك��اأن  احلديث،  بها  �سيق  التي  ال�سيغة 
�ملوقف منه؛ لأنها تتحقق ب�شروط �أخرى، ولذلك فال�شعر على كل حال �شعر، 
�سواء اأكان معناه قبيًحا اأم ح�سًنا، ول عالقة لذلك ب�ساعرية ال�ساعر،كما اأن 
الكالم يبقى كالًما، �سواء اأكان ح�سًنا اأم قبيًحا، واإمنا احلديث عن احل�سن 

والقبح بغر�ص بيان املوقف منه، ل اأقل ول اأكرث.

واحلديث عن احل�سن والقبح يف الكالم وال�سعر ذو عالقة وطيدة مببداأ 
الإح�سان يف الإ�سالم، فغري بعيد عن هذا ال�سياق، واإن كان اأعم منه، قوله 
]: »اإن اهلل كتب الإح�سان على كل �سيء«)1(؛ وهو ما جعل النووي يف �سرحه 

للحديث ي�سري اإلى اأنه »من الأحاديث اجلامعة لقواعد الإ�سالم«)2(.

وبناء على ذلك، فكون ال�سعر منه ح�سن وقبيح يجعل ال�ساعر م�سوؤول عن 
�هلل  فيه.وماد�م  و�لإح�شان  �حل�شن  �شروط  ير�عي  �أن  مطالب  فهو  �شعره، 
تعالى هو الذي كتب الإح�سان يف كل �سيء فاإنه هو الذي يحدد لنا موا�سفات 
قبيحا.فما  يجعله  ال��ذي  وما  ح�سنا،  ما  عمال  يجعل  ال��ذي  وما  الإح�سان، 

الإح�سان؟ ومتى يتحقق يف ال�سعر؟

لالإح�سان يف القراآن الكرمي معنيان:

ڱ  ڳ  ڳ  } : لى تعا ل��ه  ق��و يف  ك��م��ا   : ل���ع���م���ل ا يف  ن  ح�������ص���ا اإ  -

ٻ  4(، و{ٻ  ڃ}) ڃ  3(، و{ڃ  ں}) ڱ  ڱ  ڱ 

وحتديد  والقتل  الذبح  باإح�سان  الأمر  ب.  والذبائح،  ال�سيد  ك.  ح.ر1955،  م�سلم،  �سحيح   -1
ال�سفرة.

2- �سرح �سحيح م�سلم: 90/13.
3- �سورة الكهف، الآية: 30.

4- �سورة غافر، الآية: 64.
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ٻ})1(. ٻ 
يظهر  كما  واإليهم،  بالآخرين  بالإح�سان  وذل��ك  املعاملة:  يف  اإح�صان   -

ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  {ڳ  تعالى:  قوله  م��ن 
ڻ})2(، وقوله: {ۅ  ۅ})3(.

والر�سول ] يقربنا من ذلك املفهوم تقريبا عجيبا، ففي حديث جربيل 
بقوله:   [ اأجابه  الإح�سان،  عن  الر�سوَل]  �ساأل  ملا  اأن��ه  ال�سالم  عليه 

»الإح�سان اأن تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك«)4(.

ويف احلديث اأن الر�سول ] قال ملا اأدبر: »هذا جربيل جاء يعلم النا�ص 
دينهم«)5(. 

وتعليق الإمام البخاري عليه ل يخلو هو الآخر من فائدة، فقد قال بعد اأن 
�ساقه: »قال اأبو عبد اهلل: جعل ذلك كله من الإميان«)6(.

ولذلك وجدنا ابن رجب احلنبلي يعلق على احلديث بعد اأن اأطال الوقوف 
عليه �سرحا وتاأمال:»...ففي هذا احلديث وحده كفاية«)7(.

كاأنك  اهلل  تعبد  ال�سالف»اأن  احلديث  وفق  وهو  الدين،  من  اإًذا  الإح�سان 
تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك«، والعبادة هنا لي�ست باملعنى اخلا�ص؛ بل 
باملعنى العام، والدليل على ذلك اأن رواية عند م�سلم فيها:»اأن تخ�سى اهلل 

كاأنك تراه، فاإنك اإن ل تكن تراه فاإنه يراك. قال: �سدقت«)8(.

1- �سورة يون�ص، الآية: 26.
2- �سورة البقرة، الآية: 178.

3- �سورة الن�ساء، الآية 36، والأنعام، الآية: 151.
والإ�سالم  الإمي��ان  عن   [ النبي  جربيل  �سوؤال  باب  الإمي��ان،  كتاب  ر50،  البخاري:ح.  �سحيح   -4

والإح�سان وعلم ال�ساعة.
5- م. �ص.
6- م. �ص.

7- جامع العلوم واحلكم، �ص: 38.
8- �سحيح م�سلم، ح.ر10، كتاب الإميان، باب اأمارات ال�ساعة.
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فيه  وي�ستح�سر  فيه اخل�سية من اهلل عز وجل،  تتحكم  �سلوك  فالإح�سان 
العبد جالل اهلل وعظمته وعلمه و�سفاته اجلليلة؛ وهو ما ي�سكل زاجًرا عن 
املنكرات، وحافًزا اإلى اخلريات، فهو يجعل العبد »يعبد اهلل كاأنه يراه اإجالل 

ومهابة وحياء وحمبة وخ�سية«)1(.

ويفيد ما �سبق اأن الإح�سان توخى عنا�سر احل�سن يف الأعمال والعالقات، 
واأن التق�سري يف �سيء من ذلك ل يعد اإح�سانا.

واجلواب النبوي يت�سمن اأمرين: »اأرفعهما اأن يغلب عليه م�ساهدة احلق 
والثانية  يراك.  وهو  اأي:  تراه،  كاأنك  قوله:  وهو  بعينه  يراه  اأنه  حتى  بقلبه 
اأن ي�ستح�سر اأن احلق مطلع عليه يرى كل ما يعمل، وهو قوله: فاإنه يراك. 

وهاتان احلالتان يثمرهما معرفة اهلل وخ�سيته«)2(.

الإح�سان - بناء على ما �سبق - عبادة هلل تقت�سي دوام املراقبة واحلذر، 
اأن  ذلك  وي�ستلزم  العبادة،  لتلك  املر�سوم  الطريق  التزام  نف�سه  الوقت  ويف 
نهى عنه،  ما  ويجتنب  به  اأمر اهلل  ما  يوافق  واأن  العبد يف عبادته،  ُيخل�ص 
وهذا ما عرب عنه الف�سيل بن عيا�ص بعبارة لطيفة عند تف�سريه لقول اهلل 
عز وجل:{ڦ ڦ ڄ ڄ})3(قال:»اأخل�سه واأ�سوبه.قالوا: 
يكن  كان خال�سا ومل  اإذا  العمل  اإن  قال:  واأ�سوبه؟  اأخل�سه  ما  اأبا علي،  يا 
�سوابا مل يقبل، واإذا كان �سوابا ومل يكن خال�سا مل يقبل، حتى يكون خال�سا 

�سوابا. واخلال�ص اأن يكون هلل، وال�سواب اأن يكون على ال�سنة«)4(. 

الإخال�ص يف العبادة ومراعاة اأن تكون �سواًبا �سرطان اأ�سا�سيان لالإح�سان، 
ي�سمن اأولهما اأن يت�سرف املرء يف عمله و�سلوكه مبتغًيا وجه اهلل عز وجل 
وحده، ومراعيا اأنه يراقبه يف �سره وعالنيته، واأنه مطلع عليه يف ذلك كله، 

1- جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم: 28/15.
2- فتح الباري، 120/1.

3- �سورة هود، الآية: 7، وامللك، الآية: 2.
4- جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم: 333/1.
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العبادات  من  اأكانت  �سواء  ال�سنة  على  العبادة  تكون  اأن  ثانيهما  وي�سمن 
اخلا�سة اأم من العبادات العامة، واإن كانت ال�سنة يف الأولى اأظهر، ويف كثري 

من �أمناط �لثانية �آد�با عامة.

بوجود  والدائم  الكامل  الإح�سا�ص  اإلى  املرء  فيها  ي�سل  مرحلة  الإح�سان 
اهلل عز وجل، وذلك ي�ستلزم اأن يعمل واأن يتعامل بناء على ذلك الإح�سا�ص، 

فالإح�سان مقام ومنهج يف الآن ذاته. 

ال�سعر عمل من  اأن  اأن نربهن على  اإلى  قبله  ول  بعد ذلك  بنا  ول حاجة 
الأعمال، واأنه ي�سدق عليه ما ي�سدق على غريه، واإن كانت احلاجة ما�سة 
اإلى اأن نثري النتباه اإلى اأن الإح�سان فيه مطلوب �سرًعا، واأنه ل يتحقق فيه 
ذلك �إل �إذ� جمع فيه �ل�شاعر ما �أمكنه من �شروط �حل�شن، و�لإخالل بتلك 
�ل�شروط لي�س �إخالل فقط ب�شرط من �شروط جمال �ل�شعر وح�شنه؛ بل هو 

اأكرث من ذلك خمالفة ملا اأمر اهلل تعالى به.

وت�سعفنا اأحاديث عدة يف تلم�ص مظاهر احل�سن اأو القبح يف ال�سعر:

من ذلك اأن النابغة اجلعدي ملا اأن�سد الر�سول ] رائيته، وبلغ قوله:

ُيَك�درا اأن  ْفوه  �سَ حتمي  َب��وادُر  ل�ه َيكْن  مل  اإذا  ِحْلم  يف  خرَي  ول 
َدرا َحليٌم اإذا ما اأْوَرد الأمر اأ�سْ له َيكْن  مل  اإذا  َجْهل  يف  خرَي  ول 

قال ]: »اأح�سنت، ل يف�س�ص اهلل فاك«)1(. 

ومنه قوله ] عن �سعر عبداهلل بن رواحة: »اإن اأخا لكم ل يقول الرفث«، 
ثم اأن�سد قوله:

وفينا ر�سوُل اهلل َيْتلو كتاَب��������ه   
اإذا ان�سقَّ َمعروٌف من الَفْجر �ساطُع    

1-جممع الزوائد، 129/8، والن�ص 67 من )ق. ن(.
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اأَرانا الُهدى َبعد الَعمى َفُقلوبن�ا  
ب�ه ُموقن�ات اأنَّ ما َق������ال واق���������ع    

َيِبيت ُيَجايف َجْنبه عن ِفرا�ِس����ه  
اإذا ا�ستثقلت بالكافرين امل�ساجع)1(    

ومنه قوله ]: »اأ�سدق كلمة قالها ال�ساعر كلمة لبيد:

األ كلُّ �سيء ما خال اهلل باطُل)2(.

ومنه اأنه] بعد اأن �سمع ُكبي�سة بنت رافع تبكي ابنها�سعد بن معاذحني 
احُتمل نع�سه: 

�سْعدا �َسْعد  اأم  َوْي���ل 

 

ا ����َرام����ة وَح���������دَّ �����سَ

 

������وَددا وجْم�������دا و�������سُ

 

وف����ار�����س����ا ُم���ع����َ���دا

 

ا ����دَّ ب����ه َم�����س��������دَّ �����سُ

 

ا َي���ُق���دُّ ه���ام���ا َق��������دَّ

 

قال: »كل نائحة تكذب، اإل نائحة �سعد بن معاذ«)3(.

فهذه اأربعة اأبواب ل�ستح�سان ر�سول اهلل ] لل�سعر، عرب عن ا�ستح�سانه 
لها بخم�سة اأ�سكال:

الباب الأول-مكارم الأخالق، وقد عرب ] عن ا�ستح�سان ال�سعر الدال 
عليها بلفظ »اأح�سنت«.وزاده تاأكيدا بالدعاء لل�ساعر اأن ل يف�ص اهلل فاه.

والباب الثاين-جتنب الرفث، ومن ذلك التجنب اأن يقول ال�ساعر يف مدح 
اأمام  بخري  ال�ساعر  بذكر  له  ا�ستح�سانه  عن   [ عرب  وقد   ،[ الر�سول 
املالأ، وا�ستحق �سعره اأن ُيحَفظ، واأن ُين�َسد، وفيه تنبيه لطيف اإلى اأن يحفظه 

1- �سحيح البخاري، ح. ر6151، ك. الأدب، ب. هجاء امل�سركني، والن�ص 66 من )ق. ن(.
2- م. �ص، ح.ر6147، ك. الأدب، ب. ما يجوز من ال�سعر.

3- �سرية ابن ه�سام، 220/3، والن�ص 64 من )ق. ن(.
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ال�سامعون ملا فيه من الكالم العايل الطبقة.

والباب الثالث-�سعر العقيدة ال�سليمة، واإن �سدر عن غري م�سلم، ففيه ما 
يدل على اقرتاب �ساحبه من دائرة الإميان، وعلى كل حال فما يهم هو هذا 
ال�سعر املت�سمن لروائع الكلم املعربة عن العقيدة ال�سحيحة اأف�سل تعبري، 
وقد عرب الر�سول ] عن ا�ستح�سانه بتف�سيله على غريه من ال�سعر تف�سيال 

مطلًقا، وفيه توجيه لطيف اأي�سا، ذلك اأن البيت كامال هو:
      األ كلُّ �سيء ما خال اهلل باطلُ      وكل نعيم ل حمالة زائل)1(

ولئن كان ال�ساعر قد اأ�ساب يف ال�سطر الأول فقد اأخطاأ يف الثاين، ولذلك 
كَر، وما اأخطاأ فيه الإهماَل. ا�ستحق ما اأ�ساب فيه الذِّ

ع��رب عن  وق��د  �سعد،  اأم��ث��ال  الأب��ط��ال  املجاهدين  ال��راب��ع-رث��اء  وال��ب��اب 
اهلل  �سدقوا  املجاهدين  من  ومثله  نه  �سعد؛لأ اأم  بت�سديق  ا�ستح�سانه 
عاهدوه عليه، ف�سدق من رثاهم، وكفى اأم �سعد فخًرا اأن ي�سهد ر�سول  ما 
اهلل ]لرثائها ابَنها باأنها �سادقة يف ذلك الرثاء؛ لأنها مل تقل اإل ما جمعه 

ابنها من �سفات البطولة وال�سهامة.

ا�ستح�سانها،  عن  والتعبري  ال�سعر،  يف  احل�سن  مظاهر  من  مناذج  تلك 
ول تخلو اأحاديث اأخرى للنبي ] من حديث عن مظاهر القبح يف ال�سعر، 

والتعبري عن ا�ستقباحها، من ذلك قول اإحدى اجلواري:

          َوِفينا نبي َيْعَلم ما يف غد
وهو خطاأ يف العقيدة من لدن م�سلمة، ولذلك تدخل ر�سول اهلل ] فقال 
»اأما  لها:»ل تقويل هكذا، وقويل ما كنت تقولني«)2(، ويف رواية ابن ماجة: 
هذا، فال تقولوه، ما يعلم ما يف غد اإل اهلل«)3(، ففيه بيان وجه اخلطاأ، ودعوة 

1- ديوان لبيد، �ص: 149-144.
2- �سحيح البخاري، ح. ر4001، ك. املغازي، باب، والن�ص 68 من )ق. ن(.

3- �سحيح �سنن ابن ماجة، ح. ر1924/1551، ك. النكاح، ب. الغناء والدف.
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اإلى جتنبه، والكتفاء مبا ل غبار عليه.

ومن ذلك اأن الر�سول ] ملا �سمع قول كعب بن مالك:
ا َوُدونهْم اَن عنَّ ِمَن الأْر�ِص َخْرٌق َحْوَلُه َيَتَقْعقعاأل َهْل اأََتى َغ�سَّ
كردف لها فيها القوان�ص تلمعجَتاِلُدنا عن حرمنا كل فحمة

قال ]:»ل يا كعب بن مالك«.

فلما قال كعب:
جتاِلُدنا عن ديننا كل فحمة

قال النبي ]: »نعم يا كعب«)1(.
فال�ساعر امل�سلم لبد اأن يرتفع يف �سعره عن كل ع�سبية قبلية، واأن يكون 
دفاعه عن الدين، ولذلك فهم كعب التوجيه النبوي ب�سرعة، وتدارك خطاأه، 

ثم اأتى بالبديل.

وفيه فائدة عظيمة هي اأنه قد يكون الفا�سل بني احلق والباطل كلمة واحدة 
كما وقع يف البيت، ولذلك قال ر�سول اهلل ]:»اإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
ر�سوان اهلل، ل يلقي لها بال يرفع اهلل بها درجات، واإن العبد ليتكلم بالكلمة 
من �سخط اهلل، ل يلقي لها بال يهوي بها يف جهنم«)2(، ويف رواية اأخرى عنده 
اأي�سا وعند م�سلم: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيهايزّل بهايف النار 

اأبعد ما بني امل�سرق واملغرب«)3(.

يلفت احلديث عن الكلمة انتباهنا اإلى كالم ر�سول اهلل ] الذي افتتحنا 
بخ�سو�ص  بعيًدا  بنا  مي�سي  ثم  الكالم«،  مبنزلة  »ال�سعر  املبحث:  هذا  به 
الكلمة يف اجتاهاتها املختلفة �سلًبا واإيجاًبا، ويلخ�سها لنا القراآن الكرمي يف 

1- املعجم الكبري، ح. ر 192 من اجلزء 19، والن�ص 69 من )ق. ن(.
2- �سحيح البخاري، ح.ر6478، ك. الرقاق، ب. حفظ الل�سان، والن�ص 78 من )ق. ن(.

3- م.�ص، ح.ر6477، ك. الرقاق، ب. حفظ الل�سان. و�سحيح م�سلم، ح. ر2988، ك. الزهد، ب. باب 
التكلم بالكلمة.
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بليغ: {ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ ېئ ېئ ېئ     ىئ  ىئ ىئ  ت�سبيه 
پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی 
ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ 
ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ})1(.
هما كلمتان ل غري: كلمة ح�سنة طيبة، وكلمة قبيحة خبيثة، والفرق الذي 
والقابلية  والتعمق  التاأ�سل  حجم  يف  كامن  وتلك  هذه  بني  الآي��ات  ت�سجله 
ال�سماء  يف  فرع  له  كان  ثابت  اأ�سلها  طيبة  »كلمة  معه  كانت  فمن  والثمار، 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  �سبحانه{  فاإنه  اهلل،  اإلى  يو�سله 
�سيع  لأنه  الو�سول؛  يحرم  فاإنه  ثابت  اأ�سل  معه  يكن  ومن مل  ەئ})2(، 
الأ�سول«)3(، ولي�ص يحرم الو�سول فقط؛ بل يحرم الثبات اأي�سا؛ لأن »ال�سجرة 
اخلبيثة قد تهيج وتت�سابك ويخيل اإلى بع�ص النا�ص اأنها اأ�سخم من الرتبة 
الطيبة واأقوى، ولكنهاتظل ناف�سة ه�سة. وتظل جذورها يف الرتبة قريبة حتى 
الأر�ص،  اإل فرتة ثم جتتث من فوق  الأر�ص، وما هي  نها على وجه  لكاأ

فال قرار ول بقاء«)4(.

بقيت م�ساألتان ن�سري اإليهما على عجل قبل اأن ننتقل اإلى املحور الثاين: 

الأولى اأن حديثنا عن الإح�سان اقت�سرنا فيه هنا على اإح�سان العمل ل�سدة 
ارتباطه مبفهوم ال�سعر.والأخرى اأن حديثنا عن الكلمة الطيبة اقت�سرنا فيه 

على �سفة هذه الكلمة لل�سبب نف�سه، وتركنا احلديث عن ثماره.

1- �سورة اإبراهيم، الآيات 27-24.
2-�سورة فاطر، الآية 10.

3-جمموع فتاوى ابن تيمية: 160/13.
4-يف ظالل القراآن، �ص: 2099-2098.
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اكتفينا  فلذلك  ال�سعر،  بوظيفة  عالقة  له  معا  امل�ساألتني  يف  تركناه  وما 
هذا  من  الثاين  املبحث  اإل��ى  الآخ��ر  البع�ص  عن  احلديث  واأرج��اأن��ا  ببع�ص، 

الف�سل.

ثانيا- ال�صعر نفث ال�صيطان: 

يف احلديث النبوي: »اللهم اإين اأعوذ بك من ال�سيطان الرجيم من همزه 
ونفثه ونفخه... ونفثه ال�سعر«)1(، ومن ثم فال�سعر نفث ال�سيطان.

يكون  ل  الّتْفل  لأن  التَّْفل؛  من  اأقل  وهو  النفخ،  »�سبيه  اللغة  يف  والنفث 
يق«)2(. اإل ومعه �سيء من الرِّ

ويبدو اأن تف�سري نفث ال�سيطان بالإيحاء اأقرب من تف�سريه بالنفخ والتفل؛ 
لأن القراآن الكرمي ي�سري اإلى مثل ذلك يف الآية الكرمية: {ٹ ڤ 
ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤ 
ڃڃ ڃ  چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ     })3(، ولذلك نرى اأن نفَث 

ال�سيطاِن ال�سعَر اإيحاوؤُه به؛ لأن من اأفعاله اأنه يوحي زخرف القول.

ت�سعفنا اآيات اأخرى يف فهم الأمر من زاوية اأخرى:

يف القراآن الكرمي: {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے    ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ})4(، وتفيد هذه الآيات اأمرين:
ل على الأفاكني. اأولهما-اأن ال�سياطني تنزَّ

والآخر -اأّن الأفاكني ُيلقون ال�سمع ملا توحي به اإليهم ال�سياطني.
ويف احلديث النبوي: »اإن املالئكة تنزل يف العنان - وهو ال�سحاب - فتذكر 

1- م�سند اأحمد: ح.ر16684، والن�ص 1 من )ق. ن(.
2- النهاية يف غريب احلديث: 88/5، مادة »نفث«.

3- �سورة الأنعام، الآية 12.
4- �سورة ال�سعراء، 223-221.
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اإلى  فتوجه  فت�سمعه  ال�سمع،  ال�سياطني  فت�سرتق  ال�سماء،  يف  ق�سي  الأم��ر 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من اأنف�سهم«)1(، وفيه اأمور يهمنا منها يف 

مو�سوعنا:

- اأن ال�سياطني ت�سرتق ال�سمع.
- واأنها توجه ما ت�سمعه -اأو بع�سه- اإلى الكهان.

به  تفيدهم  ملا  ال�سمع  يلقون  ال�سياطني،  مع  توا�سل  يف  الكهان  واأن   -
من اأخبار.

ال�سعر،  ال�سياطني  النبوي اخلا�ص بنفث  ي�ساعدنا ذلك يف فهم احلديث 
ويزيدنا اإ�ساءة له اأن احلديث عن ال�سعراء الغاوين يف القراآن الكرمي ورد 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   } تعالى:  قال  الأفاكني،  عن  احلديث  بعد  مبا�سرة 
ڭ        ڭ  ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے     ھ   ھ  ھ  ھ 
ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  
وئ  ەئ  ەئ  ائ      ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ      ۇئ  وئ 

ی})2(.
وال�سعراء  الأفاكني  عالقة  اأن  الذكر  ال�سالفة  ال�سعراء  �سورة  اآي��ات  ففي 
العالقة  وتلك  الغاوين)3(،  غري  ال�سعراء  بخالف  ثابتة  بال�سياطني  الغاوين 
ال�سياطني  وظيفة  عن  املتحدثني  ال�سابقني  الن�سني  من  طبيعتها  تفهم 

ومهامها، وهي على كل حال غري بعيدة عن النفث والإيحاء والإلقاء.

النبوي  احلديث  فهم  يف  كذلك  ت�سعفنا  خمتلفة  اأخ��رى  ن�سو�ص  هناك 

1- �سحيح البخاري، ح.ر3210، ك. بدء اخللق، ب. ذكر املالئكة �سلوات اهلل عليهم.
2- �سورة ال�سعراء، الآيات 227-221.

3- مع الإ�سارة على اأن ا�ستئناف احلديث يف قوله تعالى:{ ۇ} بدل القول: »وتتنزل ال�سياطني على 
ال�سعراء« ميكن اأن يقدم دللة اأخرى مغايرة، وهي اأن ال�سعراء ل تتنزل عليهم ال�سياطني. واهلل اأعلم
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ال�سريف اخلا�ص بنفث ال�سياطني ال�سعر، ومنها الأ�سعار الكثرية التي حتدث 
فيها ال�سعراء عن عالقتهم بال�سياطني، وح�سبنا منها هذه النماذج:

 قال ال�ساعر اجلاهلي اأمية بن كعب املحاربي:

��ي وك���ان يف الَعنْيِ ُنُبوٌّ َعنِّ �ي   اإينِّ واإن كن�ُت حديثا �ِسنِّ
)1( ف��اإنَّ �سيطاين اأمرُي اجِل���نِّ

�سيطان  له  �سنه  ل�سغر  الر�سا  عني  بغري  اإليه  ُينظر  الذي  ال�ساعر  فهذا 
ميده ب�سعر يفحم خ�سومه.

وقال ح�سان بن ثابت)2(:

َنَطُقوا ما  عراَء  ال�سُّ اأَ�ْسِرُق  ُيَخالط �ِسْعُرُهم �ِسعريل  اإْذ ل 
َح�َس�َب�ي َذِلُكْم  يل  اأََبى  خ�راإين  ال�سَّ َكمَقاِطع  ومق�الٌة 
اإذا الَب�سري  اجِلنِّ  ِمَن  احَلْب�ِرواأَِخي  باأح�سِن  الكالَم  حاَك 

ووا�سح اأن اأبياته هذه من ال�سعر اجلاهلي؛ لأنه يعتد فيها بح�سبه، واأنه هو 
الذي منعه من �سرقة �سعر ال�سعراء.

والبيت الأخري �سريح يف اأن �سيطان ح�سان »يحيك الكالم باأح�سن احلرب«، 
فهو يحيكه حمرًبا اإياه اأح�سن حتبري.

ال�سياطني  باأن  توؤمن  كانت  العرب  اأن  يفيدان  ال�سعريان  فاملقطعان 
تثبت  �سبق  ما  غري  كثرية  �سعرية  �سواهد  وثمة  بال�سعر،  ال�سعراء  متد 

ذلك)3(، اإل اأن بينها وبني ما ذكره ر�سول اهلل ] فوارق:

• منها ر�سا ال�سعراء بتلك العالقة مع ال�سياطني.

1- احليوان: 300/1.
2- ديوان ح�سان بن ثابت، �ص: 189.

3- ن. مثال احليوان: 300/1-301، وم�سطلحات النقد العربي لدى ال�سعراء اجلاهليني والإ�سالميني، 
�ص: 111-113، وتاريخ النقد الأدبي، �ص: 26-12.
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• ومنها اأن تلك الأ�سعار تتحدث عن ال�سياطني باعتبارها عن�سر ح�سم 
للمعركة مع اخل�سوم.

وقريب مما �سبق ما رواه عبدالرزاق يف م�سنفه عن معمر عن قتادة اأنه 
قال: »ملا اأهبط اإبلي�ص قال: اأي رب، قد لعنته، فما عمله؟ قال: ال�سحر. قال: 
فما قراَءته. قال: ال�سعر...« )1(، ويو�سك اأن يكون لفظ »قراءته« ت�سحيًفا، 

فقد راأيت الرواية نف�سها عند ابن القيم بلفظ »قراآين«)2(.

اأمامة مرفوعة  اأثر قتادة هذا وعلى رواية لأبي  القيم على  ابن  وقد علق 
بقوله: »و�سواهد هذا الأثر كثرية. فكل جملة منه لها �سواهد من ال�سنة، 
اأو من القراآن«، ثم اأورد �سواهد جمله كلها، و�ساهد جملة»فما قراءتي؟ قال: 
نفخه  من  الرجيم:  ال�سيطان  من  باهلل  »...اأع��وذ  حديث  هو  عنده  ال�سعر« 

ونفثه، وهمزه، قال: نفثه ال�سعر، ونفخه الكرب، وهمزه: املوتة«)3(.

واملدخل لفهم اأثر قتادة ال�سياق الذي اأورده فيه ابن القيم يف كتابه »اإغاثة 
اللهفان من م�سايدال�سيطان«، فقد اأورده يف �سياق احلديث عن املوقف من 
الغناء، »فالغناء يف�سد القلب، واإذا ف�سد القلب هاج فيه النفاق.وباجلملة، 
فاإذا تاأمل الب�سري حال اأهل الغناء، وحال اأهل الذكر والقراآن، تبني له حذق 
التوفيق.ف�سل:  وباهلل  واأدويتها  القلوب،  ب��اأدواء  ومعرفتهم  ال�سحابة 

واأما ت�سميته قراآن ال�سيطان فماأثور عن التابعني...«)4(. 

وال�سوؤال هو: ما الذي جعل ابن القيم يفهم من ال�سعر يف احلديث اأن 
املق�سود به هو الغناء؟ وما عالقة هذا بذاك؟

1- م�سنف عبدالرزاق: 268/11. 
2- اإغاثة اللهفان: 269/1.

3- م.�ص: 248/1-249. قلت: وقد منعني من اإيراد ذلك الن�ص يف ق�سم الن�سو�ص ت�سعيف الهيثمي 
والألباين يف  الباري: 540/10(،  )فتح  وابن حجر يف  و 122/8(،  الزوائد: 119/1  له يف )جممع 

)ال�سعيفة: ح. ر1564(. 
4- اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان:269/1.



54

الكرمي،  للقراآن  اأداء �سوتي  والتجويُد  الغناء �سعٌر ب�سوت،  اأن  واجلواب: 
فلذلك كان الغناء اأداء لل�سعر، كما اأن التجويد اأداء للقراآن الكرمي، فمن ثم 

�سمى قتادة ال�سعر قراآن اإبلي�ص اأو قراءته باعتبار ذلك الأداء.

على اأن فهم قيمة ال�سعر عند القوم ت�سمح لنا بتف�سري اآخر غري الذي فهم 
من �سياق وروده لدى ابن القيم، ذلك اأن ال�سعر كان هو الن�ص الوحيد لدى 
وقراآن  قراآنهم،  بال�سياطني-  -لرتباطه  كان  ثم  فمن  البعثة،  زمن  العرب 

اإبلي�ص يف الوقت نف�سه.

على اأن يف احلديث بقية اأجلناها لبع�ص التدبري؛ اإذ اإلى الآن مل نفرغ من 
اأمر تلك النظرة النبوية اإلى ال�سعر بربطه باإبلي�ص، وتعوذه منه. 

ولنا يف ذلك مدخالن:

وعام   ،[ بالنبي  وجهان: خا�ص  له  ال�سعر  من  التعوذ  اأمر  اأن  اأولهما- 
ي�سمله وي�سمل غريه من امل�سلمني.

فاأما اخلا�ص فهو اأنه ] منع ال�سعر بن�ص الآية القراآنية املكية: { ائ 
ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ})1(، فاإذا كان الق�سم 
الأول منها يفيد نفي تعليم اهلل تعالى له ال�سعر، ومنعه من قوة قوله وموهبة 
ذلك، فاإن ق�سمه الثاين يفيد اإ�سافة اإلى ذلك اأن عليه األ ي�سعى اإلى تعلمه؛ 
ال�سعر  بقول  مرتبط  كله  ذلك  اأن  وبديهي  يقوله،  فلن  تعلمه  واإن  لأنه حتى 
 [ الر�سول  راأينا  فقد  حكًما،  خمتلف  الإن�ساد  اأمر  لأن  اإن�سادا؛  ل  اإن�ساء 

ين�سده)2(.

واأما العام فهو اأنه اأثار انتباهنا يف حديث اإلى اأن حجم ح�سور ال�سعر يف 
اأن يبقى حمدودا؛ لأن الأولوية للقراآن الكرمي، وذلك  حياتنا اليومية يجب 

1- �سورة ي�ص، الآية 69.
2- ن. الف�سل الثالث »�سماع ال�سعر واإن�ساده« من ق�سم الن�سو�ص.
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قوله ]: »لأن ميتلئ جوف اأحدكم َقيحا، خري له من اأن ميتلئ �سعرا«)1(، 
ولذلك بوب له الإمام البخاري يف �سحيحه بقوله: »ما يكره اأن يكون الغالب 

على الإن�سان ال�سعر حتى ي�سده عن ِذكر اهلل والعلم والقراآن«)2(.

نتعوذ  اأن   - �سعراء  وغري  �سعراء   - اأُمرنا جميعا  اأننا  هو  الآخر  واملدخل 
باهلل من ال�سيطان الرجيم، وجعل اهلل عز وجل ذلك من اآداب قراءة كتابه، 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ   } الكتب:  باقي  عن  له  ومتييًزا 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ})3(، ومل 
على  بل عممها  الكرمي؛  القراآن  قراءة  منا�سبة  على  منه  ال�ستعاذة  يق�سر 

حياتنا كلها يف �سراعنا اليومي مع ال�سيطان: {چ ڇ ڇ   ڇ 
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ} )4(.

اأ�سا�ص من برناجمنا اليومي، ن�ستمد بها  فال�ستعاذة من ال�سيطان جزء 
علينا  يلب�ص  يجعله  ما  املوؤهالت  من  له  لأن خ�سمنا  تعالى؛  اهلل  العون من 

اأمورنا كما يفهم من قوله تعالى:{ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک کک ک گ گ  
گ })5(، ومن قوله �سبحانه: {ژ ژ ڑ ڑ  ک ک          
ک ک گ گ گ گ ڳ      ڳ   ڳڳ ڱ ڱ ڱ  
ڱ ں ں ڻ     ڻڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ })6(، ومن 

ال�سعر...،  الإن�سان  على  الغالب  يكون  اأن  يكره  ما  ب.  الأدب،  ك.  ح.ر6154،  البخاري،  �سحيح   -1
والن�ص 57 من )ق. ن(.

2- �سحيح البخاري: 114/4.
3- �سورة النحل: الآيات 100-98.

4- �سورة الأعراف: الآية 200.
5- �سورة الأعراف، الآية17.
6- �سورة الأعراف، الآية27.
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قوله: {ے ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ      ۉ ۉ 

ې ې ې ې ى ىائ ائ  ەئ ەئ} )1(.
على اأن ثمة ما يفيدنا يف النظر اإلى ال�سعر من زاوية اأخرى، فكاأن ال�سعر 
 [ النبي  راأينا  فقد  الإ�سالم،  الذي ميجه  املردود  ال�سعر  هو  منه  املتعوذ 
وامل�سلمني،  الإ�سالم  عن  دفاعا  ال�سعر  قول  على  ثابت  بن  ح�سان  يح�ص 
ع��ن اهلل  نافحت  م��ا  ي��وؤي��دك،  ي��زال  القد�ص ل  روح  »اإن  ق��ول��ه:  ذل��ك  وم��ن 
ور�سوله«)2(، وقوله له يوم قريظة: » اهجهم - اأو هاجهم - وجربيل معك«)3(، 

فهذا جربيل عليه ال�سالم �سيوؤيد ح�ساًنا يف قوله ال�سعر.

وح�سان بن ثابت نف�سه ي�سعفنا يف الوقوف على املق�سود من التعوذ النبوي 
ال�سالف الذكر، فاإذا كان قد مر معنا اأن َح�ّسانا كان يفخر بتلقيه ال�سعر من 
الآن وقد ا�سطلع  ال�سعر حتبريا، فها هو  له  واأن �سيطانه يحرب  ال�سياطني، 
مبهمة �ساعر الر�سول ] ي�سعر بهذا التحول يف م�سدر التلقي، فقد �سمع 
مراًرا ر�سول اهلل ] يدعو له، ويب�سره بت�سديد جربيل عليه ال�سالم له يف 
ال�سياطني،  من  ال�ستمداد  مرحلة  ين�سخ  كاأنه  �سعًرا  ذلك  فيعرب عن  قوله، 

وذلك يف قوله: 
تلقيُت من َجوِّ ال�سماِء ُنُزوله��ا)4( ْت ِبَلْيل َثِقي�ل�ةً         وقافية َعجَّ

فال�ساعر »كان ي�ستعني بالليل على النظم، فتاأتيه القافية بكل ي�سر و�سهولة؛ 
لأنه يتلقاها من جّو ال�سماء، ومن يتلقى ل يكابد يف ال�ستجالب؛ بل يف التلقي 

1- �سورة الإ�سراء، الآية65-64.
2-�سحيح م�سلم، ح.ر 2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...، والن�ص 15 من )ق. ن(.

 28 والن�ص  الأحزاب،  من   [ النبي  مرجع  ب.  املغازي،  ك.  ح.ر4123،  البخاري،  �سحيح   -3
من )ق. ن(.

4- ديوان ح�سان، �ص: 329.
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يف حد ذاته، ومن ثم كانت القافية ثقيلة ل من حيث ا�ستجالبها؛ بل من حيث 
قيمتها يف التدافع بني احلق والباطل، وكاأننا بال�ساعر هنا ي�ستلهم طريقة 
نزول الوحي وي�سقطها على طريقة النظم، مع اأن الفارق وا�سح بينهما؛ اإذ 
ال�ساعر وهو يعرب عن تلقيه القافية من جو ال�سماء ل يعدو اأن يكون قد عرب 
عن مدى ال�سهولة يف النظم، واإن كان ذلك ل مينع اأن يدل على معنى زائد 
كذلك  دام  ما  اإنه  بل  فقط؛  ذلك  ولي�ص  ُموؤيَّد،  باأنه  يح�ص  ال�ساعر  اأن  وهو 
فهو متميز كذلك: متميز من حيث امل�سدر الذي ي�ستمد منه، وُي�سر النظم، 

وقوته اأي�سا، وهي قوة م�ستمدة من قوة امل�سدر الذي ميده بالقوايف«)1(.

1- ن�سو�ص ال�سعر وال�سعراء، �ص: 389.
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املبحث الثاين:وظيفة ال�صعر

ملا كان ال�سعر ديوان حياة العرب، وع�سب ثقافتهم، �سار ال�سوؤال عن جدوى 
ال�سعر عملية حت�سيل حا�سل، ويف هذه احلال ي�سري العجب اأن ل تكون له 
وظيفة؛ لأن احتفاءهم بال�سعر، وح�سوره القوي يف خمتلف مظاهر حياتهم 
اأركان تلك احلياة، وما دام كذلك فاإن جزًءا منها متوقف  يجعله ركًنا من 
تاأثري  اإحداث  و�سيلة  اأنه  ال�سعراء عن ذلك مراًرا، فذكروا  وقد عرب  عليه، 
ال�سعر يف  للحاجات)1(، هذا عن حال  وق�ساء  واإ�سهار،  ودفاع،  ال�سامع،  يف 

احلياة اليومية لالإن�سان العربي زمن البعثة، فماذا عن حاله يف الإ�سالم؟

وال�سعراء  ال�سعر  اأحاديث  من  جمعناه  ملا  فة  امل�سنِّ الأول��ى  النظرة  تفيد 
خمتلف  ويف  للم�سلمني،  اليومية  احل��ي��اة  يف  وال��ن��وع��ي  ال��ق��وي  ح�سورها 
ويرافقهم  ال�سبح)2(،  انتهائهم من �سالة  يبداأ معهم منذ  فهو  مظاهرها: 
يف  ثم  �سفرهم)5(،  ويف  الجتماعية)4(،  منا�سباتهم  ويف  اأعمالهم)3(،  يف 
هنا  وح�سبنا  كذلك،  امل�سلمني  اأنه جزء من حياة  يعني  وذلك  جهادهم)6(، 
هذه النتيجة، وهي على كل حال نتيجة جنعلها مقدمة نر�سم انطالًقا منها، 

�سورة لفاعلية ال�سعر يف احلياة الإ�سالمية. 

1- م�سطلحات النقد العربي، �ص: 108-106.
والن�ص  ال�سعر،  ن�ساد  اإ يف  جاء  ما  ب.  الأدب،  ك.   ،2850 ر ح.  الرتمذي،  �سنن  2-�سحيح 

38 من )ق. ن(.
البخاري،  احل��رب...، �سحيح  الرجز يف  وال�سري، ب.  البخاري، ح.ر3034، ك. اجلهاد  3- �سحيح 

ح.ر3906، ك. مناقب الأن�سار، ب. هجرة النبي ] واأ�سحابه...، والن�ص 3، 4 من )ق. ن(.
الغناء  ب.  النكاح،  ك.  ح.ر1927/1554،  ماجة،  ابن  �سنن  �سحيح  ح.ر16658،  اأحمد،  م�سند   -4

والدف، والن�ص 5 من )ق. ن(.
5- �سحيح البخاري، ح. ر4196، ك. املغازي، ب. غزوة خيرب، و ح.ر6161، ك. الأدب، ب. ما جاء يف 
قول الرجل ويلك، وال�سنن الكربى للن�سائي، ح.ر8250، ك. املناقب، ب. عبداهلل بن رواحة، والن�ص 

8، 9، 10 من )ق. ن(.
6- م�سنف عبدالرزاق، ح.ر20500، و�سحيح البخاري، ح. ر453، ك. ال�سالة، ب. ال�سعر يف امل�سجد، 

وح.ر4145، ك. املغازي، ب. حديث الإفك...، والن�ص 12، 13، 14 من )ق. ن(.
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ميكن تاأثيث م�سهد فاعلية ال�سعر بعنا�سر نلّم �سعثها يف حمورين كبريين: 
الوظيفة اجلهادية، والوظيفة النف�سية الجتماعية:

اأول-الوظيفة اجلهادية:

»جاهدواامل�سركني  قوله:  من  يالحظ  كما   [ اهلل  ر�سول  �سماها  كذا 
اأنه جهاد ل يقل عن اجلهاد  واأل�سنتكم«)1(، وهو م�سعر  واأنف�سكم  باأموالكم 

بالنف�ص واملال.

وللوظيفة اجلهادية يف اأحاديث ال�سعر وال�سعراء واجهتان: واجهة دفاعية، 
املنافحة،  وظيفتني:  جهاديًّا،  ي��وؤدي،  فال�سعر  ثم  ومن  هجومية،  وواجهة 

والهجوم.

1- وظيفة املنافحة:

الأولى  الوظيفة اجلهادية  والإجابة عنهما هي  ور�سوله  املنافحة عن اهلل 
الأمة  على  يعتدي  من  يجيب  اأن  مهمته  تكون  احل��ال  ه��ذه  ويف  لل�ساعر، 
ومقوماتها ويرد عليه، ومن اأبرز اأمثلة ذلك اأنه ملا انهزم امل�سركون يوم بدر 
اأطلقوا العنان ل�سعرهم يهجون ر�سول اهلل ] وامل�سلمني، حماولني النت�سار 
بال�سعر بعد هزميتهم يف معركة ال�سيف، ثم ا�ستمرت معركة ال�سعر هذه اإلى 

حدود فتح مكة.
] يح�ص �سعراء امل�سلمني على الرد  ذلك ال�سياق هو الذي جعل النبي 
قوله  ذلك  ومن  وامل�سلمني،  الإ�سالم  عن  دفاعا  واإجابتهم،  امل�سركني،  على 
حل�سان: »يا ح�سان، اأجب عن ر�سول اهلل ]، اللهم اأيده بروح القد�ص!«)2(، 

ويف احلديث اأمور يف غاية الأهمية:
على  وق��درة  �ساعرية  ح�سان:  من  اأدراك  وما  ح�سان،  ا�سطفاء  - اأولها: 

اإفحام اخل�سم!.

1-�سنن اأبي داود، ح.ر2504، ك. اجلهاد، ب. باب كراهية ترك الغزو، والن�ص 16 من )ق. ن(.
2- �سحيح البخاري، ح.ر453، ك. ال�سالة، ب. ال�سعر يف امل�سجد، والن�ص 13 من )ق. ن(.
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- وثانيها: اأمر.
- وثالثها: دعوته لالإجابة، وهي هنا مبعنى الرد.

، ففيه اأن امل�سركني  ورابعها: ح�سٌر للمهمة يف الإجابة عن ر�سول اهلل ]- 
هجوه، فاقت�سى الأمر الرد عليهم.

من  ُيفهم  كما  واأهميتها،  ح�ّسان  بها  كلف  التي  املهمة  نبل  - وخام�سها: 
الدعاء؛ اإذ اإمنا يكون الدعاء بالتوفيق ملن كان يف مهمة نبيلة.

- و�ساد�سها: الدعاء حل�ّسان بالتوفيق، وهو م�سعر له اأنه �سيكون مدعوًما، 
اأن ي�ستح�سر ذلك يف رده على  واأن املهمة التي ُكلف بها جليلة، وعليه 

امل�سركني.
- و�سابعها: رجاء من اهلل تعالى اأن يكون التوفيق ملمو�ًسا من خالل دعم 

جربيل عليه ال�سالم حل�ّسان.

تلك بع�ص فوائد حديث واحد، ولننظر اإليه الآن من زاوية اأخرى:

يف حديث اآخر اأن ر�سول اهلل ] اأر�سل اإلى عبداهلل بن رواحة وكعب بن 
مالك طالًبا منهما الرد على امل�سركني فلم يقنعه ردهما ومل ير�سه، ثم اأر�سل 

اإلى ح�سان، فرد بق�سته التي فيها:
اجَل�����َزاُءَهَجوَت حممدا فاأجبُت عن�ه ذاك  يف  اهلل  وع��ن��د 
َت�ق�ي�ا  َب���ّرا  ��دا  حُم��مَّ الَوف�اءهجوت  �ِسي�َمته  اهلل  ر���س��وَل 
وِعر�س�ي َوَوال���ده  اأب��ي  ِوَق�����اءف��اإنَّ  منكم  حم��م��د  ل��ِع��ر���ص 
َت�روه�ا  مل  اإن  ُبَنّيتي  َك�َداءَثِكْلت  َك��َن��َف��ي  م��ن  ��ْق��ع  ال��نَّ ُتثري 

اإلى اأن يقول: 
َمَع��ّد م���ن  ي���وم  ك���ل  يف  ِه�َج�اءل��ن��ا  اأو  ِق��ت��ال  اأو  ��َب��اب  ���سِ
منكم اهلل  ر�سوَل  يهجو  �َس�َواءفمن  وين��سره  ومي��دح��ُه 
في�ن�ا اهلل  ر���س��وُل  ِكَفاءوج��ربي��ٌل  له  لي�ص  القْد�ص  وروُح 
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َتَروها مل  اإْن  َثِنيتي  َع��ِدْم��ت 

 

َكَداء َكِتَفي  من  قع  النَّ ُتِثري 

 

] خطاأ ج�سيم  للر�سول  اأن هجاءهم  للم�سركني  اإ�سعار  الق�سيدة  ففي 
لأ�سباب:

. لأن الأمر يتعلق بر�سول اهلل ]- 
- وملا له من خ�سال حميدة.

- ولأن امل�سلمني يْفدون ر�سولهم باأبنائهم واأعرا�سهم.
- ولأن الرد على امل�سركني عبادة.

امل�سركني  على  ال��رد  يف  امل�سلمني  يدعم  ال�سالم  عليه  جربيل  - ولأن 
وجماهدتهم.

ذلك كله يجعل معنويات امل�سلمني عالية، ويجعل �ساعرهم املعرب عنهم 
العاقبة،  �سوء  من  ينتظرهم  مبا  يتوعدهم  الإع��الم  �سلطة  من  ميلك  مبا 

وينذرهم بالهزمية املنكرة التي تنتظرهم.

التي جعلت  اأبيات الق�سيدة هي  تلك املعاين وغريها مما ت�سمنته باقي 
وا�ستفى«)1(. ف�سفى  ح�سان  »هجاهم  ح�سان:  رد  عن  يقول   [ الر�سول 
اأما اأنه �سفى، فمفهوم، فقد اأغاظ امل�سركون امل�سلمني ملا هجوا ر�سول اهلل، 
ولذلك كان الرد �سافًيا للم�سلمني، ويف القراآن الكرمي نقراأ قول اهلل تعالى: 

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿٹ ٹ ٹ ٹ})2(.
واأما اأنه ا�ستفى، فالأ�سباب:

1-م.�ص.
2- �سورة التوبة، الآية 15-14.
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- لأن ح�سانا من امل�سلمني.

- ولأنه �ساعر، والهجوم هذه املرة �سعري، واملعركة دائرة يف امليدان الذي 
يجيد ح�سان القول فيه، اأي يف دائرة تخ�س�سه.

- ولأن العيون والآذان متطلعة نحوه، ول�سيما بعدما مل ُير�ص امل�سلمني َردُّ 
عبداهلل بن رواحة وكعب بن مالك.

- ثم لأن ح�سانا كان يتحرق ملثل هذه املهمة، وكله لهفة اأن تاأتي اللحظة 
التي يتدفق �سالل �سعره، ولذلك راأيناه بعد اأن اأر�سل اإليه الر�سول ] 
اإلى هذا الأ�سد ال�سارب  اأن تر�سلوا  اآن لكم  يقول وقد دخل عليه: »قد 
بَذَنبه، ثم اأدلع ل�سانه فجعل يحركه، فقال: والذي بعثك باحلق!لأْفِرينهم 
اللحظة  هذه  ينتظر  كان  �ساعر  كالم  فهذا  الأدمي«)1(،  فري  بل�ساين 
لل�سانه ليفري به  العنان  اأن يطلق فيها  له  اآن  قاب�سا على اجلمر، وقد 

امل�سركني فري الأدمي.

ا�ستعمل ح�سان مرتني لفظ الفري: 

- مرة مفردا ب�سيغة امل�سارع املوؤكد بالالم والنون »لأْفِرينهم«، اإ�سارة اإلى 
�سدة ثقته بنف�سه، وقدرته على اإجناز املهمة على اأح�سن وجه.

- واأخرى م�سدرا م�سافا اإلى الأدمي»فري الأدمي«، فهو لي�ص اأي فري؛ بل 
فري الأدمي.

فريا  اأفريه  ال�سيء  فريت  يقال:  القطع،  الفري:  »واأ�سل  الأثري:  ابن  قال 
اإذا �سققته وقطعته لالإ�سالح...ومنه قول ح�سان: لأفرينهم فري الأدمي؛ اأي 

اأقطعهم بالهجاء كما يقطع الأدمي. وقد يكنى به عن املبالغة يف القتل«)2(.

ما عالقة الهجاء بقطع اجللد قطعا؟ اجلواب من زاويتني:

1- �سحيح م�سلم، ح.ر2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان، والن�ص 15 من )ق. ن(.
2- النهاية يف غريب احلديث: 442/3 مادة »فرا«.
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- من زاوية الهدف، فمق�سود ال�ساعر اأن يوؤملهم غاية الإيالم، باأن يفعل 
فيهم ال�سعر فعل ال�سكني، كما قال امروؤ القي�ص:

        وُجْرح الّل�سان كُجرح ْاْلَيد)1(

اأوذي  قد  وقدوته  الأعلى  مثله  اأن  يح�ص  فال�ساعر  القائل،  زاوي��ة  ومن   -
متزيقا،  امل�سركني  ميزق  �سعره  يرى  اأن  �سوى  ي�سفيه  ل  فلذلك  بالهجاء، 

ويوؤذيهم غاية الإيذاء.

ولذلك مل ي�سف اجلرح الذي ُجرحه ح�سان اإل ما قاله من �سعر اأح�ص اأنه 
اأجاد فيه، وحقق مبتغاه، ولحظ ر�سا الر�سول ] عنه، واآية ذلك اأنه �سمعه 
يقول: »اإن روح القد�ص ل يزال يوؤيدك، ما نافحت عن اهلل ور�سوله«)2(، فلقد 
كانت مهمته اإذن موفقة، وكان ما قاله من �سعر منافحة عن اهلل ور�سوله، 

ومن ثم كان موؤيًدا، و�سيظل كذلك ما وظف �سعره لتلك املهمة. 

2- وظيفة الهجوم:

وهي الوظيفة اجلهادية الثانية لل�ساعر، فقد قال النبي ] حل�سان يوم 
قريظة: »اهجهم اأو هاجهم وجربيل معك«)3(، فال�سياق املحدد لنوع الوظيفة 
اأن املهمة جهادية، واأن املرحلة الآن مرحلة الهجوم؛ ل جمرد الدفاع  يفيد 
كما راأينا من قبل ُبَعيد غزوة بدر اإلى حدود الفتح يف اجتاه م�سركي قري�ص.

ولئن كان امل�سلمون الآن يف مرحلة الهجوم، فاإن الإطار العام للوظيفة 
الأحوال:  جميع  يف  ال�سالم  عليه  بجربيل  موؤيد  ال�ساعر  اأن  ذلك  يتغري،  مل 
�سواء اأكان مدافًعا، اأم كان مهاجًما، وهذا التاأييد ي�سعره باأن جهاده ل يقل 
اأهمية عن اجلهاد بال�سالح، وباملال، فلكل معركة �سالحها، وُرب حلظة يكون 

1- ديوان امرئ القي�ص: �ص: 185.
2- �سحيح م�سلم، ح.ر2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...، والن�ص 15 من )ق. ن(.

 28 والن�ص  الأحزاب،  من   [ النبي  مرجع  ب.  املغازي،  ك.  ح.ر4123،  البخاري،  �سحيح   -3
من )ق. ن(.
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فيها ال�سعر اأ�سد فتًكا بالأعداء من ال�سالح.

على اأن الر�سول ] مل يكتِف فقط بربط ال�سعر باجلهاد، واإثارة النتباه 
اأْن  اإلى ذلك  اأ�ساف  بل  والأنف�ص،  باملال  اأهمية عن اجلهاد  يقل  ل  اأنه  اإلى 
بنّي حجم الأثر الذي يرتكه، وهو على كل حال يفوق بكثري الأثر الذي يرتكه 
اجلهاد بال�سالح واملال؛ لأنه يغور يف الأنف�ص وي�ستنزفها من الداخل، واأثره 
ع�سريته  يلحق  و  عدو،  كل  ي�سمل  بل  املعركة؛  �سهد  من  على  يقت�سر  ل 

وقبيلته. وذريته 

روى الإمام م�سلم اأن ر�سول اهلل ] قال: »اهجوا قري�سا، فاإنه اأ�سد عليها 
ْبل«)1(، وقد قال ذلك ملا بلغه ما هجاه به امل�سركون بعد غزوة  من ر�سق بالنَّ
بدر، فال�سياق هنا �سياق حرب من نوع اآخر غري النوع الذي فرغ منه امل�سلمون 
يف بدر، وال�سالح هنا عابر للم�سافات، يقطع الفيايف التي بني مكة واملدينة 

ب�سرعة، وي�سل طريا، غ�سا، حمافظا على قوته وفعاليته.

ويف منا�سبة اأخرى ملا دخل النبي ] مكة يف عمرة الق�ساء جعل عبداهلل 
بن رواحة ين�سد - وعيا منه بحجم الأثر الذي يرتكه ال�سعر-بني يدي ر�سول 

اهلل ]:
ِرْبُكْم على تنزيلِه اليوَم َن�سْ

 

خل��وا بني الكف���ار عن�سبيلِه

 

�سربا ُيزيل الهاَم عن َمقيلِهويذه��ل اخلليل عن خليل�ِه

وملا اعرت�ص عمر على ت�سرف عبداهلل؛ لأنه بني يدي ر�سول اهلل ]، ويف 
حرم اهلل تعالى، قال له النبي ]: »خل عنه يا عمر، فلهي اأ�سرع فيهم من 

ْبل«)2(. ن�سح النَّ

1-�سحيح م�سلم، ح.ر2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...، والن�ص 15 من )ق. ن(.
17 من  اإن�ساد ال�سعر، والن�ص  2- �سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2847، ك. الأدب، ب. ما جاء يف 

)ق. ن(.
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عمرة  لأن  لل�سالح،  فيها  جم��ال  ل  املنا�سبة  اأن  هنا  نتذكر  اأن  لب��د 
�سلح  يف  امل��ربم��ة  الت��ف��اق��ي��ة  م��ن  ال��ث��اين  لل�سطر  تنفيذ  ال��ق�����س��اء)7ه���( 
يدخل  ل  واأن  اأع��وام،  لع�سرة  الهدنة  عقد  مبوجبها  وكان  احلديبية)6ه�(، 
امل�سلمون مكة اإل بعد عام ال�سلح: »وكان يف �سرطهم حني كتبوا الكتاب اأنه 
من اأحب اأن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه، ومن اأحب اأن يدخل يف 
عقد قري�ص وعهدهم دخل فيه...واإنك ترجع عنا عامنا هذا فال تدخل علينا 
مكة، واأنه اإذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها باأ�سحابك، واأقمت فيهم 
ثالثا معك �سالح الراكب، ل تدخلها بغري ال�سيوف يف القرب«)1(، فاملرحلة 

مرحلة �سلم، وال�سعر �سيد املوقف كما يقال.

ْبل ون�سحه؟ ولنا اأن نت�ساءل: ما عالقة ال�سعر بر�سق النَّ

اأوتي  باعتباره   ،[ النبي  كالم  بها  يت�سم  فوائد  من  الت�سبيه  يخلو  ل 
هه بالقرع بال�سيوف مادام ال�ساعر  »جوامع الكلم«)2(، فالر�سول ]»مل ي�سبِّ
ل يلتقي بعدوه؛ بل يرميه من بعيد، ثم ل يقذفه كيفما اتفق؛ بل ي�سدد ويقارب 
»ن�سحناهم  الرمي،  ْبل  بالنَّ والن�سح  �سدى،  ْبل  النَّ ي�سيع  ل  اأن  ويحر�ص 
ْبل ن�سحا: رميناهم ور�سقناهم، ون�سحناهم ن�سًحا، وذلك اإذا فرقوها  بالنَّ
َح الرجل عن نف�سه اإذا دافع عنها بحجة«)3(، وبذلك يظهر اأن  فيهم... ون�سَ
ْبل لي�ص فقط لغر�ص الربط بني الرد على امل�سركني  ت�سبيه ال�سعر بن�سح النَّ
ْبل على ا�ستعمال  واجلهاد؛ بل لبيان مزية زائدة هي نف�ص مزية الرمي بالنَّ

و�سيلة حربية اأخرى.

ْبل فاإنه م�سيٌب هدَفه ل حمالة، مادام  ولأن هذا ال�سعر ي�سبه الن�سح بالنَّ
�ص)4(، على اأنه - باعتبار اأ�سله - يفيد فائدة اأخرى؛ اإذ  الأ�سُل يف الن�سح الرَّ

1- م�سند اأحمد، 307/14-308، ح. ر 18812.
2- �سحيح البخاري، ح.ر2977، ك. اجلهاد وال�سري. باب قول النبي  ]ن�سرت بالرعب.

3- ل�سان العرب: 620/2 مادة»ن�سح«.
4- مقايي�ص اللغة: 438/5 مادة»ن�سح«.
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ْبل يفيد التفريق»كما  يقت�سي الن�سُح تفريًقا للمن�سوح، ذلك اأن الن�سح بالنَّ
يفرق املاء بالر�ص«)1(.

ْبل- وهو يهجو امل�سركني - اإمنا يهاجمهم، ويف  وال�ساعر مثل النا�سح بالنَّ
اللغة»ذب  نف�سه يف  ن�سح عن  لأن  واأ�سحابه،  نف�سه  يدافع عن  ذاته  الوقت 
ودف��ع«)2(، واإمنا يدافع عنها مبا ميلك من حجج وبراهني، ومن ثم يتحول 
ال�سعر اإلى منا�سبة لل�سجال والتدافع الفكري، وهو معنى يحتمله اللفظ لغة 
كذلك، ففي مقايي�ص اللغة»ون�سح عن نف�سه كاأنه رمى عنها باحلجة«)3(، ويف 

ل�سان العرب:»ون�سح عن نف�سه اإذا دافع عنها بحجة«)4(.

ْبل لي�ص فقط لأن ال�سعر  فما �سبق يظهر اأن ت�سبيه الهجاء بال�سعر بن�سح النَّ
ْبل؛ بل اأي�سا لأنه ي�ستح�سر حمولة دللية زائدة )5(. رمي كرمي النَّ

على  للم�سركني  ال�سعري  الهجوم  مبنا�سبة  خا�سا  �سبق  م��ا  ك��ان  واإذا 
امل�سلمني، وبدخول امل�سلمني مكة يف عمرة الق�ساء، فاإننا يف منا�سبة اأخرى 
جند اأن الر�سول ] يقول: »اإن املوؤمن يجاهد بنف�سه ول�سانه، والذي نف�سي 

ْبل« )6(.  بيده لكاأمنا يرمون فيهم به ن�سح النَّ

ْبل«)7(، ويف الثاين  ففي احلديث الأول يقول: »فاإنه اأ�سد عليها من ر�سق بالنَّ
ْبل«)8(، بينما يقول يف الثالث: »لكاأمنا  يقول: »فلهي اأ�سرع فيهم من ن�سح النَّ

1- اأ�سا�ص البالغة: �ص: 637 مادة»ن�سح«.
2- ل�سان العرب: 620/2 مادة»ن�سح«.

3- مقايي�ص اللغة: 438/5 مادة»ن�سح«.
4- ل�سان العرب: 620/2 مادة»ن�سح«.

5- ن�سو�ص ال�سعر وال�سعراء، �ص: 510.
6- م�سنف عبد الرزاق: ح. ر20500، والن�ص 12 من )ق. ن(.

7-�سحيح م�سلم، ح.ر2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...، والن�ص 15 من )ق. ن(.
والن�ص  ال�سعر،  ن�ساد  اإ يف  جاء  ما  ب.  الأدب،  ك.   ،2847 ح.ر الرتمذي،  �سنن  �سحيح   -8

17 من )ق. ن(.
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ْبل«)1(، فكيف جنمع بني الأمرين: كونه اأ�سد اأو اأ�سرع  يرمون فيهم به ن�سح النَّ
ْبل، وبني كونه مثله؟ من الن�سح بالنَّ

يفيدنا ال�سياق كثرًيا يف الإجابة عن ذلك:

ورماح...وغري  �سيوف  بغري  امل�سلمون حربا  يعي�ص  الأول��ني:  الن�سني  ففي 
الأ�سلحة كانت حلظتها معطلة  الأن��واع من  املحاربني، فهذه  ذلك من عتاد 
الوظيفة؛ لأن املعركة الآن �سالحها ال�سعر،ولذلك كان هذا ال�سالح يف هذه 
واحَلَكم  واحدة،  هذه  حلظته،  فاللحظة  واأقوى،  اأولى  بالذات  املنا�سبة 

ال�سياق. فيها 

والثانية اأن ال�سعر ين�سد يف الرد على م�سركي قري�ص ويف عمرة الق�ساء، 
ويف احلالني معا �سي�سل حتًما اإلى اخل�سوم، وما دامت املرحلة مرحلة حرب 
املعلومات  من  قدر  اأكرب  يجمع  اأن  اأجل  من  جاهدا  يعمل  فالعدو  باردة، 
يفعل  نف�سه  الوقت  �سريعا،ويف  ي�سل  ال�سعر  يجعل  ما  وهو  ع��دوه،  عن 

ا. ْبل، وهذه الثانية، واحَلكم فيها ال�سياق اأي�سً فيهم ما ل تفعله النَّ

القائل،  لدن  القول من  اإجادة  يتحقق مبجرد  ال�سعر  اأثر  اأن  والثالثة هي 
ي�شيب  وهو  �له�شيم،  يف  �لنار  �شريان  في�شري  له،  �ل�شامع  �شمع  و�لتقاط 
ْبل، فمن ثم يجمع بني �سدة  الأفراد الكثريين يف الطلقة الواحدة، بخالف النَّ

الأثر و�سرعة و�سوله وانت�ساره، فهو ذو فعالية عالية.

ْبل«، فمنا�سبته خمتلفة  واأما قوله الآخر: »لكاأمنا يرمون فيهم به ن�سح النَّ
متاما، فقد ورد يف �سياق اجلواب عن �سوؤال كعب بن مالك عن حكم ال�سعر، 
ومن ثم فالق�سد هنا اأن يبني الر�سول ] قيمة ال�سعر وحكمه؛ ل اأن يوازن 
جهاد  اأنه  اإلى  بالإ�سارة  اكتفى  ولذلك  الفعالية،  حيث  من  غريه  وبني  بينه 

كاجلهاد بالنف�ص واملال، وجعل اجلهاد بالل�سان كاجلهاد بالنف�ص.

1-�سحيح م�سلم، ح.ر2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...، والن�ص 15 من )ق. ن(.
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فلما اختلفت املنا�سبة وال�سياق، اختلفت زاوية النظر اإلى وظيفة ال�سعر، 
واإن ظلت يف اإطارها العام هي هي، فال�سعر من حيث هو جهاد �سبيه باجلهاد 
بالنف�ص واملال، ولكن من حيث اأثره فهو يف عدد من احلالت اأكرث فعالية، 

كما اأن اجلهاد بال�سيف يف حالت اللتحام اأكرث فعالية.

ثالثا- الوظيفة النف�صية الجتماعية:

وحمفزا  لهم  موؤن�ًسا  يتخذونه  جعلتهم  بال�سعر  العرب  نفو�ص  علقة  �سدة 
مع  النف�سية  الوظيفة  فيه  تداخلت  ثم  وم��ن  حياتهم،  مظاهر  خمتلف  يف 
الجتماعية، ولقد حافظت الأحاديث النبوية اخلا�سة بال�سعر وال�سعراء على 
هذه الوظيفة، واإن كانت قد و�سمتها مبي�سم خمتلف مبا له من م�سحة عقدية 
الن�سو�ص املجموعة  ال�سعر يف  ثم نرى  اأكرث، ومن  املعنويات  ترفع  وتعبدية 

حا�سرا يف احل�سر وال�سفر، والعمل والراحة.

بعد  املدينة  اإل��ى   [ الر�سول  و�سول  بعد  مبا�سرة  ال�سعر  توظيف  وب��داأ 
ينقل معهم   [ اهلل  ر�سول  فقد »طفق  امل�سجد،  بناء  و�سروعه يف  الهجرة 

اللَّنِب يف بنيانه، ويقول وهو ينقل اللَّنِب: 

َخْيرَبْ ِح��م��اَل  ل  احِل��م��اُل  ���ن���ا واأط��ه��������ْره��ذا  ه����ذا اأب������رُّ ربَّ

ويقول: 
        اللهم اإنَّ الأجَر اأجُرالآخره         فارحم الأن�ساَر واملهاجره)1(

فهذا توظيف لل�سعر يف العمل، و�سبيه به ما وقع يوم اخلندق، فلقد كان 
] ينقل الرتاب، »حتى وارى الرتاب �سعر �سدره، وكان رجال كثري ال�سعر، 

وهو يرجتز برجز عبداهلل بن رواحة:

1- �سحيح البخاري، ح.ر3906، ك. مناقب الأن�سار، ب. هجرة النبي ] واأ�سحابه....، والن�ص 4 
من )ق. ن(.
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اهتدينا م��ا  اأن���َت  ل��ول  �سلينااللهم  ول  ت�������س���دق���ن���ا  ول 
علينا  ��ك��ي��ن��ة  ���سَ لقيناف��اأن�����������زل��ْن  اإن  الأق���������دام  ����ت  وَث����بِّ
علينا ب��غ��وا  ق��د  الأع�����داء  اأَب���ْي���ن���ااإن  ف�����ت��ن��ة  اأرادوا  اإذا 

يرفع بها �سوته«)1(.

العمل  اإجناح  ال�سعر هنا عامل من عوامل  اأن  الن�سني  وا�سح من هذين 
النفو�ص  حتريك  عرب  مير  الجتماعي  الهدف  ه��ذا  حتقيق  واأن  واإمت��ام��ه، 
عما  بذلك  مت�سلية  وامل��رح،  احلما�ص  من  جو  يف  تعمل  جلعلها  وحتمي�سها 

تكابده من م�سقة العمل وتعبه.

كافية  وحدها  العمل  يف  للم�سلمني   [ الر�سول  م�ساركة  اأن  واحلقيقة 
بقدوته يف ذلك،  الكتفاء  وكان ميكن  يبذلون ق�سارى جهودهم،  لتجعلهم 
اجلهد،  م�ساعفة  فقط  لي�ص  فالهدف  م�سافة،  قيمة  ال�سعر  حل�سور  ولكن 
و�لن�شاط  �ل�شعادة  من  جو  يف  ينجز  �أن  بل  مدة؛  �أق�شر  يف  �لعمل  و�إجن��از 

كذلك، وهذه مهمة ي�سطلع بها ال�سعر.

ومن باب ال�ستئنا�ص ما نراه لدى ابن ه�سام يف �سريته من و�سف لأجواء 
هذ� �لن�شاط وكيفيته: »قال �بن �إ�شحاق: وعمل فيه)2( امل�سلمون حتى اأحكموه، 
وارجتزوا فيه برجل من امل�سلمني، يقال له ُجَعيل، �سماه ر�سول اهلل ] عمرا 

فقالوا: 
ُج��َع��ي��ل عْمرا َظْهرا���س��م��اه م��ن ب��ع��د  يوما  للبائ�ص  وك��ان 

قال  »بظهر«  واإذا مروا  ]: »عمرا«،  ر�سول اهلل  قال  فاإذا مروا»بعمرو« 

والن�ص  احلرب...،  يف  الرجز  ب.  وال�سري،  اجلهاد  ك.   ،3034 ر ح.  البخاري،  �سحيح   -1
3 من )ق. ن(.
2- اأي: اخلندق.
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ر�سول اهلل ]: »َظْهرا«)1(.

وهو  واملتناوب؛  اجلماعي  الإن�ساد  خالل  من  تتم  كانت  العمل  فاإدارة 
ي�شفي عليه م�شحة خا�شة من �لن�شاط �ملرح، وهذ� بدوره ينعك�س على  ما 
اأكرث  النفو�ص يف  اأف�سل ما تكون، وتكون  النتيجة  املردودية، فتكون  م�ستوى 
لذة  فيه  يتم  ال��ذي  واجل��و  العمل  يف  جتد  لأنها  وحما�سها؛  ن�ساطها  ح��الت 

ب�سبب ذلك اجلو.

الوظيفة الجتماعية والنف�سية حا�سرة كذلك يف ال�سفر: وتظهر الن�سو�ص 
اأن ذلك كان عادة يف اأ�سفار النبي ]، فقد»كان الرباء بن مالك رجال ح�سن 
ال�سوت، فكان يرجز لر�سول اهلل ] يف بع�ص اأ�سفاره...«)2(، و»ك�ان ر�سول 
يح�دو...«،  اأجن�سة،  له:  يقال  اأ�سود  له  وك�ان معه غالم  �سفر،  ] يف  اهلل 
يحدو  ك��ان  مالك  بن  ال��رباء  م�سنده:»اأن  يف  اأحمد  الإم��ام  عند  رواي��ة  ويف 

بالرجال،واأجن�سة يحدو بالن�ساء«)3(، فالأمر فيه ا�ستمرارية وتخ�س�ص.

اأن احل��داء كان يف حجة  اأحمد فيها  الإم��ام  رواي��ة عند  اأن  الفوائد  ومن 
الوداع)4(.

وبدهي اأن هذا احلداء كان يتم بال�سعر، ودليل ذلك ما رواه البخاري يف 

1-�سرية ابن ه�سام: )187/3-188(. و�سند ابن اإ�سحاق: »حدثني يزيد بن رومان مولى اآل الزبري، 
هري،  عن عروة بن الزبري، ومن ل اأّتهم، عن عبداهلل بن كعب بن مالك، وحممد بن كعب القرظي، والزُّ
اأبي بكر، وغريهم من علمائنا، كلهم قد اجتمع حديثه يف  وعا�سم بن عمر بن قتادة، وعبداهلل بن 
احلديث عن اخلندق، وبع�سهم يحدث ما ل يحدث به بع�ص، قالوا:... «، فعروة بن الزبري »ثقة فقيه 
م�سهور من الثالثة« )التقريب: 15/2، وعبداهلل =بن كعب بن مالك »ثقة« )م.�ص، 331/1(، ويزيد بن 
رومان »ثقة من اخلام�سة« )م.�ص: 279/2(، وحممد بن كعب القرظي »ثقة عامل من الثالثة« )م.�ص: 
والزهري  الرابعة« )م.�ص: 288/1(،  باملغازي من  »ثقة عامل  158/2(، وعا�سم بن عمر بن قتادة 

»الفقيه احلافظ متفق على جاللته واإتقانه وهو من روؤو�ص الطبقة الرابعة« )م.�ص، 162/2(.
2- امل�ستدرك، ح. ر: 871/5273، والن�ص 11 من )ق. ن(.

3- م�سند اأحمد، ح.ر 13695، باإ�سناد �سحيح.
4- م�سند اأحمد، ح.ر 26744.



71

اإلى خيرب   [ النبي  مع  »خرجنا  قال:  اأنه  الأك��وع  بن  �سلمة  عن  �سحيحه 
ف�سرنا ليال، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، األ ت�سمعنا من ُهَنيَّاتك)1(! 

وكان عامر رجال �ساعرا، فنزل يحدو بالقوم، يقول:

اهتدينا م��ا  اأن���ت  ل���ول  لَّيناال��ل��ه��م  �سَ ول  ق��ن��ا  َت�����س��دَّ ول 
اأْبَقينا م��ا  ل��ك  ف���داًء  علين�افاغفر  ��ك��ي��ن��ة  ���سَ واأل�����������ِق�����نَيْ 
لَقي�نا اإن  الأق������دام  ���ت  اأَت�يناوَث���بِّ ب��ن��ا  ��ي��ح  ���سِ اإذا  اإن�����ا 

لوا علين�����ا وبال�سياح عوَّ

قال ر�سول اهلل ]: »من هذا ال�سائق؟«قالوا: عامر بن الأكوع )2(.

ففي احلديث فائدتان: 
اأولهما: اأن ما فعله عامر حداء.

والآخر: اأن هذا احلديث يفيدنا يف وجود حاد اآخر اإ�سافة اإلى الرباء بن 
مالك واأجن�سة، هو عامر بن الأكوع.

ويف حديث اآخر حاد رابع، هو عبداهلل بن رواحة، فقد روى الن�سائي عن 
عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأنه قال: »قال ر�سول اهلل ] لعبداهلل بن 

رواحة:»لو حركت بن��ا الركاب«...قال:

لَّين���������ا ّدقنا ول �سَ ول َت�سَ اهتدينا م��ا  اأن����ت  ل���ول  ال��ل��ه��م 

ت الأقدام اإن لقين��������ا وثبِّ َعَلي�ن�����ا �َسِكين����������ًة  فاأنزلنْ 

فقال ر�سول اهلل ]:»اللهم ارحمه«.فقال عمر: وجبت«)3(.

فهوؤلء حداة حدوا بر�سول اهلل ] وامل�سلمني يف منا�سبات خمتلفة كان 

1- هنياتك: ت�سغري هناتك، اأي كلماتك. النهاية يف غريب احلديث: 279/5 مادة »هنا«.
2- �سحيح البخاري، ح.ر 4196، ك. املغازي، ب. غزوة خيرب، والن�ص 8 من )ق. ن(.

3- ال�سنن الكربى للن�سائي، ح.ر8250، ك. املناقب، ب. عبداهلل بن رواحة، والن�ص 10 من )ق. ن(.
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اآخرها حجة الوداع، وكان احلداءمرة تلقائيا، وثانية بطلب من الر�سول ] 
كما يف ن�ص عبداهلل بن رواحة الآنف الذكر، وثالثة بطلب من امل�سلمني.

وقيمة احلداء بال�سعر يك�سف عنها احلديث النبوي الآنف الذكر، ففيه اأن 
الر�سول ] قال لبن رواحة: »لو حركت بن��ا الركاب«)1(، فمهمة احلادي، 
تن�سيط  ال�سعر  اإن�ساد  يكون يف  ثم  ومن  الركاب،  اأن يحرك  بناء على ذلك 
وحتمي�ص، فهو ين�سي تعب ال�سفر، ويدفع نحو بذل طاقة ق�سوى يف احلركة 

ا�ستمتاعا بال�سعر املن�سد، ون�سيانا حلجم اجلهد املبذول يف الرحلة.

اأي�سا  بل  كاب،  الرِّ حتريك  فقط  به  ُيق�سد  ل  بال�سعر  احل��داء  اأن  ويبدو 
كاب وتن�سيطهم، فاإذا كان ال�سفر يتعبهم، فاإن مهمة احلداء اأن  حتمي�ص الرُّ
يجعلهم ين�سون ذلك التعب، وين�سغلون عنه مبا ي�سمعونه، ويف الوقت نف�سه 
اأنه  اأي�سا  ال�سعر  مهمة  من  فيكون  الطويلة،  بامل�سافات  ي�سعرون  ل  يجعلهم 

يق�سر امل�سافات، ويوؤثر يف الإح�سا�ص بها.

يقظا يف حالة  يبقى اجلي�ص  اأن  �سبق  ما  اإلى  اإ�سافة  املق�سود  يكون  وقد 
تاأهب، وهو اأمر متعذر مع ال�سفر وتعبه، فمن ثم يكون احلداء بال�سعر مبثابة 

منبه ي�ساعد على تلك الروح اليقظة املتوثبة.

اأحيانا يرغب يف �سماع ال�سعر من  ] كان  اأن ر�سول اهلل  وثمة ما يفيد 
يوما   [ اأنه قال: »ردفت ر�سول اهلل  ال�سريد  رديفه، فقد روى م�سلم عن 
فقال: »هل معك من �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت �سيء؟قلت: نعم. قال: »هيه«.

فاأن�سدته بيتا، فقال:»هيه«....حتى اأن�سدته مائة بيت«)2(.

وفيه فوائد:

اأولها: اأن الر�سول ] ت�سّلى بال�سعر يف ركوبه.

1- م. �ص.
2- �سحيح م�سلم، ح.ر2255، ك. ال�سعر، والن�ص 37 من )ق. ن(.
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وثانيها: اأن رديفه ال�سريد كان راوية لل�سعر.
وثالثها: اأن ال�سريد هو من اأن�سده �سعًرا.

ورابعها: اأن الإن�ساد كان بطلب من الر�سول ].

وخام�سها:اأن الر�سول ] حدد ال�سعر الذي يرغب يف �سماعه، وهو �سعر 
اأمية بن اأبي ال�سلت.

و�ساد�سها: اأن اأمية �ساعر م�سرك، ومع ذلك �سمع الر�سول ] �سعره ملا 
اأن  اأخ��رى يف �سحيح م�سلم  به �سعره من حكمة وج��ودة، ففي رواي��ة  ُعرف 

الر�سول ] قال بعد �سماعه ال�سعر: »فلقد كاد ي�سلم يف �سعره«)1(.

و�سابعها: اأن الر�سول ] كان يح�ص ال�سريد على موا�سلة الإن�ساد.

وثامنها: اأنه �سمع مائة بيت بتمامها.

فهذه منا�سبة واحدة �سمع فيها الر�سول ] بطلب منه مائة بيت ، فال�سعر 
حر�ص  لذلك  واأنه  و�سفرهم،  امل�سلمني  حترك  يف  م�ساعدا  عامال  كان  اإًذا 
الر�سول ] على توظيفه يف اأ�سفاره، وكّلف به �سعراء كما راأينا، ملا لحظه 
وت�سريع  الركاب،  وتن�سيط  التعب،  حدة  من  التخفيف  يف  فاعليته  قوة  من 

حركتها.

على اأن الوظيفة الجتماعية والنف�سية حا�سرة كذلك يف منا�سبات اأخرى 
غري العمل وال�سفر، ففي اأوقات الراحة، ويف الأعرا�ص وغريها يح�سر ال�سعر 

اأي�سا، وح�سبنا من ذلك حديثان يف منا�سبتني خمتلفتني:

فقد روى ابن ماجة عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنه اأنه قال:»اأنكحت عائ�سة 
ذات قرابة لها من الأن�سار، فجاء ر�سول اهلل ] فقال: »اأهديتم الفتاة؟«. 
اهلل  ر�سول  فقال  ل.  قالت:  يغني؟«.  من  معها  »اأر�سلتم  ق��ال:  نعم.  قالوا: 

]:...فلو بعثتم معها من يقول: 

1- م. �ص.



74

وحي�اك�ماأت���ي���ن�������اك�������م اأت��ي��ن�����اك�����م ف��ح��ي�����ان�����ا 

وروى الرتمذي عن جابر بن �سمرة قال: »جال�ست النبي ] اأكرث من مائة 
مرة، فكان اأ�سحابه يتنا�سدون ال�سعر، ويتذاكرون اأ�سياء من اأمر اجلاهلية 

وهو �ساكت، فرمبا تب�سم معهم«)1(.

فهذان حديثان:

 اأولهما: خا�ص مبنا�سبة النكاح، ين�سح الر�سول ] فيه باأن ُيوظف ال�سعر 
املغنى يف النكاح، اإ�سهاًرا وتن�سيًطا.

والآخر: خا�ص باملجال�ص العادية للم�سلمني، وهي جمال�ص كان يح�سرها 
ر�سول اهلل ]؛ �سحيح اأنه ل ي�ساركهم الإن�ساد، ولكن �سماعه حينا، وتب�سمه 

حينا اآخر دالن على ر�ساه واإقراره بذلك.

عن  يغيب  كان  ما  ال�سعر  اأن  �سبق  ما  كل  من  يهمنا  فما  ح��ال،  كل  وعلى 
مق�سًدا  تقت�سي  عندهم  املنا�سبة  طبيعة  واأن  للم�سلمني،  اليومية  احلياة 
معيًنا لتوظيف ال�سعر، ولنوعه، اإل اأن هذا ال�سعر يف جميع الأحوال من نوع 
اأن كل ال�سعر  غري النوع املت�ساهل الذي �ساع عند العرب، فما نالحظه هو 
الألفاظ،  نقي  املعنى،  �سريف  عليه  وقفنا  مما  وغريه  اآنفا  اأوردناه  الذي 

اإما فيه م�سحة الإميان والتعلق باهلل تعالى، اأو حالوة الألفاظ وب�ساطتها.

1- �سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2850، ك. الأدب، ب. ما جاء يف اإن�ساد ال�سعر، والن�ص 38 من )ق. ن(.
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خال�صة الف�صل الثاين

هذا هو ال�سعر، نوع من الكالم:يح�سن في�سمو، ويكون �ساحلا لأن يوظفه 
امل�سلمون يف العمل وال�سفر، واملنا�سبات املختلفة، ملا له من قدرة على التحفيز 

والتن�سيط والت�سلية..

ويقبح فيهبط، ويكون نفثا من ال�سيطان، وقراآنا له، يهيم به التافهون يف 

اأودية ال�سالل، فرحني مبا عندهم، فيزيدهم بعًدا عن اهلل، ويجمع حولهم 
الغاوين.

احل�سن  ال�سعري  للكالم  املجال  يف�سح  اأن   [ الر�سول  ديدن  كان  ولقد 
ًرا و�سفًرا،  اليومية َح�سَ النفو�ص، وي�سارك امل�سلمني حياتهم  ليفعل فعله يف 

�ِسْلما وحربا، فرحا وحزنا...

احلياة  قدم يف  له موطئ  يكون  اأن  الهابط  بال�سعر  ي�سمح  ] مل  ولكنه 
مثلما  وال�سعراء،  ال�سعر  اأحاديث  يف  ذكًرا  له  نَر  مل  ثم  فمن  الإ�سالمية، 
مل نَر له اأثًرا يف احلياة اليومية للم�سلمني، وما كان لهذا اأن يكون لول رعاية 
الر�سول ] لل�سعراء، وعنايته بهم توجيها وت�سديًدا، فكان �سعرهم �سامًيا 

مبثل �سموِّ اإميانهم.
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املبحث الأول:�شلطة ال�شعر

باعتباره  وقيمته  التاأثري،  على  قدرته  اأمرين:  من  �سلطته  ال�سعر  ي�ستمد 
ديوان العرب وعلمها الأول، وقد فطن العرب لالأمرين معا منذ جاهليتهم، 

وا�ستفادوا منهما يف ق�ساء ماآربهم، وت�سفية ح�ساباتهم:

اأنف الناقة، فقد  اأقواما وو�سع اآخرين:فممن رفعهم بنو  وقد رفع ال�سعر 
كان الرجل منهم »اإذا قيل له: ممن الرجل؟ قال: من بني ُقَريٍع، فما هو اإّل 

اأن قال احُلَطيئة:

نبا اقِة الذَّ قوٌم ُهُم الأنُف والأذناُب غرُيُهم       وَمن ُي�ساِوي باأَنِف النَّ

و�سار الّرجل منهم اإذا قيل له: ممن اأنت؟ قال: من بني اأْنف الناقة«)1(.

وممن و�سعهم ال�سعر بنو منري، فقدكان الرجُل منهم »اإذا قيل له: ممن 
الرجل؟ قال: مُنريّي كما ترى، فما هو اإّل اأن قال َجِريٌر:

رٍي           فال َكعبًا بلْغَت ول ِكالبا فُغ�صَّ الطرف اإنََّك ِمن مُنَ  

اإذا قيل له: ممن الرجل؟ قال: من بني  حّتى �سار الرجل من بني منري 
عامر...فعند ذلك قال ال�ساعر يهجو قومًا اآخرين:

كما َو�سع الِهجاُء َبِني مُنرِي َعًة ِهجاِئي  و�سوف يِزيُدُكْم �سَ

دوه بالقتل قال: َدينّي العكلّي فتوعَّ فلما هجاهم اأبو الرُّ

َقتلت مُنرٌي من َهجاها«)2(. ُديِن لِتَقُتَلني مُنرٌيمتى    َتَوعَّ

بن  م��ازٍن، خمارق  بني  د  �سيِّ »ُبكاء  العرب  ال�سعر عند  قدر  بلغ من  ولقد 
�سهاٍب حني اأتاه حمرز بن املَُكعرَبِ العنربيُّ ال�ساعر فقال: اإّن بني يربوع قد 
َرمة؟  اأغاروا على اإبلي فا�سَع يل فيها؟ فقال: وكيف واأنت جار َوْرداَن بِن خَمْ

1- البيان والتبيني: 35/4.
2-م.�ص: 38/4.
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فلما ولَّى عنه حمرٌز حمزونًا بكى خمارٌق حتى بلَّ حليته، فقالت له ابنُته: 
ما يبكيك؟ قال: كيف ل اأبكي وقد ا�ستغاثني �ساعٌر من �سعراء العرب فلم 
ي �سكرُه، ثم  َحّني قوُله، ولئن كّف عني لَيقتلنِّ اأُِغْثه؟ واهللَّ لئن هجاين لَيف�سَ

نه�ص ف�ساح يف بني ماِزٍن، فُردت عليه اإبله«)1(.

وبلغ »من خوفهم من الهجاء ومن �سدة ال�سّب عليهم، وتخّوفهم اأن يبقى 
ذكر ذلك يف الأعقاب، وي�سبَّ به الأحياُء والأموات، اأنهم اإذا اأ�َسُروا ال�ساعر 
وا ل�ساَنه بِن�ْسَعٍة، كما �سنعوا بعبِد يغوَث بن  اأخذوا عليه املواثيَق، ورمبا �سدُّ

وّقا�ِص احلارثّي حني اأ�سرته بنو تيم يوم الُكالب، وهو الذي يقول:

اأَمع�َسر َتيٍم اأطِلقوا من ل�ساِن�ي���ا ٍ وا ل�ساين بِن�ْسَعة  اأُقوُل وقد �َسدُّ

اِني�����ا كاأْن مل َتَر قب���لي اأ�سريًا مَيَ ي �َسيخٌة َعب�َسِمّية  َحُك ِمنِّ وَت�سْ

ًة عن ِرجاِل�ي����������ا ي كرَّ خليلي ُكرِّ َ مل اأركب َجوادًا ومل اأُقلْ  كاأينِّ

راَن اأْن ل تالِقي�ا َنَداماَي مْن جَنْ َغ���نْ  َت فبلِّ فيا راكبًا اإّما َعَر�سْ

َرَمْوَت الَيماِنيا وقي�سًا باأْعَلى َح�سْ اأبا َك�����ِرٍب والأيهمني ِكَليِهم�����ا 

ينوح  فكان  ففعلوا،  نف�سه،  على  لينوَح  ل�ساَنه  ُيطِلقوا  اأن  �ساألهم  وك��ان 
كنت  واإن  لّبيك  َقي�ص:  ق��ال  عر  ال�سِّ ه��ذا  قوَمه  اأن�سد  فلما  الأب��ي��ات،  بهذه 

رَتني...«)2(. اأخَّ

العرب  عرفته  مما  اأث��ره  وعمق  مفعوله  و�سدة  ال�سعر  �سلطة  فاأمر  واإًذا 
كتب  منه  لنا  ونقلت  اأخ��رى،  منه  وت�سررت  قبائل  منه  وا�ستفادت  وخربته، 
الأدب الكثري، وبلغ من اإح�سا�سهم باأهمية تلك ال�سلطة اأن قارنوا بني ال�سيف 

والل�سان، ف�ساواهما بع�سهم كامرئ القي�ص يف قوله:

1- م. �ص، 42-41/4.
2- البيان والتبيني: 45/4.
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وُجْرح الّل�سان كُجرح ْاْلَيد)1(

وجعل بع�سهم اأثر الل�سان اأبقى، فقد قال الأخطل:
والقول َيْنفذ ما ل َتنفذ الإبُر)2(

وقال َيعقوب احَلْمدويّن:
     وقد ُيْرَجى جُلرح ال�ًسيف ُبرءٌ      ول ُبْرٌء ملا جرح الّل�ساُن)3(

العرب  لها  فطن  و�سلًبا،  اإيجاًبا  ال�سعر  �سلطة  من  من��اذج  بع�ص  ه��ذه 
فوظفوها يف خ�سوماتهم ومعاركهم، وراأى ر�سول اهلل ]ذلك ووقف عليه، 
واأ�سابه �سيء منه بعد الهجوم العنيف الذي �سنه عليه وعلى امل�سلمني �سعراء 

امل�سركني بعد معركة بدر، ف�سمح بالرد كما مر.

و�سلطة ال�سعر ل حدود لها، ففتح الباب على م�سراعيه للهجاء قد ي�سيب 
رذاذه امل�سلمني اأي�سا، لذلك ح�سر ] اجتاهه يف وجهة واحدة هي وجهة 
كما  الأم��ة  واأف��راد  الأم��ة  الداخلي: اجتاه  الجت��اه  نهائيا يف  العدو، وحرمه 

�سرنى. 

ولكن �سلطة ال�سعر ل يقف تاأثريها على غر�ص الهجاء، واإن كان يظهر فيها 
اأعظم ما يظهر؛ بل يتعداه اإلى اأغرا�ص اأخرى، ح�سبنا هنا اأن ن�سيف اإليها 
غر�ص املدح، فاإذا ما انتهينا اإلى ذلك اأمكننا اأن ننظر اإلى ال�سعر باعتباره 
�سلطة من زاويتني كبريتني هما: �سلطة ال�سعر يف الهجاء، و�سلطته يف املدح، 

و�سنتناول تينك ال�سلطتني من خالل املوقف النبوي من الغر�سني معا.

اأول-املوقف من الهجاء:

مدار الأحاديث النبوية اخلا�سة بالهجاء على اأربعة حماور: مالحظة اأثر، 
وح�ص، ونهي، ثم عقوبة.

1- ديوان امرئ القي�ص، �ص: 185.
2- ديوان الأخطل، �ص: 106.

3- البيت يف العقد الفريد: 445/2.
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1- مالحظة الأثر:

اأما مالحظة الأثر فما نظن اأنها كانت ب�سبب معركة بدر وحدها؛ لأن ذلك 
ال�سراعات  على  حياتهم  بنيت  وقد  العرب،  لدى  معروفا  �سائعا  كان  مما 
القبلية، ومعلوم ما لل�سعراء من دور يف اإذكائها وخو�سها، ولكننا نعتقد اأنها 
مل تكن لت�سبح لها قيمة لو مل يلق امل�سلمون منها ما لقوا يوم انت�سروا يف 
بدر، فتدفق �سيل هجاء امل�سركني لهم جارفا حارقا معربا عن عمق اجلرح 

لدى القوم، وقد ذاقوا مرارة الهزمية.

وعلى قدر عمق ذلك اجلرح كان الهجاء لذعا وعميق الأثر، اإلى درجة اأنه 
�سكل نازلة ل عهد للم�سلمني بها، ومن ثم �سكوا ذلك اإلى ر�سول اهلل ]، 
وبديهي اأنه ل تكون �سكوى اإل اإذا كانت الإ�سابة بليغة، ثم اإن العبارة التي 
وردت يف حديث ال�سكوى تدل على اأنها كانت جماعية، فالأمر يتجاوز الفرد 
بتفا�سيلها،  فاأخربنا  النازلة،  اإثبات يف هذه  �ساهد  كان عمار  ولقد  بكثري، 
قال: »ملا هجانا امل�سركون �سكونا ذلك اإلى ر�سول اهلل ] فقال: »قولوا لهم 

.)1(
كما يقولون لكم«. قال: فلقد راأيتنا نعلمه اإماء اأهل املدينة«

والذي يهمنا الآن اأن امل�سركني هجوا امل�سلمني، واأن امل�سلمني ت�سرروا من 
هذا الهجاء، فاأبلغوا ذلك ر�سول اهلل ] ب�سيغة ال�سكوى، ويف ذلك ثالثة 

اأمور: 

بع�سهم  اأو  اأحدهم  يخ�سوا  ومل  امل�سلمني،  هجوا  امل�سركني  اأن  اأول��ه��ا- 
بالهجاء، فال�سرر عام.

اإلى  �سكوا  ثم  ال�سرر، ومن  بالغ  امل�سلمني ت�سرروا من ذلك  اأن  وثانيها- 
ر�سول اهلل ]، ول تكون �سكوى اإل اإذا كان ثمة اإح�سا�ص بال�سرر.

وثالثها- اأن �سكواهم حتمل ر�سالة �سمنية هي البحث لدى ر�سول اهلل ] 
عن حل لرفع ال�سرر. وكيف يرفع ] ال�سرر عن القوم وقد اأ�سابهم �سعر 

1- م�سند اأحمد، ح. ر18230، والن�ص 26 من )ق. ن(.
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تت�سمن يف طيها  �سكوى  اأنها  ريب  ل  الركبان؟!  به  و�سارت  ب�سهامه،  العدو 
حال هو ا�ستئذان ر�سول اهلل ] يف الرد، ولقد فِهم الر�سول ] الر�سالة 
امل�سركني،  هجاء  تركه  الذي  اجلرح  وحْجم  النازلة،  بحْجم  واأح�صَّ  جيًدا، 

فكان اجلزاء من جن�ص العمل.

2- احل�ض على الهجاء:

الإذن  فكان  النازلة،  يف  النظر  �سياق  يف  الهجاء  على  احل�ص  كان  واإمنا 
بالرد على امل�سركني حال لها، ولذلك راأينا يف حديث عمار اأنه ] رخ�ص 

ا، فقال:»قولوا لهم كما يقولون لكم«)1(. لهم يف هجاء العدو ردًّ

الهجاء لهوؤلء  اأن  اإل عن وحي، ففيها  والعبارة حكيمة م�سددة ل ت�سدر 
على  ا  ردًّ اجلماعي  والهجاء  للقول،  القول  ومنا�سبة  �سواهم،  دون  املعتدين 
] حلظتها �ساعرا بالرد،  الهجاء اجلماعي.كان ميكن اأن يكلِّف الر�سول 
ولكنه تكليف ل ي�سفي غليال؛ لأن الهجاء مل يكن من لدن �ساعر واحد؛ بل 
كل  اقت�سى  ملا  واح��د  �ساعٍر  اأْم��َر  الأم��ُر  كان  ولو  ال�سعراء،  من  جماعة  من 
هذا التحرك كما �سرنى يف نازلة اأخرى، ومن ثم فاحلركة اجلماعية التي 
قادها م�سركو قري�ص يف الهجاء تنا�سبها حركة جماعية يف الرد؛ لأن ال�سرر 

جماعي، ورفعه جماعي اأي�سا.

ولقد فهم امل�سلمون ذلك فهما جيدا، فنظموا حركة جماعية لرفع ال�سرر، 
اأهل املدينة«)2(، فالأمر مل يقت�سر على  اإماء  قال عمار: »فلقد راأيتنا نعلمه 
اأي�سا،  ذلك  يف  املدينة  اأهل  اإم��اء  اإ�سراك  اإلى  جت��اوزه  بل  اجلماعي،  الرد 
فنْحن اإًذا اأمام حترك جماعي �سريع خلو�ص املعركة ال�سعرية التي فر�ست 
على امل�سلمني فر�سا.ويجب اأن ل تفوتنا هنا م�ساألة راأينا جزءا منها من قبل، 
هي اأن �سرعة التحرك للرد، والتحرك اجلماعي يف ذلك، دالن على اأن الأثر 

كان عميقا يف اجلماعة.

1- م. �ص، ح.ر18230، والن�ص 26 من )ق. ن(.
2- م�سند اأحمد، ح.ر18230، والن�ص 26 من )ق. ن(.
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وقد وردت اأحاديث نبوية اأخرى يف �سياق املعركة ال�سعرية مع امل�سركني، 
اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  اأم  روت  فقد  جامع،  واحد  بحديث  منها  نكتفي 
ر�سق  من  عليها  اأ�سد  فاإنه  قري�سا،  »اهجوا  ق��ال:   [ اهلل  ر�سول  عنهااأن 
ير�َص.  فلم  فهجاهم،  »اهجهم«.  فقال:  رواح��ة،  ابن  اإلى  فاأر�سل  ْبل«.  بالنَّ
قال  اأنه  وفيه  ثابت«،  بن  اإلى ح�سان  اأر�سل  ثم  مالك،  بن  كعب  اإلى  فاأر�سل 
حل�سان:»ل تعجل، فاإن اأبا بك�ر اأعل�م قري��ص باأن�سابها، واإن يل فيهم ن�سًبا، 
�ص لك ن�سبي«)1(، واأن عائ�سة �سمعت ر�سول اهلل ] يقول حل�سان:  حتى يَلخِّ
ويقول:  ور�سوله«)2(،  اهلل  عن  نافحت  ما  يوؤيدك،  يزال  ل  القد�ص  روح  »اإن 

»هجاهم ح�سان ف�سفى وا�ستفى«)3(، واأن ح�ّسانا َلَيقوُل يف همزيته:

اجَل�َزاُءَهَجوَت حممدا فاأجبُت عن�ه ذاك  يف  اهلل  وع��ن��د 
َت�ق�ي�ا  َب���ّرا  ��دا  حُم��مَّ الَوف�اءهجوت  �ِسي�َمته  اهلل  ر���س��وَل 
وِعر�س�ي َوَوال���ده  اأب��ي  ِوَق�اءف��اإنَّ  منكم  حم��م��د  ل��ِع��ر���ص 
َت�روه�ا  مل  اإن  ُبَنّيتي  َك�َداءَثِكْلت  َكَنَفي  من  ْقع  النَّ ُتثري 

ل ريب اأن الن�ص يظهر اأن ال�سياق واحد، وُيِعني على فهم ذلك والّتحّقق 
منه ما رواه البخاري خمت�سًرا، فعنده:»ا�ستاأذن ح�سان النبي ] يف هجاء 
فقيل:  اأُتي   [ ر�سول اهلل  »اأن  فعنده  رواه احلاكم،  وما  امل�سركني«)4(، 

يا ر�سول اهلل، اإن اأبا �سفيان بن احلارث بن عبداملطلب يهجوك«)5(.

ومما �سبق نخل�ص اإلى اأن مواجهة النازلة ال�سالفة الذكر متت ب�سكلني: 

اأولهما- ال�سماح للم�سلمني بالرد دون تعيني من يتولى ذلك.

1-�سحيح م�سلم، ح.ر2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...، والن�ص 15 من )ق. ن(.
2-م. �ص.
3-م. �ص.

4-�سحيح البخاري، ح.ر3531، ك. املناقب، ب. من اأحب اأن ل ُي�سب ن�سبه.
5- امل�ستدرك،، ح. ر1663/6065.
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ّد  والأخرى تكليف من َيُرد، احتياًطا من اأن ل يُرد اأحد، اأو اأن ل يكون الرَّ
يف امل�ستوى املطلوب.

نحن بناء على ما �سبق اأمام ردين: عام ُترك فيه املجال مفتوًحا لكل من 
اأراد الرد، وخا�ص مت بتكليٍف بناًء على معايري.

واأنه  د،  للرَّ اأ�سخا�ص  ثالثة  اختار   [ الر�سول  اأن  اإلى  احلديث  ي�سري 
بن  بح�سان  ختم  ثم  مالك،  بن  بكعب  وثنى  رواح��ة،  بن  بعبداهلل  ب��داأ 
ثابت، واأن الأولني قال �سعًرا يف الهجاء، ولكنه مل يكن را�سيًّا ول �سافًيا، 
اأجل  من  فقط  يكن  مل  ال�سعراء  هوؤلء  وتعيني  ح�سان،  اإلى  اأر�سل  فلذلك 
دارهم،  عقر  يف  القوم  اإلى  ي�سل  الذي  ال�سايف  الرّد  اأجل  من  بل  الرد؛ 

اأ�سابهم. مما  امل�سلمني  وي�سفي 

ويكاد يكون ما رواه ابن عبدالرب عن ابن �سريين مفتاًحا لفهم هذا التفاوت 
لهْجوامل�سركني ثالثٌة  »وانُتدب  اأنه قال:  ال�سعراءالثالثة، فقد روى عنه  بني 
من الأن�سار: ح�سان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد اهلل بن رواحة، فكان 
والأيام،  الوقائع،  يف  قولهم  مبثل  يعار�سانهم  مالك  بن  وكعب  ح�سان 
بالكفر  يعرّيهم  رواح��ة  بن  اهلل  عبد  وكان  َمثالَبهم،  ويذكران  واملاآثر، 
وعبادة ما ل ي�سمع ول ينفع، فكان قوله يومئذ اأهون القول عليهم، وكان قول 
ح�سان وكعب اأ�سد القول عليهم، فلما اأ�سلموا وفقهوا، كان اأ�سد القول عليهم 

قول عبد اهلل بن رواحة«)1(.

فمرد التفاوت بني ال�سعراء الثالثة اإلى مذهبهم يف الهجاء، ولئن كان ابن 
رواحة مقتنًعا بجدوى التعيري بالكفر، فاإن الآخرين كانا يريان اأنه ل فائدة 

من تعيري الكافر بالكفر؛ لأنه ل يوؤثر فيه؛ اإذ ل يوؤمن بالإ�سالم، وهي م�ساألة 
ن�سبية كما راأينا، فما كان موجًعا يف مرحلة �سار غري ذي جدوى يف اأخرى 

بعد اأن دخل النا�ص يف دين اهلل اأفواجا.

1- ال�ستيعاب، �ص: 165.
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وما زلنا نرى حجم الأثر يف اجلماعة وعمقه، ونرى ر�سول اهلل ] كيف 
يعالج الأمر.وما زلنا نرى اأن الهجاء امل�سموح به كان يف اجتاه واحد، ول�سبب 
الهجاء  فقط  هو  به  امل�سموح  الهجاء  فهل  امل�سركني،  على  الرد  هو  واح��د، 

الدفاعي؟

نقف على ن�ص اآخر يح�ص على الهجاء؛ لكن منا�سبته خمتلفة، فقد روى 
هاجهم،  اأو  »اهجهم  قريظة:  يوم  حل�سان  قال   [ اهلل  ر�سول  اأن  ال��رباء 

وجربيل معك«)1(.

ويف الن�ص م�سائل:

اأولها: اأن املنا�سبة يوم قريظة)2(، ونحن نعلم اأن هذا اليوم كان �سنة خم�ص 
واأن بني قريظة �ساركوا يف  اأتى مبا�سرة بعد غزوة اخلندق،  واأنه  للهجرة، 
ثم  املدينة،  وحا�سروا  وامل�سلمني،  الإ�سالم  على  للق�ساء  الأح��زاب  موؤامرة 

ردهم اهلل جميعا بغيظهم كما قال تعالى: { ڃ ڃ چ   چ چ چ   

ڇ  ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ })3(.
وثانيها- اأن اخلطاب موّجه حل�سان، فهو املكلف ر�سميًّا، وفيه دللة على 

اأنه اأثبت �ساعريته يف الرد على امل�سركني بعد بدر.

وثالثها- اأن مهمة ح�سان وا�سحة؛ هي هجاء بني قريظة، اأو مهاجاتهم.

هاجهم«  اأو  النبوي»اهجهم  احلديث  يف  العبارة  اأن  اإلى  ن�سري  اأن  بقي 
معنيني: حتتمل 

اأنه  على  الهجاء  يحمل  اأن  ميكن  ذل��ك  فعند  »اهجهم«،  احلديث  اأ�سل 
 28 والن�ص  الأح��زاب،  من   [ النبي  مرجع  ب.  املغازي،  ك.  ح.ر4123،  البخاري،  1- �سحيح 

من )ق. ن(.
2- �سرية ابن ه�سام: 220-203/3.

3- �سورة الأحزاب: الآية 25.
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انت�سار للم�سلمني من يهود بني قريظة بعد غدرهم بهم، ونق�سهم العهد، 
وتاآمرهم مع امل�سركني على امل�سلمني.

اأ�سل احلديث »هاجهم«، وهي �سيغة �سرفية تدل على ال�سرتاك، فعَمل 
ا على هجاٍء ُهجي به امل�سلمون. ح�ّسان عندها �سيكون ردًّ

و�سواء اأكانت ال�سيغة الأولى هي الأ�سل اأم الثانية، فالثابت اأن امل�سلمني 
غري بادئني، وهم يف و�سعية َرّد بعد املعاناة ال�سديدة التي كابدوها يف غزوة 

اخلندق، وهم الآن ب�سدد مواجهة هوؤلء اخلونة.

هجوم  املواجهة  لهذه  ظلم  بعد  من  النت�سار  ذلك  يف  الأول��ى  واخلطوة 
�سعري يك�سف حجم اجُلرم الذي ارتكبه بنو قريظة يف التحالف الهادف اإلى 
اأن يك�سف طبيعة  الق�ساء على الإ�سالم وامل�سلمني، فكاأن مهمة هذا ال�سعر 
اجلرم الذي ارتكبه القوم، ويواجههم به، ثم ُيِعد امل�سلمني نف�سيًّا ملواجهتهم؛ 
اإذ من املنتظر اأن يكون على راأ�ص قائمة املو�سوعات التي �سيبني عليها ح�سان 

هجاءه غدر بني قريظة بامل�سلمني ونق�سهم للعهد وامليثاق.

على اأن ابن اإ�سحاق روى اأن ر�سول اهلل ] قدم علي بن اأبي طالب ر�سي 
مقالة  منها  »�سمع  دنا ح�سونهم  ملا  واأنه  قريظة،  بني  اإلى  برايته  عنه  اهلل 
قبيحة لر�سول اهلل ]، فرجع حتى لقي ر�سول اهلل ] بالطريق، فقال: 
يا ر�سول اهلل، ل عليك اأن ل تدنو من هوؤلء الأخابث. قال: مل؟ اأظنك �سمعت 
منهم يل اأذى؟« قال: نعم يا ر�سول اهلل...«)1(. فمن املحتمل جدا اأن تكون 
لالأمر بالهجاء عالقة بتلك املقالة، وحينها فالهجاء هنا �سيكون من طينة 

هجاء امل�سركني.

ويف جميع الأحوال يفيدنا هذا احلديث احل�صَّ على هجاء بني قريظة،واأن 

و�سححه)امل�ستدرك، 34/3- امل�ستدرك  احلاكم يف  رواه  وقد  ه�سام، 204-203/3.  ابن  �سرية   -1
35، ح.ر(، وقال ابن كثري يف )البداية والنهاية، 118/4(: »ولهذا احلديث طرق جيدة عن عائ�سة 

وغريها«.
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الهجاء ظل موؤطًرا باإطار عام هو الرد على من هجا امل�سلمني واآذاهم ب�سكل 
لالإ�سالم  انت�سار  اأحواله  جميع  يف  الهجاء  ف�ِسعر  ثم  ومن  الأ�سكال،  من 
اإليه  واإن كان مما تطمئن  اأم هجوًما،  الأمر دفاًعا،  اأكان  �سواء  وامل�سلمني، 
النف�ص اأن الأول هو الأقوى مِلا �ساب حديث الرباء من �سك يف �سيغة ح�ص 

النبي ] ح�ساًنا على الهجاء، ومِلا رواه ابن اإ�سحاق.

3- النهي عن الهجاء

له  ُي�سمح  ومل  العدو،  هي  واح��دة  وجهة  له  تكون  اأن  الهجاء  لهذا  اأُري��َد 
باأن ينحرف عن م�ساره، فلقد حر�ص ر�سول اهلل ] اأن تظل تلك الوجهة 
هي املطلوبة، ومن الإج��راءات التي اتخذها يف ذلك اأنه ربط �سعر الهجاء 
باملنا�سبات، اإلى درجة اأنه ي�سعب اأن نقف على �سعر خارج عنها، فقد ربطه 
ربًطا مبا�سًرا ب�سياقه، حتى اإذا ما انتهت منا�سبته، مل يعد للحظ عليه ذكٌر 
اأو عناية، �سحيح اأنه قد يروى ويتمثل به...، ولكن قوله اأمر اآخر، وكان هذا 

هو الإجراء الأول.

والإجراء الثاين هو اأنه ح�سر الهجاء يف الرد والنت�ساف، حتى لو مل يكن 
من عدو لالإ�سالم وامل�سلمني، فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�سول 
اهلل ]:»اإن اأعظم النا�ص فرية لرجل هاجى رجال فهجا القبيلة باأ�سرها، 

ورجل انتفى من اأبيه وزنى اأمه«)1(.

�سابط الهجاء هنا هو اأن يكون انت�سافا ممن اعتدى، دون اأن يتعدى ذلك 
اإلى اأهل الهاجي وقبليته؛ اإذ ل تزر وازرة وزر اأخرى. 

اجلرم  حجم  بيان  ب�سدد  ولكنه  هنا،  الهجاء  يبيح  ل  النبوي  واحلديث 
الذي يرتكبه من يريد النت�ساف، فاإذا به يتجاوز ذلك اإلى العتداء، وهكذا 

تت�سع دائرة الهجاء لتتجاوز �ساعرين تهاجيا اإلى اأ�سرتيهما فقبيلتيهما... 

 30 والن�ص  ال�سعر،  من  كره  ما  ب.  الأدب،  ك.  ح.ر3828/3044،  ماجة،  ابن  �سنن  �سحيح   -1
من )ق. ن(.
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اأمور معيبة: هجاء القبيلة  ويف �سياق احلديث نكتة، فقد جمع بني ثالثة 
والهاجي فرد، والنتفاء من الأب، وتزنية الأم، ولعمري اإن اجلامع بني ذلك 
لوا�سح، فاإن من يو�سع دائرة اخل�سومة بعد اأن كانت حم�سورة بينه وبني 
�ساعر اآخر حتى ي�سل به احلال اإلى هجاء قبيلة اخل�سم، ويكون �سببا لهجاء 
اخل�سم لقبيلته...يجعله يتمل�ص من عيوب قبيلته، ويح�سر نف�سه يف بع�ص 
فروعها مما مل ينله هجاء، فارا من اأ�سله، واإنه فوق ذلك ليكون جملبة للعار 
بحق اأو باطل، وما كان اأحرى به لو ح�سر الهجاء ح�سرا، اأو لو ناأى بنف�سه 

عنه، اإذ ما ذنب اأمِّ هوؤلء الذين هجاهم ال�ساعر بقوله:
ِهِم ُبويِل َعلى الناِر)1( َقوٌم اإِذا ِا�سَتنَبَح الأَ�سياُف َكلَبُهمُ      قالوا ِلأُمِّ

قالته  بيت  اأهجى  هو  قيل:  حتى  والبخل،  اللوؤم  يف  معهم  اأ�سركها  وق��د 
الأبواب  باقي  تنفتح  حتى  باب  له  يفتح  اإن  ما  الهجاء  هو  واإمن��ا  العرب)2(، 

تلقائيًّا.
ال�سالف الذكر، فاإنه ينهى عن  اأمر الهجاء يف احلديث  ومهما يكن من 
اأمًرا زائًدا على ذلك باأن املتهاجني  اأن تو�سع دائرته، واإن كنت اأفهم منه 
النت�ساف  املتجاوز حدود  عليه  والراد  بالهجاء  فاملبتدئ  �سواء،  الإثم  يف 
ابتداء،  اأنه اعتدى  اأولهما  اإلى العدوان على قبيلة املعتدي �سريكان، جرم 

وجرم الآخر اأنه اعتدى انتهاء.

يحكم  ال��ذي  العام  ل��الإط��ار  الهجاء  حكم  اأم��ر   [ الر�سول  ت��رك  ولقد 
العالقات بني امل�سلمني:

1- ديوان الأخطل، �ص: 166.
2- قال ابن ر�سيق يف العمدة، 853/2: »ويقال:اإن اأهجى بيت قاله �ساعر قول الأخطل يف بني يربوع 
رهط جرير:قوم اإذا ا�ستنبح... لأنه قد جمع فيه �سروًبا من الهجاء: فن�سبهم اإلى البخل بوقود النار 
باحلطب،  بالبخل  ورماهم  وال�سابلة،  ال�سائرين  اإلى  باإيقادها  البخل  ثم  بهاال�سيفان،  يهتدي  لئال 
واأخرب عن قلتها واأن بولة تطفئها، وجعلها بولة عجوز، وهي اأقل من بولة ال�سابة، وو�سفهم بامتهان 
لهم،  ل خادم  اأن  وعلى  وال�ستخفاف،  العقوق  على  بذلك  يدل  مثل هذه احلال،  وابتذالها يف  اأمهم 

واأخرب يف اأ�سعاف ذلك ببخلهم باملاء«.
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فالهجاء نوع من ال�سباب، وقد نهى ر�سول اهلل ] عن كل �سباب، فقال: 
»�سباب امل�سلم ف�سوق، وقتاله كفر«)1(.

والهجاء نوع اعتداء على الأعرا�ص، وقد جعل ] حرمة العر�ص كحرمة 
البخاري عن  اليوم احلرام، فقد روى  ال�سهر احلرام، يف  البلد احلرام يف 
ابن عمر ر�سي اهلل عنه قال: »قال النبي ] مبنى: اأتدرون اأي يوم هذا؟ 
بلد هذا؟  اأي  يوم حرام.اأفتدرون  فاإن هذا  قال:  اأعلم.  ور�سوله  اهلل  قالوا: 
قالوا: اهلل ور�سوله اأعلم. قال: بلد حرام.اأفتدرون اأي �سهر هذا؟ قالوا: اهلل 
ور�سوله اأعلم. قال: �سهر حرام. قال: فاإن اهلل حرم عليكم دماءكم واأموالكم 

واأعرا�سكم كحرمة يومكم هذا يف �سهركم هذا يف بلدكم هذا«)2(.

د الهجاء من ال�سب والعتداء على الأعرا�ص والكذب والبهتان... فاإذا ُجرِّ
مما ورد عنه النهي �سراحة ومراًرا، فماذا �سيبقى منه؟

مهمته  عن  يخرج  اأن  للهجاء  اإط��الًق��ا  ي�سمح  مل  النبي]  اأن  ج��رم  ل 
] بني العرب، وخرب حياتهم، وعرف كيف  النبيلة، فقد عا�ص  اجلهادية 
وكان  اأذاه،  من  الأمة  ج�سم  يحمي  اأن  حر�ص  ثم  ومن  فيهم،  الهجاء  يوؤثر 
معه، وهو نف�سه   [ يف حر�سه هذا اأكرث و�سوًحا و�سرامة.وكيف يت�ساهل 
امل�سركني،  ن�سيانه؟ فها هو بعد �سنوات من هجاء  ي�ستطع  به، ومل  تاأثر  قد 
وقد  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  املوؤمنني  لأم  يقول  مقدمتهم،  يف  �سفيان  واأبو 
مر به اأبو �سفيان بن احلرث: »يا عائ�سة، هلمي حتى اأريك ابن عمك الذي 

هجاين«)3(.

واإنها لقولة تفيد اأن الهجاء ل ُين�سى، �سحيح اأن الإن�سان ي�سامح ويتجاوز، 
ولكنه ل ي�ستطيع اأن َين�سى ما ُهجي به،وي�سري الهجاء مرتبًطا �سرطيًّا بروؤية 
الب�سرية على كل حال، يهمنا منها  نف�سية من حالتنا  الهاجي، وهي حالة 

1- �سحيح البخاري، ح.ر48، ك. الإميان، ب. ما ينهى من ال�سباب واللعن.
2- م. �ص، ح.ر1742، ك. احلج، ب. اخلطبة اأيام منى.

3-جممع الزوائد: 22/6، والن�ص 34 من )ق. ن(.
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فاإننا  اعتذرنا  مهما  واأننا  ميحى،  ل  اأنه  درجة  اإلى  قوية  الهجاء  �سلطة  اأن 
اإلى الواجهة من حني لآخر،  اأن منحو تلك الكلمات التي تقفز  لن ن�ستطيع 
الذي  هذا  اأن  وللمهجو  وكذا،  بكذا  هجوته  الذي  هذا  اأن  للهاجي  فترتاءى 
هجاك بكذا وكذا. هذا عن هذين وقد اعتذر الأول، و�ساحمه الثاين، واأنى 
لهما مع ذلك اأن ميحوا تلك الكلمات وقد نق�ست يف ذاكرتهما نق�ًسا؛ بله اأنى 

لهما اأن ميحواها من ذاكرة الإن�سانية والتاريخ.

4- عقوبة الهجاء:

ويبدو اأن الر�سول ] تعامل مع الهجاء مبيزانني خمتلفني:

ا  عامًّ فيها  الهجاء  يكون  التي  احل��الت  يف  فا�ستعمله  الأول:  امليزان  اأما 
من  النوع  هذا  مواجهة  يف  اكتفى   [ اهلل  ر�سول  اأن  راأينا  وقد  وجماعيا، 
الهجاء بال�سماح للم�سلمني بالرد، وتكليف �سعرائه بذلك اأي�سا، ويلحق بذلك 

حكم هجاء امل�سلم للم�سلم، وامل�سلم لقبيلة امل�سلم...

واأما امليزان الآخر فمختلف، وعيار اختالفه اختالف النازلة اأي�سا، ولنا 
يف ذلك دليالن: ن�سي، وعملي..

فل�سانه  مقذًعا  �سعًرا  الإ���س��الم  يف  ق��ال  »م��ن   :[ فقوله  الن�سي:  اأم��ا 
هدر«)1(. فهذه �سرامة مل نعهدها فيما راأيناه من قبل، ول يحتاج املرء كبري 
امل�سلم  الإ�سالم«، فهجاء  بالعبارة »من قال يف  يتعلق  الأمر  اأن  ليفهم  جهد 

اأمر، وهجاء الإ�سالم اأمر اآخر. 

واأما العملي: فما عاقب به ر�سوُل اهلل ] عدًدا من ال�سعراء الذين اآذوا 

البخاري عن جابر  الإمام  روى  فقد  الأ�سرف،  بن  ور�سوله:منهم كعب  اهلل 
بن عبداهلل قال: قال ر�سول اهلل ]:»من لكعب بن الأ�سرف، فاإنه قد اآذى 
اأقتله؟  اأن  اهلل ور�سوله؟فقام حممد بن م�سلمة فقال: يا ر�سول اهلل، اأحتب 

1-م. �ص، 126/8، والن�ص 35 من )ق. ن(.
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قال: نعم«)1(، وقد جنح ابن م�سلمة يف مهمته م�ستعيًنا يف ذلك باأبي َعب�ص 
بن َجرب، واحلارث بن اأو�ص، وَعّباد بن ب�سر،فاحتالوا له حتى َقتلوه،ثم اأتوا 

النبي ] فاأخربوه)2(.

ورواية اأبي داود يف �سننه وا�سحة يف اأن املق�سود بالإيذاء الهجاء، فعنده 
اأن كعًبا كان »يهجو النبي]، ويحر�ص عليه كفار قري�ص«)3(.

الر�سول  على  اليهود  وف��د  الأ���س��رف  بن  كعب  ُقتل  ملا  اأن��ه  الهيثمي  وعند 
]:»فذكرهم النبي ] ما كان يهجوه يف اأ�سعاره وما كان يوؤذيه«)4(.

اأن ر�سول اهلل  اأبو داود  اأخرى ذات �سلة باملو�سوع، فقد روى  وثمة واقعة 
اأوؤمنهم يف حل ول حرم... وقينتني كانتا  ] قال يوم فتح مكة: »اأربعة ل 
الأخرى،  واأفلتت  اإحداهما،  قتلت   :[ اهلل  ر�سول  بهجاء  ُتَغّنيان  مِلْقَي�ٍص 

فاأ�سلمت«)5(.

والواقعتان ال�سالفتان تفيدان اأن الر�سول ] مل يت�ساهل مع من هجا اهلل 
باأمر منه  القتل  اأذى لهما، ومن ثم كانت العقوبة  واأنه جعل ذلك  ور�سوله، 

.[
 ويف �سياق الواقعتني فوائد نتوقف عندها قليال:

- منها: اأن الإيذاء كان من غري امل�سلمني.

- ومنها: اأن امل�ساألة جتاوزت الإيذاء اإلى التحري�ص على امل�سلمني، كما يف 
حالة كعب بن الأ�سرف.

- ومنها: اأن العقوبة اختلف زمن تنفيذها، فقد اأمكن اأن تنفذ مبجموعة 

1-�سحيح البخاري، ح.ر4037، ك. املغازي، ب. قتل كعب بن الأ�سرف، والن�ص 27 من )ق. ن(.
2- م. �ص.

3- �سنن اأبي داود، ح.ر3000، ك. اخلراج والإمارة والفيء، ب. كيف كان اإخراج اليهود.
4- جممع الزوائد: 199/6.

5- املعجم الكبري: ح.ر5529، والن�ص 29 من )ق. ن(.
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حالة  يف  ال��ع��ام  ب��الإع��الن  اكُتفي  بينما  كعب،  حالة  يف  ال��رج��ال  م��ن 
القينتني، وقد تكون علة ذلك اختالف ال�سياقني: فكعب كان يف املدينة، 
بدر،  يوم  بكائهم قتالهم  امل�سركني يف  و�سارك  يهودها،  وكان يحر�ص 
�سد  حملته  ووا�سل  املدينة  اإلى  عاد  ثم  لهم،  النتقام  على  وحر�سهم 
اأنه  ول�سيما  التاأخري،  يحتمل  ل  بذلك  ف��الأم��ر  وامل�سلمني،  الإ���س��الم 

باملدينة، بينما كانت القينتان مبكة، واأذاهما بعيد مقارنة باأذى كعب.

وعلى كل حال، فما يهمنا هو اأن الر�سول ] مّيز بني الهجاء العام، وهذا 
حتكمه القواعد العامة التي حتكم غريه من املخالفات الل�سانية مما ي�سيب 
الأعرا�ص وغريها، وبني هجاء اهلل ور�سوله والإ�سالم، وهو اأمر مل يت�سامح 

فيه ]، واأَمَر بقتل من ارتكبه.

وِمن كل ما �سبق نخل�ص اإلى اأن الر�سول ] مييز يف الهجاء بني:

- ما كان اعتداء على امل�سلمني، وعالجه الرد مبثله.
اأحاديث  يف    -[ عنه  نهى  وقد  امل�سلمني،  جتاه  امل�سلمني  من  كان  وما 

عامة ت�سمله وت�سمل غريه.
اإيذاء هلل ور�سوله ولالإ�سالم، وقد جعل عقوبة مرتكبه القتل،  - وما كان 

وكلف من يتولى تلك املهمة.

ثانيا: املوقف من املدح

مدار الأحاديث النبويةاخلا�سة باملدح على م�ساألتني: جواز، ومنع:

1- جواز املدح

اأما اجلواز فمالحظ من اأحاديث يف مقدمتها ما رواه الأ�سود بن �سريع، 
فقد اأتى ر�سول اهلل ] فقال له: »يا ر�سول اهلل، اإين قد حمدت ربي تبارك 
تبارك  ربك  اإِن  اأَم��ا   :[ اهلل  ر�سول  فقال  واإي��اك،  وِم��َدح  وتعالى مبحامد 
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وتعالى يحب املدح، هات ما امتدحت به ربك، قال: فجعلت اأن�سده...«)1(. 

فاحلديث وا�سح يف اأن الر�سول ] يجيز املدح، واأنه �سمعه كذلك، ولكن 
اأي مدح؟ ثم اإن كالم الأ�سود يفيد اأنه نظم �سعًرا يف مدح اهلل تعالى ومدح 
ر�سوله ]، والر�سول ] ها هنا طلب منه اأن ين�سده ما َمدح به اهلل تعالى 

فقط، فهل يفيد هذا عدم جواز مدح الر�سول ]؟

 يثري احلديث ال�سابق م�ساألتني: اإحداهما خا�سة مبدح اهلل تعالى، والثانية 
خا�سة مبدح الر�سول ]:

اأما امل�ساألة الأولى فاأمرها وا�سح، فاحلديث يفيد جواز مدح اهلل تعالى، 
ويجعله مقدًما على مدح الر�سول ].

وثمة حديث اآخر؛ لكنه عام ي�سمل ال�سعر وغريه، يرتفع بهذا اجلواز اإلى 
مرتبة التحبيب والرتغيب، وفيه اأن الر�سول ] قال: »ول �سيء اأحب اإليه 

املدح من اهلل؛ولذلك مدح نف�سه«)2(.

ويف احلديث الأول لطيفة ا�سطالحية هي اأن الأ�سود جعل احلمد واملدح 
�سيًئا واحًدا، فقد قال: »قد حمدت ربي تبارك وتعالى مبحامد ومدح واإياك«، 
يحب  وتعالى  تبارك  ربك  ن  اإِ »اأَم��ا  فقال:  مدحا،   [ الر�سول  �سماه  بينما 
الثاين مدًحا  �سماه يف احلديث  رب��ك«)3(، كما  به  امتدحت  ما  امل��دح، هات 

اأي�سا ملا قال: »ول �سيء اأحب اإليه املدح من اهلل؛ ولذلك مدح نف�سه«)4(.

وجل  ع��ز  اهلل  يحمد  اأن��ه  ال�سفاعة  حديث  يف   [ النبي  لنا  وي��ذك��ر 

1- م�سند اأحمد: ح.ر15527، والن�ص 18 من )ق. ن(.
2-�سحيح البخاري: ح.ر4634، ك. تف�سري القراآن، ب. قوله: ول تقربوا الفواح�ص ...، والن�ص 22 

من )ق. ن(.
3- م�سند اأحمد: ح.ر15527، والن�ص 18 من )ق. ن(.

4-�سحيح البخاري: ح.ر4634، ك. تف�سري القراآن، ب. قوله: ول تقربوا الفواح�ص ...، والن�ص 22 
من )ق. ن(.
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العر�ص  حتت  فاآتي  فاأنطلُق   ...« قال]:  قبله،  من  اأحٌد  يحمده  مل  حمًدا 
الثناء  يفتح اهلل علي من حمامده وح�سن  ثم  لربي عز وجل،  �ساجدا  فاأقع 

عليه �سيئا مل يفتحه على اأحد قبلي«)1(.

واأما امل�ساألة اخلا�سة مبدح الر�سول ]، فلها مدخالن: 

�سكوًتا  عنها  �سكت   [ اأنه  فيه  اإذ  نف�سه،  الأول  اأحدهما: من احلديث 
ل يفهم منه املنع؛ بل التاأدب مع اهلل تعالى؛ اإذ مدح اهلل تعالى مقدم على 
كل مدح، و�سماعه اأولى من �سماع غريه، فمن ثم مل ي�ستن�سد الر�سول ] 

الأ�سود بن �سريع ما نظمه يف مدحه، ول نهاه عنه.

واملدخل الآخر: الأحاديث املختلفة التي تورد مناذج من ال�سعر الذي ُمدح 
به الر�سول ]، وح�سبنا منها ثالثة:

اأول تلك النماذج: ما رواه النبي ] نف�سه، فقد قال: »اإن اأخا لكم ل يقول 
الرفث، يعني بذاك ابن رواحة، قال)2(:

كتاَب���ه َي��ْت��ل��و  اهلل  ر���س��وُل  اإذا ان�سقَّ َمعروٌف من الَفْجر �ساطُعوفينا 
َفُقلوبن�ا الَعمى  َبعد  الُهدى  واق�عاأَران��ا  َق�����ال  م��ا  اأنَّ  ُم��وق��ن�����ات  ب�ه 
ِفرا�ِس�ه عن  َجْنبه  ُيَجايف  اإذا ا�ستثقلت بالكافرين امل�ساجع«َيِبيت 

عالقته  ويف  بربه،  عالقته  يف   [ للنبي  �سراح  َم��ْدح  الأبيات  هذه  ففي 
عز  اهلل  من  القرب  يف  واختالفه  فيه،  التميز  وجوه  »تبني  فهي  باأ�سحابه، 
وجل عن غريه، واأمر اآخر تت�سمنه اأي�سا هو تالحمه مع اأ�سحابه، فما عليه 
اأن  )موقنات  قلوبهم  دامت  ما  جماعي  بفعل  اأ�سحابه  ليبادر  يقول  اأن  اإل 
ما قال واقع(، ويقينها هذا هو الذي يزيد الإ�سالم قوة، بخالف امل�سركني 

1-م. �ص، ح.ر4712، ك. تف�سري القراآن، �سورة الإ�سراء، ب. ذرية من حملنا مع نوح، والن�ص 23 من 
)ق. ن(.

2- ال�سعر يف )ديوان عبد اهلل بن رواحة، �ص: 96(.
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الفرادى الكثريي النوم، فهم ل ي�سكلون مناذج حية لعقيدة يدافعون عنها 
وت�ستطيع ال�سمود يف وجه عقيدة لها قائد يبيت طالبا القرب من اهلل عز 
بن  عروة  به  �سهد  ما  وهذا  وقت،  اأي  يف  الإ�سارة  رهن  اأ�سحاب  وله  وجل، 
م�سعود اأمام قري�ص عندما قال:اأي قوم، واهلل لقد وفدُت على امللوك ووفدُت 
اأ�سحابه  يعظمه  َمِلكا قط  راأيت  اإن  والنجا�سي، واهلل  وك�سرى  على قي�سر 
م َنخامة اإل وقعت يف كف رجل  ما يعظم اأ�سحاب حممد ] حممدا، اإن َتَنخَّ
منهم فدلك بها وجهه وجلده، واإذا اأمرهم ابتدروا اأمره، واإذا تو�ساأ كادوا 
اإليه  ون  ُيِحدُّ وما  عنده،  اأ�سواتهم  تكلم خف�سوا  واإذا  و�سوئه،  على  يقتتلون 
النظر تعظيما له)1(. فالنبي ] قدوة يف العبادة والتقرب من اهلل تعالى، 

واأ�سحابه قدوة يف حبه«)2(.

وثاين تلك النماذج �سماعه ] لهمزية ح�سان يف هجاء قري�ص، وفيها مما 
يهمنا هنا: 

َت�ق�ي�ا  َب���ّرا  ��دا  حُم��مَّ ه��ج��وت 

 

الَوف�اء �ِسي�َمته  اهلل  ر�سوَل 

 

] بالر�سالة، والرب والتقوى والوفاء، وقد راأينا من  ففيه مدح للر�سول 
ح�سان  »هجاهم  ق�سيدته:  ح�سان  اأن�سد  اأن  بعد  قال   [ الر�سول  اأن  قبل 

ف�سفى وا�ستفى«)3(.

وقد  زه��ري،  بن  لكعب  �سعاد«  »بانت  ق�سيدة  فهو  الثالث  النموذج  واأم��ا 
اأن�سدها النبي ]، وفيها:

اأْوَعدن��ي اهلل  ر�سوَل  اأن  اأُنِبئُت 

 

والعفُو عند ر�سول اهلل ماأمول

 

1- م. �ص: ح.ر2732/2731، ك. �ل�شروط، ب. �ل�شروط يف �جلهاد و�مل�شاحلة مع �أهل �حلرب وكتابة 
�ل�شروط.

2- ن�سو�ص ال�سعر وال�سعراء، �ص: 519.
3-م. �ص.
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ُمع�ت�ذًرا اهلل  ر�سوَل  اأتيُت  فقد 

 

والُعذُر عند ر�سول اهلل َمْقبول

 

)...(
ل�ه  يق�وم  ل�و  مقاما  اأُق���وم  لقد 

 

الفيل ي�سمع  لو  ما  واأ�سمع   اأرى 

له  ي��ك��وَن  اأْن  اإل  ُي���رِع���ُد  ل��ظ��لَّ 

 

َتنويل اهلل  ب��اإذن  الر�سوِل  عند 

 

اأنازعه  ل  مييني  َو�سعُت  حتى 

 

القيل قوُله  َنِقماٍت  ذي  ك��فِّ  يف 

 

اأَُكلِّمه  اإذ  عندي  اأخ��وف  فكان 

 

وم�سوؤول من�سوب  اإن��ك  قيل   اإذ 

َ ِغ���ي���ٌل ُدون�����ه غيلمن خاِدٍر �سيَك الأنياَب طاع له  ب��ب��ط��ِن َع�����رثَّ

)...(
به  ي�ست�ساء  لنور  الر�سول  م�سلولاإن  �سيوف اهلل  و�سارم من 

والوفاء  والهيبة  العذر  وقبول  بالعفو   [ للر�سول  مدح  الق�سيدة  ففي 
والنور والهداية وال�سجاعة... 

تقريره:  من  انطلقنا  ما  تفيد  كلها  الذكر  ال�سالفة  الثالثة  والنماذج 
جواز مدح الر�سول ]، وهي واإن كانت جتيز ذلك اإل اأنها كما يظهر من 
م�سامينها ل تخرج باملدح اإلى حد الغلو، ول تتجاوز يف مدحها الر�سول ] 
اأنه ب�سر، واأنه مر�سل من عند اهلل تعالى، واإن كان ب�سراخمتلفا عن الب�سر، 
ور�سول خمتلفا عن الر�سل، مبا له من اجتهاد يف العبادة والتقرب من اهلل 

تعالى.

وثمة فائدة من كل ذلك هي اأن الر�سول ] مل يح�ّص اأحًدا على مدحه، 
اأحدا عن ذلك، ولأن الأمر بهذه املرونة فقد  يْنَه  ولكنه يف الوقت نف�سه مل 
اكتفى ] بتوجيهات يف املو�سوع، منها قوله ]: »ل تطروين كما اأطرت 
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الن�سارى ابن مرمي، فاإمنا اأنا عبده، فقولوا: عبد اهلل ور�سوله«)1(. والإطراء 
كما قال ابن الأثري: »جماوزة احلد يف املدح، والكذب فيه«)2(، فقد تبني اأن 
فيه،  والكذب  باملبالغة يف ذلك  بل  ]؛  النبي  يتعلق مبجرد مدح  ل  الأمر 

وهذه م�ساألة اأخرى زائدة على ما نريد تقريره.

�سعراوؤهم  فانطلق  ج��ي��ًدا  ذل��ك  امل�سلمون  فهم  فقد  ح���ال،  ك��ل  وع��ل��ى 
ينظمون الأ�سعار يف مدحه ]يف كل بالد الإ�سالم، حتى اأمكن لبن �سيد 
ال�سحابة  مما نظمه   [ النبي  رثاء  اأن يجمع منها ومن  النا�ص)732ه�( 
»�سعراء  من   194 قاله  ما  فيه  جمع  امِل��دح«  »ِمَنح  �سماه  خا�سا  كتابا  فقط 

ال�سحابة ممن مدح ر�سول اهلل ] اأو رثاه«)3(.

اإ�سكال  ل   [ اهلل  ر�سول  وم��ْدح  تعالى  مْدح اهلل  اأمر  اأن  يفيد  �سبق  وما 
فيه؛ بل اإنه مرغوب فيه وحمبب؛ لأن مدحهما مدح للدين ون�سر له، فهو نوع 

دعوة، ونوع عبادة.

2- منع املدح:

َي��ِرد يف حديث خا�ص بال�سعر، واإمن��ا ورد يف  واأم��ا النهي عن امل��دح، فلم 
اأحاديث عامة ت�سمل ال�سعر والنرث، ومن ذلك قوله ]: »اإن هذا املال حلو 
خ�سر، فمن اأخذه بحقه بارك اهلل عز وجل له فيه، ومن يرد اهلل به خريا 
يفقهه يف الدين، واإياكم واملدح فاإنه الذبح«)4(، ومنها قوله ]: »اإذا راأيتم 

املداحني، فاحثوا يف وجوههم الرتاب«)5(.

يف احلديث الأول نهي �سريح مطلق عن املدح، ويف الثاين اإر�ساد اإلى كيفية 

1-�سحيح البخاري، ح.ر3445، ك. اأحاديث الأنبياء، ب. قوله تعالى {ژ ڑ...}، والن�ص 
21 من )ق. ن(.

2- النهاية يف غريب احلديث والأثر: 123/3 مادة »طرا«.
3- ن�سرته دار الفكر ببريوت، بتحقيق عفت و�سال حمزة فيما يقارب 400 �سفحة.

4-م�سند اأحمد، ح.ر16845، والن�ص 19 من )ق. ن(.
5-�سحيح م�سلم، ح. ر3002م1، ك. �لزهد، ب. �لنهي عن �ملدح �إذ� كان فيه �إفر�ط، و�لن�س 24 من 

)ق. ن(.
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التعامل مع املداحني، فما عالقة املدح بالذبح، والرتاب باملدح؟

اأول مدخل لفهم احلديثني اأحاديث اأخرى تفيد اأن هذا الإطالق يف املدح 
هنا ل يفيد مطلق النهي؛ اإذ فيها اإباحة املدح بعد تقييده، وح�ْسبنا من ذلك 
ما رواه البخاري وم�سلم عن اأبي بكرة:اأثنى رجل على رجل عند النبي ] 
فقال: »ويلك قطعت عنق �ساحبك، قطعت عنق �ساحبك« مرارا، ثم قال: 
»من كان منكم مادحااأخاه ل حمالة فليقل: اأح�سب فالنا، واهلل ح�سيبه، 
ول اأزكي على اهلل اأحدا، اأح�سبه كذا وكذا، اإن كان يعلم ذلك منه«)1(. وهذا 
احلديث اأورده البخاري يف »باب اإذا زكى رجل رجال كفاه«)2(، و»باب ما يكره 
من التمادح«)3(، وهو يف البابني ي�سري اإلى وجهي احلديث: اجلواز والكراهة، 
و�أما م�شلم فبّوب له بقوله: »باب �لنهى عن �ملدح �إذ� كان فيه �إفر�ط، وخيف 
اأن م�سلما فهم من احلديث كذلك  يفيد  املمدوح«)4(، وهو  فتنة على  منه 
ما فهمه البخاري، لكن عبارته اأكرث و�سوًحا، اإذ تفيد �سابط النهي واملنع، 

وهو �لإفر�ط، وخوف �لفتنة على �ملمدوح.

واأما الذبح باملدح فمق�سوده الهلكة، اإذ ذلك يفهم يف عالقته مبا ورد يف 
احلديث الآنف الذكر: »ويلك قطعت عنق �ساحبك، قطعت عنق �ساحبك«)5(، 
و»معناه اأهلكتموه، وهذه ا�ستعارة من قطع العنق الذي هو القتل؛ ل�سرتاكهما 
يف الهالك، لكن هالك هذا املمدوح يف دينه، وقد يكون من جهة الدنيا ملا 

ي�ستبه عليه من حاله بالإعجاب«)6(.

اإذا زكى رجل رجال كفاه، والن�ص 20 من  1-�سحيح البخاري، ح.ر2662، ك. ال�سهادات، ب. باب 
)ق. ن(.

2-م. �ص، 161/2.
3-م. �ص، 95/4.

4- �سحيح م�سلم، ح.ر 3000، كتاب �لزهد. باب �لنهى عن �ملدح �ذ� كان فيه �إفر�ط وخيف منه فتنة 
على املمدوح.

اإذا زكى رجل رجال كفاه، والن�ص 20 من  5-�سحيح البخاري، ح.ر2662، ك. ال�سهادات، ب. باب 
)ق. ن(.

6-�سرح �سحيح م�سلم: 101/18.
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كف  اأولها  معان:  ثالثة  على  حديثه  فمدار  باملدح،  وعالقته  الرتاب  واأما 
اإن كان ذلك ق�سده من املدح، وثالثها  العطاء  املادح، وثانيها حرمانه من 

حت�سني املمدوح.

فيه  لي�س  �آخر مبا  مْدِح  �أفرط يف  »�أن من  �لفتح:  كما يف  �لنهي  فحا�شل 
العَمل  يع  �سَ فرمبا  املنزلة،  بتلك  اأن��ه  لظنه  العْجب  املمدوح  على  ياأمن  مل 
والزدي��اد من اخلري اتكال على ما ُو�سف به،...واأما من مدح مبا فيه فال 
يدخل يف النهي، فقد ُمدح ] يف ال�سعر واخلطب واملخاطبة، ومل يحث يف 
وجه مادحه ترابا«)1(، ومن ثم فاجلمع بني اأحاديث الإباحة والنهي ممكن، 
اأو على  الأو�ساف،  والزيادة يف  املدح،  املجازفة يف  »النهى حممول على  اإذ 
واأما من ليخاف  املدح،  اإذا �سمع  اإعجاب ونحوه  من يخاف عليه فتنة من 
عليه ذلك؛ لكمال تقواه، ور�سوخ عقله، ومعرفته، فال نهي يف مدحه يف وجهه 
اإذا مل يكن فيه جمازفة؛ بل اإن كان يح�سل بذلك م�سلحة كن�ْسطه للخري، 

والزدياد منه، اأو الدوام عليه، اأو القتداء به، كان م�ستحبا«)2(.

وقد تلحق املْدح اآفتان هما علة املنع:

- اآفة من جهة املادح؛ لأنه »قد يكذب، وقد يرائي املمدوح مبدحه، ول�سيما 
اإن كان فا�سقا اأو ظاملا...وقد يقول ما ل يتحققه مما ل �سبيل له اإلى الطالع 

عليه«)3(.

-واآفة من جهة املمدوح؛ لأنه »ل ياأمن اأن ُيحدث فيه املدح ِكرْبا اأو اإعجاًبا، 

اأو َيِكُله على ما�سهره به املادح فيْفرت عن العمل؛ لأن الذي ي�ستمر يف العمل 

را«)4(. غالًبا هو الذي يعّد نف�سه مق�سّ

1- فتح الباري: 477/10.
2-�سرح �سحيح م�سلم: 101/18.

3- فتح الباري: 478/10.
4- م. �ص.
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الإباحة،  م�ساحة  تر�سد  ومنهما  النهي،  مق�سد  ت�سيئان  معا  والعلتان 
فمدار الأمر كله يف املدح على علته يف نف�ص املادح، واأثره يف نف�ص املمدوح، 
اأثرهما الذي ل يخفى لي�ص على الفرد فقط؛ بل على الأمة  والأمران لهما 
كلها، وح�سبنا من ذلك اأن نقف على حجم الكارثة التي ت�سيب الأمة عندما 
ميدح اجلبان بال�سجاعة، والبخيل بالكرم، واجلائر الظامل بالعدل، واملنافق 

بالإميان والتقوى...

واإنه ملن لطف اهلل تعالى بهذه الأمة اأن علماء اجلرح والتعديل مل يقيموا 
اأقوال  اإلى  ا�ستناًدا  الأر���ص  اأمم  كل  عن  اأمتنا  به  انفردت  الذي  العلم  هذا 
ال�سعراء، فلم ينقلوا تعديال عن �ساعر مادح، ول نقلوا جتريحا عن �ساعر 

هّجاء قادح.
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املبحث الثاين:مهمة ال�شاعر

ل تخرج مهمة ال�ساعر امل�سلم عن املهمة الكربى التي حددها اهلل عز وجل 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ   تعالى:  قوله  من  يظهر  كما  النا�ص  جلميع 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  
ڈ ڈ ژ})1(، ولكنه ملا اختلف عن باقي النا�ص بكونه اأوتي ملكة قول 
ال�سعر، ورزق هذه النعمة، فقد �سار له نوع تخ�س�ص يف العبادة اأي�سا، كما 
يف �سكر النعمة التي ُرزقها، فلذلك �سار لزاًما عليه اأن َيعبد اهلل كما َيعبده 
امل�سلمون، ويزيد عليهم اأن يجعل �سعره هو الآخر عبادًة ونوَع �سكر للنعمة، 
ومن ثم فمهمة ال�ساعر اأن يعبد اهلل يف �سعره كما يعبده يف حياته العادية، 
واأما كيف ذلك، فذلك ما نتناوله انطالًقا من اأحاديث ال�سعر وال�سعراء من 

زاويتني:

يف الزاوية الأولى: ي�سهم ال�ساعر يف بناء كيان الأمة، ومن ثم فمهمته هي 
البناء.

ويف الزاوية الأخرى: يدافع ال�ساعر عن كيان هذه الأمة، ومن ثم فمهمته 
هي اجلهاد.

اأول-بناء الأمة:

عندما نقراأ الأحاديث النبوية اخلا�سة بال�سعر وال�سعراء قراءة تاريخية 
�سنالحظ اأن ما يتعلق منها ببناء الأمة �سبق ما يتعلق بحمايتها اخلارجية، 
اإذ تلك الأحاديث بداأت مع و�سول النبي ] اإلى املدينة، و�سروعه يف بناء 
امل�سجد، ومن الراجح اأن تكون الآيات الأخرية من �سورة ال�سعراء قد نزلت يف 
باجلهاد  اخلا�سة  وال�سعراء  ال�سعر  اأحاديث  تبداأ  مل  بينما  املرحلة،  هذه 

اإل بعد معركة بدر.

1- �سورة الذاريات: الآيات 58-56.
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ونحن نرى اأن الأمر ل يتعلق باأولوية بناء الذات على حمايتها؛ اإذ معارك 
امل�سلمني مل تكن قد بداأت بعد لنوازن بني الأمرين؛ بل يتعلق بالظرف العام 
اأ�سل،  ال��ذات  بناء  اأن  على  ذلك  كل  نفهم  اأن  فباإمكاننا  ثم  ومن  لالأمة، 
واأما حمايتها اخلارجية ففرع؛ لأن حال الذات دائمة، واأما احلماية فطارئة؛ 
ال�سراعات  هذه  كانت  فمتى  خارجية،  و�سراعات  بتحركات  ترتبط  لأنها 
كانت احلركة ال�سعرية املدافعة عن الأمة، ومتى انعدمت مل يعد لهذا النوع 

من ال�سعر فاعلية.

وال�سوؤال الآن هو: كيف ي�سهم ال�ساعر يف بناء الأمة؟يتحقق ذلك باأمرين 
اثنني: اأحدهما خا�ص بال�ساعر نف�سه باعتباره جزءا من الأمة، والآخر خا�ص 
اإ�سالح  يف  لإ�سهامه  مقدمة  ال�ساعر  �سالح  لأن  اإليها؛  ينتمي  التي  بالأمة 
اأمته، ومن ثم فذلك الإ�سهام ي�ستمد فعاليته من نقاء الذات، وخلوها من 
ال�سوائب، وعلى قدر ن�سيبه يف ذلك، ور�سيده من ال�سالح، يكون دوره يف 

الإ�سالح، وتوفقه فيه.

اأن  البنائية  مهمته  يف  ال�ساعر  يخطوها  اأن  بد  ل  التي  الأول��ى  اخلطوة 
اإذا خرج  اأعوج، والكالم  اإذ كما قيل: ل ي�ستقيم العود والظل  يبداأ بنف�سه، 
من القلب دخل القلب، وما خرج من ال�سفتني مل يتجاوز الأذنني، ومن ثم 
ف�سالح ال�ساعر مقدمة اأولى لإ�سالح الأمة، فال�سالح بناء على ذلك خطوة 

نحو الإ�سالح.

اأول الطريق نحو ال�سالح اأن تكون �سلة ال�ساعر وثيقة بربه، وعندها؛ فاإنه 
لن يكون اإل اإيجابيًّا وفاعال، واأول ذلك اأن يكّف عنها اأذاه، واأول ذلك الأذى 
النا�ص، كما راأينا يف املبحث الأول  اأو املدح بالباطل، وهجاء  مدح الباطل، 

من هذا الف�سل.

اأحاديث املدح والهجاء يف هذا املبحث؛  بناء على ما �سبق، تندرج جميع 
له مل�سوؤوليته، ومراقبته اهلل  لأنها تر�سم زاوية من زوايا �سالح ال�ساعر، وحتمُّ



104

اأحاديث ذينك املو�سوعني  اإلى  اأقوال، وت�ساف  تعالى فيما ي�سدر عنه من 
اخلا�ص  ومنها  غ��ريه،  وي�سمل  ي�سمله  ال��ذي  ال��ع��ام  منها  اأخ���رى  اأح��ادي��ث 

بال�سعر.

اأما الأحاديث العامة التي ت�سمل �سالح ال�ساعر وغريه فكثرية جدا؛ لأن 
ال�ساعر م�سلم مطالب اأن يراعي �سوابط الإ�سالم يف كل �سوؤون حياته، ومن 
ثم فجميع الأحاديث بجميع اأبوابها هو معني بها مرتني: لأنه م�سلم، ثم لأنه 
�ساعر له ملكة ت�سعفه يف جعل كالمه اأكرث انت�ساًرا بني النا�ص وتاأثريا فيهم، 

وح�سبنا من ذلك بع�ص الإ�سارات؛ لأنه باملثال يت�سح املقال:

فيه  لنف�سه«)1(،  يحب  ما  لأخيه  يحب  حتى  اأحدكم  يوؤمن  »ل   :[ قوله 
ذلك،  عن  معربا  اإخوانه،  مبحبة  مليئا  �سعره  يكون  اأن  مطالب  ال�ساعر  اأن 
داعيا اإلى هذه الأخالق احلميدة، متجنبا كل ما ي�سر باإخوانه، وداعيا اإلى 
جتنب كل ذلك، ويدخل فيه اأنه يتجنب اأن يكون �سبب فتنة يف الأمة، اأو ي�سيع 

الفاح�سة، اأو ميدحها، اأو ميدح من يفعل ذلك...

وقوله ]: »اأربع من كن فيه كان منافقا خال�سا، ومن كانت فيه خ�سلة 
ث  منهن كانت فيه خ�سلة من النفاق حتى يدعها: اإذا ائتمن خان، واإذا حدَّ
ال�ساعر لالعتبارات  اأن  )2(،فيه  واإذا خا�سم فجر«  واإذا عاهَد غَدر،  َكَذب، 
التي ذكرنا اآنفا مطالب بال�سدق يف �سعره، والوفاء بالوعد، والأمانة، والعفة 
اأي�سا  مطالب  بل  فقط؛  ذل��ك  بتجنب  مطالب  غري  وه��و  اخل�سومة،  عند 
بتجنب مدح تلك اخل�سال املرفو�سة، ف�سواء اأكذب، اأم مدح الكِذب والكَذبة 

فهو داخل يف زمرة اأ�سحاب تلك اخل�سال، وهكذا يف باقي ال�سفات.

�سرورة  فيه  وي��ده«)3(  ل�سانه  من  امل�سلمون  �سلم  من  »امل�سلم   :[ وقوله 
كالمه،  بزم  النا�ص  اأولى  فهو  الكلمة،  اآلته  وال�ساعر  واليد،  الل�سان  مراقبة 

1- �سحيح البخاري، ح.ر13، ك. الإميان، ب.من الإميان اأن يحب لأخيه ما يحب لنف�سه .
2- م. �ص، ح.ر34، ك. الإميان، ب. عالمة املنافق.

3- م. �ص، ح. ر 6484، ك. الرقاق، ب. النتهاء عن املعا�سي.
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كالم  من  وبقاء  تاأثرًي�  �أكرث  كالمه  نوع  ماد�م  �أذ�ه،  وكف  فيه،  و�لحتياط 
غريه، حتى واإن مل يكن �سعرا؛ لأن النا�ص ينظرون اإليه باعتباره قدوة، وبلغة 
ع�سرنا: لأنه من الطليعة الثقافية، والنا�ص منفتحون على كالمه اأكرث من 

كالم غريه.

وهكذا، فكل اأَْمر اأُِمر به امل�سلم فال�ساعر ماأمور به؛ لأنه م�سلم، ومطالب 
اأن يوظف موهبته ال�سعرية لتحبيبه للنا�ص، ودعوتهم اإليه، وت�سوير النماذج 
احلية لالمتثال له، والنماذج املنحرفة البعيدة عنه، واأثر ذلك البعد فيها 
ويف انحرافها، ثم هو مطالب اأكرث من ذلك اأن يتجنب اأن يح�ّسن الباطل 
اأو يقبح احلق؛ لأنه عندها �سيكون من الذين يف�سدون يف الأر�ص، وي�سجعون 

على ذلك، ويزينونه للنا�ص.

يقول  ل  لكم  اأخا  »اإن   :[ قوله  فمنها  بال�سعر  اخلا�سة  الأحاديث  واأما 
الرفث«، يعني بذاك ابن رواحة، قال:

كتاَب���ه َيْتلو  اهلل  ر�سوُل  اإذا ان�سقَّ َمعروٌف من الَفْجر �ساطُعوفينا 
واق�عاأَرانا الُهدى َبعد الَعمى َفُقلوبن�ا َق�����ال  م��ا  اأنَّ  ُموقن�ات  ب�ه 
اإذا ا�ستثقلت بالكافرين امل�ساجعَيِبيت ُيَجايف َجْنبه عن ِفرا�ِس�ه

فهذا توجيه اإلى اأن هذا ال�ساعر كف اأذى ل�سانه عن النا�ص؛ لأنه ل يقول 
اإظهاره«  من  ي�ستحيى  كالم  كل  »هو  فار�ص:  ابن  قال  كما  والرفث  الرفث، 
نظيف،  �سعر  اأم��ام  النبوية  الإ�سارة  وفق  فنحن  ال��ك��الم«)1(،  يف  و»الفح�ص 

خمتلف عن �سعر الرفث.

ا بو�سف خ�سائ�ص  ثم اإن ابن رواحة مل يْكِفه اأنه كف ل�سانه؛ بل ازداد �سموًّ
و�سلوك  النبوي  ال��ه��دي  ب��ني  مقارنته  ذل��ك  ع��ن  وزاد  وه��دي��ه،   [ النبي 
يف  املتمثل  الإ�سالم  بني  مقارنة  �سورة  اأمام  بذلك  و�سعنا  فقد  الكافرين، 

1- معجم مقايي�ص اللغة: 421/2.
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] م�ستغرًقا  اأ�سحابه، فلئن كان الر�سول  منوذجه احلي، والكفر و�سلوك 
يف عبادة ربه، وتالوة كتابه، داعيا اإلى اهلل، مر�سًدا عباد اهلل اإلى ما ير�ساه 
لهم ربهم، ويقيم الليل، فاإن الكافرين لي�ص لهم اإل النوم حتى ا�ستكت منهم 

م�ساجعهم.

اإلى  والت�سريح  التوجيه،  اإلى  الو�سف  تتجاوز  الذكر  ال�سالفة  والأبيات 
التلميح؛ فهي توجه ال�سامع اإلى خريية النموذج النبوي؛ لأنه حي فاعل ن�سيط 
النهار، وهمه القرب من اهلل، ثم الأخذ بيد  الليل بجدية  تلتقي فيه جدية 
عباد اهلل، ويف الوقت نف�سه تثري النتباه اإلى رداءة النموذج الآخر الذي 

ل همَّ له اإل النوم، حتى ا�ستثقلته امل�ساجع.

واأما التلميح، فهو اأن هذا النموذج النبوي مبا له من تلك املحامد حممود 
مرغوب فيه؛ لأنه منوذج حيوي فعال، بخالف النماذج الأخرى فهي مناذج 
ميتة، ول ت�ستحق القتداء، ومن ثم فال يقني فيها؛ لأنها تفتقد امل�سداقية 

التي تك�سبها اإياها حيوية النموذج وفاعليته واإيجابيته يف احلياة.

ولكل تلك املعاين كان �سعر ابن رواحة �سعًرا حمبوًبا مطلوًبا، وا�ستحق اأن 
يحفظه النبي ]، واأن ين�سده على مراأى وم�سمع من ال�سحابة، وا�ستحق بني 
هذا وذاك اأن ينوه به باعتباره منوذًجا لل�سعر الذي يجب اأن يبدعه ال�ساعر 
امل�سلم؛لأنه ال�سعر الذي يح�ص بنب�ص الأمة، وبعنا�سر الفاعلية فيها، ويفتخر 
لكنها  النا�ص، فهو بذلك �سعر دعوة،  بها  ليقتدي  اإليها،  النتباه  بها، ويثري 
دعوة ذكية، تكتفي بت�سوير القدوة، وتك�سف ما فيها من خري، بكل ما اأوتيت 
الر�سالة  ي�ستلم  اأن  للمتلقي  ترتك  ثم  ال�سعر،  قول  على  القوة  يف  ملكة  من 
ب�سال�سة، وهي موقنة مبا اأوتيت من اقتدار على التاأثري، و�سدق يف التعبري، 

اأن الر�سالة �ست�سل، والهدف �سيتحقق، والدعوة �ستجد من ي�ستجيب لها. 

 [ الر�سول  مدحه  ال��ذي  رواح��ة  بن  عبداهلل  اأن  اإل��ى  ن�سري  اأن  بقي 
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باأنه ل يقول الرفث مل ي�ستحق ذلك من الر�سول ] اإل لأنه جمع يف حياته 
�شروط �ل�شالح، و��شتثمرها يف �شعره، فجاء �شعره معرًب� عن ذلك �ل�شالح 
واأحدا  وبدرا  العقبة  �سهد  النقباء،  اأحد  فالرجل  الإمي��ان؛  م�ستوى ذلك  يف 
واخلندق واحلديبية وعمرة الق�ساء، وا�ست�سهد يوم موؤتة يف ال�سنة الثامنة 
مبنا�سبتها  اأو   - يومها  قوله  عنه  وا�ستهر  اأمرائها،  اأحد  وهو  الهجرة،  من 

معربا- عن تلك النف�ص ال�سادقة يف اإميانها وتعبريها:

ليت هذا ِحماُم املوت ق�د �سُ يا نف�ُص اإن مل ُتقتلي متوت��ي 

اإن تف�ع��لي فعل�ه�م��ا ُهدي���ِت وما متنيِت فق�د اأُعط���ي�����ِت 

اأبي طالب، وزيد بن  اإلى ا�ست�سهاد �ساحبيه قبله: جعفر بن  ي�سري بذلك 
حارثة، ويح�سها على اللحاق بهما)1(.

من  الأمة  يف  الفعالية  عنا�سر  ير�سد  الذكر  ال�سالف  احلديث  كان  ولئن 
زاوية و�سف متيز النبي ] وهديه، اأي من زاوية القيادة، فاإن حديثا اآخر 
زاوية خمتلفة متاما،  الفعالية من  تلك  ير�سد عنا�سر  ال�سعر  اأحاديث  من 
النبي  اأتى  اأ�سلم  ملا  الأزور ر�سي اهلل عنه  بن  رار  »اأن �سِ فقد روى احلاكم 

] فاأن�ساأ يقول:

ليًة وابت�ه�ال ِن واخَلْم������َر َت�سْ      تركُت الِقداَح وَعْزف الِقي�ا 
وجهدي على امل�سلمني القتال َ يف َغْم����������َرٍة   ي املَُحربَّ      وَكرِّ
ْحَت اأهَلَك �ستَّى �ِسَم�����ال وطرَّ ْدت�ن������ا       وق��ال�ْت جمي����ل�ُة َبدَّ
فقد بعُت اأهلي ومايل ِب�����َدال ْفَقِت�����ي        فيا رب ل اأُْغَبنَنْ �سَ

رار«)2(. فقال ر�سول اهلل ]:»ما ُغِبنت �سفقَتَك يا �سِ

1- ال�ستيعاب، �ص: 396-398، والإ�سابة: 75-72/4.
2- امل�ستدرك: ح.ر640/5042، والن�ص 52 من )ق. ن(.
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فهذا �سرار بن الأزور ين�سد �سعرا بني يدي النبي ] مبنا�سبة اإ�سالمه، 
اأخالق  ب��رتك  ق���راًرا  ويتخذ  اأم���ره،  يجمع  وه��و  التاريخية  حلظته  وي�سف 
اجلاهلية وقيمها الفاح�سة، وي�سلم وجهه اإلى اهلل، متحدثا عن حتوله هذا 
على اأنه �سفقة مع اهلل عز وجل، راجًيا اإياه اأن تكون ال�سفقة غري مغبونة؛ 

لأنه تخلى عن عدد من ال�سهوات، وباع الأهل واملال لقاء هذا الدين.

والرجل يتحدث عن حتوله ذاك وكله اإميان اأنه قطع مع املا�سي، واأن هذه 
القطيعة لها ثمنها، ولذلك يرجو اأن تكون ال�سفقة مربحة مع اهلل تعالى.ثم 
اإنه مدرك كذلك اأن الأمر ي�ستحق فعال اأن ي�سحي الإن�سان من اأجله، واأن 
ي�سرب ويحت�سب، ودليل ذلك اأنه ل يريد اأكرث من اأن يقبل اهلل عز وجل منه، 

بعد اأن جترد من الآثام، واأقبل على اهلل.

 ،[ النبي  على  وف��د  اأن��ه  ل�سرار  تعالى  اهلل  توفيق  اأول  من  ك��ان  ولقد 
] �سمع �سعره، ثم طماأنه؛ طماأن �سرارا باللغة نف�سها التي  واأن الر�سول 
ا�ستعملها ال�ساعر راجيا، فاإذا هي ترتد اإليه اأمًنا و�سالما، فلئن كان �سرار 
يتحدث بلغة ال�سفقة، فاإن الر�سول ] يتحدث معه باللغة نف�سها، ويطمئنه 
اإلى اأن ال�سفقة غري مغبونة، واأن جتارته رابحة؛ لأن الرجل يتاجر مع اهلل 

تعالى.

اأن نقراأ احلديث قراءة ثانية غري القراءة الأولى التي مرت، واأول  ولبد 
فالرجل  اأخالقية؛  نظرة  �سرار  اأبيات  اإلى  ننظر  اأن  القراءة  لرتك  مدخل 
ي�سف مرحلتني من حياته:الأولى كان فيها م�ستغرقا يف املالهي وال�سهوات: 
من قمار، ومعازف، وقيان، وخمر، وهو يف كل ذلك معاد لالإ�سالم وامل�سلمني، 
م�سارك يف حربهم ومقاتلتهم، �سديد يف ذلك،موظف فرو�سيته لتلك الغاية.

والأخرى ترك فيها تلك املالهي وال�سهوات، وتخلى عن اأهله وماله، واأقبل 
على اهلل تائبا، راجيا اأن ُتقبل توبته.
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فنحن، بناء على ما �سبق، اأمام �سعر توبة يقارن بني ما كان ال�ساعر فيه 
من �سهوات حرام، وما قّر عليه قراره، وما اقت�ساه ذلك منه من ت�سحيات، 
يجيب  الأول��ى،  ُبْعد غائب يف احلياة  اإلى  يلمح  لأنه  لذلك؛  دعوة  �سعر  وهو 
عنه هذا ال�سوؤال: ما الذي كان ينق�ص رجال فار�سا بحجم �سرار بن الأزور 
ونوعه حتى يرتك كل ذلك وي�سحي به، ثم يفد على النبي ]نادما تائبا، 
وله رجاء واحد هو اأن يقبل اهلل تعالى منه؟اجلواب: اأن كل تلك احلياة ت�سبع 
جانب الطني يف الإن�سان، وتقتل الروح، ول ي�سبع الروح اإل الإميان، فمن ثم 

وفد تلك الوفادة بذلك الرجاء، راجيا اأن تقبل توبته وتربح �سفقته.

نخل�ص، مما �سبق،اإلى اأن ال�ساعر مطالب اأن يكون له دور يف بناء اأمته، 
فاإذا ما �سلح قلبه  اأول،  قلبه  اأول، في�سلح  بناء ذاته  الدور مير عرب  وهذا 
فا�ص ال�سالح على اجلوارح، فاإذا ما �سلحت اجلوارح �سار �سالحها نوع 
احلال،  �سالح  بني  فيجمع  ال�سعرية،  موهبته  ال�ساعر  اإليها  ي�سيف  دعوة، 
النف�ص،  الن�سجام مع  اأعلى من  له ذلك م�ستوى  وي�سمن  الأق��وال،  و�سالح 

والتاأثري يف النا�ص.

ثانيا-اجلهاد:

اأمر اأحاديث ال�سعر اخلا�سة باجلهاد اأظهر من اأمر اأحاديث البناء، وقد 
اأن  مر  ال�سعر وغريها، كما  مرت طائفة من ذلك عند حديثنا عن وظيفة 

منا�سبة هذه الأحاديث وبدايتها كانت مع معركة بدر، ثم تتابعت بعد.

مر اأي�سا اأن امل�سركني بعد هزميتهم يف معركة بدر اأطلقوا العنان لأل�سنتهم 
بالق�سائد حتى اآذوا امل�سلمني، ف�سكوا ذلك اإلى ر�سول اهلل ]، ولقد كاد 
ا يعو�ص هزميتهم الع�سكرية، فكان اأن اأعّد  امل�سركون يحققون ن�سًرا �سعريًّ

ر�سول اهلل ] لهذه املعركة عّدتها اأي�سا، واختار لذلك م�سارين اثنني:

1- �سمح النبي ]بالرد جلميع امل�سلمني، فتحركوا حركة جماعية بحجم 
ال�سرر اجلماعي، حتى اإنهم اأ�سركوا معهم اإماء اأهل املدينة بعد اأن علموهن 

. اإياه، كما مرَّ
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2- ور�سح ]ثالثة �سعراء ُعرفوا باقتدارهم ال�سعري للرد، هم: عبداهلل 
بن رواحة، وكعب بن مالك، وح�سان بن ثابت، وا�ستمع اإلى ردهم واحدا بعد 
الأول  الدعوة  �ساعر  ثابت  بن  اختيار ح�سان  �سماعه هذا عن  واأ�سفر  اآخر، 

والر�سمي، كما مر اأي�سا.
تفيد الن�سو�ص التي �سلفت الإ�سارة اإليها اأن ال�ساعر امل�سلم مل يكن معتادا 
على املعارك ال�سعرية العقدية يف ظل الإ�سالم، واأن معركة بدر فتحت عينيه 
على املهمة التاريخية التي تنتظره ويجب اأن يقوم بها، وهي مهمة على كل 
حال ل تقل عن خو�ص املعركة امل�سلحة نف�سها؛ بل قد تفوقها اأهمية، ول�سيما 

يف حال ال�سلم.
�ست  يقارب  ما  بذلك  م�ستغرقة  الفتح،  املعركة طالت حتى  اأن هذه  على 

�سنوات، كلها هجاء وهجاء م�ساد.
تخربنا اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل ] كان »ي�سع 
حل�سان منربا يف امل�سجد، فيقوم عليه يهجو من قال يف ر�سول اهلل ]«)1(، 
] قال عنه: »اإن روح القد�ص مع ح�سان ما ناَفح عن ر�سول  واأن الر�سول 

اهلل ]«)2(.

ويف احلديث خم�سة اأمور بالغة الأهمية:

مكان  وامل�سجد  منرًبا،  امل�سجد  يف  حل�سان  جعل   [ الر�سول  اأن  اأولها: 
كانت جترى  الإ�سالمية؛ حيث  للدولة  الر�سمية  املوؤ�س�سة  وقتها  وهو  عبادة، 
امل�ساورات، وت�ستقبل الوفود، ويخطط للمعارك، وتدار �سوؤون الأمة...وذلك 
كله م�سعر باأهمية هذا ال�ساعر و�سعره، والآمال املعلقة عليه، و�سرف املهمة 

التي كلِّف بها.
لذلك،  كفاءته  اأثبت  اأنه  يعني  ما  وهو  بح�سان؛  املنرب خا�ص  اأن  وثانيها: 

1- �سنن اأبي داود، ح. ر5015، ك. الأدب، ب. ما جاء يف ال�سعر، والن�ص 62 من )ق. ن(.
2- م. �ص.
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واأنه �ساعر الدعوة والدولة الأول، وهو اأول ُمطالب باأن يكون جماهًدا ب�سعره 
يف �سبيل اهلل، ولئن كان قد مّت اختيار ح�سان لتلك املهمة، فاإن ذلك ل يعفي 
بعينه؛  �ساعر  للوظيفة يف  يتعلق بح�سر  ل  فالأمر  امل�سلمني؛  �سعراء  باقي 
بل يتعلق باختيار ل�ساعر اأكرث قدرة على اإي�سال الر�سالة واأداء املهمة بال�سكل 
اأمر الرد كان بالن�سبة حل�سان فر�ص عني ملا خ�ص به من  املر�سي، ولكاأن 

العناية، وفر�ص كفاية على باقي ال�سعراء.

يف  قال  »من  امل�سجد  يف  الذي  املنرب  على  يهجو  كان  ح�ساًنا  اأن  وثالثها: 
ر�سول اهلل ]« من امل�سركني، ففيه اأن هذا النوع من الهجاء يف هذا املكان 

مطلوب؛ بل و�ساحبه معزز مكرم، فعمله هذا عبادة، وواجب �سرعي.

ورابعها: و�سف مهمة ح�سان تلك باأنها منافحة عن ر�سول اهلل ]، فهي 
دفاع عنه، وعن الإ�سالم وامل�سلمني، فهو جهاد بال�سعر.

وخام�سها: اأن الر�سول ] اأخرب ح�ساًنا اأن روح القد�ص معه ما دام ينافح 
عنه، وذلك م�سعر بجالل املهمة التي اختري لها.

لقد كان ح�سان اإًذا موؤيدا باأ�سكال من التاأييد:

- اأيده ر�سول اهلل ] ملا اختاره ر�سميا ليكون �ساعره الأول.

- وجعل له منربا، ونحن نعلم القيمة الرمزية واحل�سارية للمنرب يف اأمة 
ع�سب حياتها الفكرية والثقافية يقوم على ال�سعر واخلطابة.

-وجَعل املنرب يف امل�سجد، وقيمة ذلك واأهميته ل تخفى.

- ثم ب�سره باأنه موؤيد بجربيل عليه ال�سالم، وهذه ذروة �سنام التاأييد.

هذ�  يف  ح�شان  �شعر  يكون  �أن  هو  و�حد  ب�شيء  م�شروط  �لتاأييد  ذلك  كل 
اأن يكون �سعره جهاًدا  اأخرى:  ]، وبعبارة  املكان منافحة عن ر�سول اهلل 

يف �سبيل اهلل.
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امل�سركني  على  ال��رد  على  ح�سان  ح�ص  يف   [ النبي  اأح��ادي��ث  وتتعدد 
النا�ص  نظرة  يف  م��ربره  يجد  تعددا  وهجائهم  الأم��ة  خ�سوم  من  وغريهم 
وقتها اإلى ال�سعر و�سلطته لديهم، واأهمية ال�ساعر يف املجتمع العربي وقتها، 
ْبل«)1(،  من ذلك اأنه] قال: »اهجوا قري�سا، فاإنه اأ�سد عليها من ر�سق بالنَّ
وقوله حل�سان يوم قريظة »اهجهم -اأو هاجهم- وجربيل معك« )2(، وقوله 
عن �سعراء امل�سلمني ودورهم يف مثل هذه املعارك: »اإن املوؤمن يجاهد بنف�سه 
وقوله:  ْبل«)3(،  النَّ ن�سح  به  فيهم  يرمون  لكاأمنا  بيده  نف�سي  والذي  ول�سانه، 
»جاهدواامل�سركني باأموالكم واأنف�سكم واأل�سنتكم«)4(...وهي اأحاديث توقفنا 
وهي  بعينها،  حلظات  يف  يوؤديها  اأن  لل�ساعر  اأري��د  التي  املهمة  طبيعة  على 
لل�سبب ذاته ت�سعرنا باأهمية ح�سان بن ثابت باعتباره رائدا يف ذلك، ولكنها 
ال�سعري  فاجلهاد  عليه،  مق�سورة  غري  املهمة  اأن  تفيدنا  نف�سه  الوقت  يف 

مفتوح.

بقي اأمر هو اأن ال�ساعر املجاهد ب�سعره ي�ستحق من اأمته اأن تراعي موهبته 
ومهمته، واأن ت�سعره باأن مكانته مرعية، وحقوقه حمفوظة، ول يكّلفها ذلك 
يف كثري من الأحيان �سيئا، والر�سول ] يعلمنا ذلك يف تعامله مع ح�سان 

و�سعره:

قال ح�سان همزيته قبيل الفتح كما يظهر من قوله:

َت�روه�ا  مل  اإن  ُبَنّيتي  َك�َداءَث��ِك��ْل��ت  َكَنَفي  من  ْقع  النَّ ُتثري 
�ِع�دات ُم�سْ ��ة  الأِع��نَّ م�اءُي��َب��اري��ن  الظِّ ��ُل  الأَ���سَ اأكتافها  على 

1-�سحيح م�سلم، ح.ر2490، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...، والن�ص 15 من )ق. ن(.
2- �سحيح البخاري، ح.ر4123، ك. املغازي، ب. مرجع النبي ] من الأحزاب، والن�ص 28 من )ق. 

ن(.
3- م�سنف عبدالرزاق، ح.ر20500، والن�ص 12 من )ق. ن(.

4-�سنن اأبي داود، ح.ر2504، ك. اجلهاد، ب. باب كراهية ترك الغزو، والن�ص 16 من )ق. ن(.
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�رات ُمَت�َم�طِّ ِج��ي��ادن��ا  الن��س�اءَت��ظ��ل  ب��اخُل��ُم��ر  ��ُم��ُه��ن  ُت��َل��طِّ
اْعَتَمْرنا عنا  اأَْعَر�ستمو  الِغطاءف��اإْن  واْنَك�سَف  الفتُح  وكان 

وفتح  الق�سية)7ه�(  عمرة  ه��ذا  ومنا�سبة  و»ال��ف��ت��ح«،  »اعتمرنا«  ففيه 
مكة)8ه�(.

الفتح  عام   [ اهلل  »ر�سوُل  راأى  مكة  م�سارف  على  امل�سلمون  كان  ملا 
اهلل  ر�سي  بكر  اأب��ي  اإل��ى  فتب�سم  باخلُمر،  اخليل  وج��وه  يلطمن  الن�ساَء 
عنه، وقال:»يا اأبا بكر، كيف قال ح�سان بن ثابت؟«. فاأن�سده اأبو بكر ر�سي 

اهلل عنه:

َك���َداء َك��ِت��َف��ي  م��ن  قع  النَّ ُت��ِث��ري  َت���َروه���ا مل  اإْن  َث��ِن��ي��ت��ي  َع����ِدْم����ت 

الن�س�اء ب��اخُل��ُم��ِر  ��ْم��ُه��ن  ُي��َل��طِّ �����ة ُم�����س��رع��ات ُي����ن����اِزْع����ن الأِع�����نَّ

فقال ر�سول اهلل ]: »ادخلوا من حيث قال ح�سان«)1(.

احلدث الآنف الذكر ُم�سعر بقوة اأن �سعر ح�سان بلغ خمتلف طبقات املجتمع 
الإ�سالمي مبا فيه الن�ساء، واأن اأثره مل يقت�سر على اللحظة واملنا�سبة اللتني 
قيل فيهما؛ بل بقي يوؤدي مفعوله ب�سمت بني امل�سلمني، واأن هذا املفعول ظهر 
اأثره يف �سلوك الن�ساء وهن يلطمن وجوه اخليل باخلمر ا�ستح�ساًرا ملا قاله 

�ساعر الر�سول ] ح�سان بن ثابت، وتنفيًذا لوعده مل�سركي مكة.

ثم اإن الر�سول ] ملا راأى الن�ساء يفعلن ذلك تذكر اأن ح�ساًنا له �سعر يف 
امل�سهد، وهو اإما اأنه اأُن�سيه، اأو اأنه يذكره ولكنه يريد امتحان ذاكرة اأبي بكر 
ال�سديق ر�سي اهلل عنه، واأنعم ] يف بيان اأهمية ذلك ال�سعر اأول، واأثره 
اأنه  اإلى  الوجوه  ت�سري بوجه من  والتفاتة  بنوع تكرمي  قائله  اأحقية  ثم  ثانيا، 
حا�سر يف الوجدان العام للم�سلمني، واأن جهده الفكري الذي �سفى وا�ستفى 

1- امل�ستدرك: ح.ر40/4442، والن�ص 51 من )ق. ن(.
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يوما، ما زال حمفوظا لديهم، فلذلك اختار ر�سول اهلل ] دخول مكة من 
لنتباه  ولفتا  له،  واإكراما  عنه  ر�سي اهلل  لوعيد ح�سان  تنفيذا كذلك  كداء 
امل�سلمني اإلى اأهمية ذلك ال�سعر الذي قيل يف وقت كانت الأمة اأحوج ما تكون 

اإليه، حتى عرب عنه ] بال�سفاء وال�ستفاء، كما مر.

ولقد كان اختيار ح�سان لكداء مثار �سوؤال مل اأوفق يف الإجابة عنه اإل عند 
العودة اإلى �سياق الفتح نف�سه:فقد روى ابن ه�سام يف ال�سرية مما هاج فتح 
مكة اأن بني بكر وقري�سا تظاهروا على ُخَزاعة، واأ�سابوا منهم ما اأ�سابوا، 
مبا  وامليثاق  العهد  من   [ اهلل  ر�سول  وبني  بينهم  كان  ما  نق�سوا  واأنهم 
ا�ستحلوا من ُخَزاعة، وكانوا يف عقده وعهده، واأن عمرو بن �سامل اخلزاعي 
اأحد بني كعب، خرج حتى قدم على ر�سول اهلل ] املدينة، فوقف عليه وهو 

جال�ص يف امل�سجد بني َظهراين النا�ص، فاأن�سده:

حم�م�دا ن��ا���س��ٌد  اإين  َرب  ِح��ْل��ف اأِب��ي��ن��ا واأب���ي���ه الأَْت��َل��������داي��ا 

وفيها يقول: 

ال�م�ُوؤَك�َّدا م��ي��ث��اق��ك  َداون��ق�����س��وا  ُر�سَّ َك��داء  يف  يل  وَجَعلوا 

فلقد ورد ذكر كداء يف �سعر عمرو بن �سامل اإًذا، وكان هذا هو املكان الذي 
املكان  ليكون  ح�سان  اختاره  ثم  فمن  لل�ساعر،  دا  ُر�سّ امل�سركون  فيه  جعل 
نف�سه الذي يدخل منه امل�سلمون؛ لأنه املكان املراقب، والدخول منه اأدل على 

ال�سجاعة وقوة العزمية من الأماكن غري املراقبة.

ثم اإن هذا ال�ساعر الذي ُر�سد وروقب وُتعقب يف كداء، وو�سل اإلى املدينة 
الأمة يف  لهذه  وتعالى  �سبحانه  اأراده��ا  التي  للحكمة  تعالى  بتوفيق من اهلل 
تاريخ احل�سم مع امل�سركني، ي�ستحق اأي�سا اأن ُيطماأن كذلك نوع طماأنة من 
يا  »ُن�سرَت  له:  قائال  بالن�سرة،   [ الر�سول  ب�سره  اأن  بعد  اأي�سا  ال�ساعر 
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وقائال  حلظتها  ال�سماء  يف  ال�سحابة  مبرور  ومتفائال  �سامل«)1(،  بن  عمرو 
كذلك: »اإن هذه ال�سحابة لَت�ْستهلُّ بن�سر بني كعب«)2(، وتلك الطماأنة كامنة 
ا�ست�سرافا من  كان هذا  ولقد  الفتح،  نف�سه مدخل  الر�سد هو  اأن مكان  يف 
لهذا  نبويا  حتقيقا  نف�سه  املكان  من  الدخول  وكان  عنه،  اهلل  ر�سي  ح�سان 

ال�ست�سراف املبني على تلك املعاناة التي و�سفها عمرو بن �سامل.

1- �سرية ابن ه�سام، 28/4-29، والن�ص 46 من )ق. ن(.
2- م. �ص.
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خال�صة الف�صل الثالث

يكون  اأن  لل�ساعر  وال�سعراء  ال�سعر  اأحاديث  خالل  من   [ النبي  اأراد 
اإيجابيا وبّناء يف اأمته، واأن تكون ال�سلطة التي متتع بها ال�سعر يف خدمة هذه 
الأمة، ولذلك كان لبد من تخلي�سه من عنا�سر جاهليته باملعنى الأخالقي، 
لي�سري يف م�ستوى الأمة وتطلعاتها، ومن ثم كان على راأ�ص املو�سوعات التي 

طرقتها تلك الأحاديث توجيه الهجاء واملدح مبا يخدم الأمة واأهدافها.

اإياه  موجها  الأخالقية  م�سوؤوليته  اأمام  ال�ساعَر   [ الر�سول  و�سع  ولقد 
اإلى الإ�سهام يف بناء الأمة والدفاع عنها، وُعني به عناية ل جتد تف�سريها 
اإل يف �سرف تلك املهمة ونبلها وقيمتها يف التدافع احل�ساري بني امل�سلمني 
واأعدائهم، وقد اأثمرت تلك العناية �سعًرا �سريف املعنى ل يخطئ موعده مع 

التاريخ، و�سعراء على ب�سرية من دورهم يف ال�سهادة على ع�سرهم.
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الف�صل الرابع:
قـــراءة ثقافية
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املبحث الأول:

من مركزية ال�شعر اإلى مركزية القراآن

عن  غائبا  ظل  بعًدا  الإ�سالم  يف  ال�سعر  ملو�سوع  الثقافية  القراءة  تك�سف 
الدرا�سات النقدية والأدبية؛ لأنها مل ت�سع ال�سعر يف ال�سياق العام واملق�سد 
الكبري لالإ�سالم، ومن ثم ظلت الروؤى ال�سائدة يف املو�سوع حبي�سة اأقفا�ص 

من قبيل ما �سمي ب�»ق�سية �سعف ال�سعر« وغريها...

امل�ساألة اأعمق واأجل من اأن تكون جمرد معرفة حال ال�سعر يف �سدر الإ�سالم، 
اأن  اإن وجه اخللل الأكرب هو  ا ونوًعا؛ بل  َكمًّ اأم �سعف  اإذا كان قد قوي  وما 
النبوة  زاوية جمموع فرتة  اإل من  ال�سعر  اإلى  تنظر  ال�سيقة مل  الروؤية  تلك 
واخلالفة الرا�سدة، يف حني اأن الإ�سالم كان ميهد الطريق لتغري جذري يف 
احلياة اليومية الثقافية للم�سلم، هذا البعد بهذا العمق هو الذي نريد هنا 
اأن نقف على �سقه الأول اخلا�ص بالنتقال من مرحلة يكون فيها ال�سعر ذروة 
متنحه  ولكن  ال�سعر؛  حتا�سر  ل  اأخرى  مرحلة  اإلى  العربية،  الثقافة  �سنام 
الإطار الذي ي�ستحقه بناء على روؤية ت�سمل الكون كله، متهيدا للحديث عن 

ال�سق الثاين يف املبحث املوايل بحول اهلل.

اأول- مركزية ال�صعر:

قبل  للعرب  الأول  العلم  كان  ال�سعر  اأن  والنقد على  الأدب  جتمع م�سادر 
جميء الإ�سالم، واأنه ظل حامل لواء الثقافة العربية، فكان كما قال بحق ابن 
ياأخذون،  به  ومنتهى حكمهم،  »ديوان علمهم،  �سالم اجلمحي يف طبقاته: 
عمر  عن  �سريين  ابن  عن  انقطاع  فيه  ب�سند  روى  وقد  ي�سريون«)1(،  واإليه 
بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه اأنه قال: »كان ال�سعر علم قوم مل يكن لهم علم 
اأ�سح منه«)2(، ولو مل ين�سب هذا الكالم اإل لبن �سريين)33-110ه�( لكفانا 

1- طبقات فحول ال�سعراء: 24/1.
2- م. �ص.
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اأهمية، لأنه �سهادة رجل من علماء القرن الأول الهجري.

قال:  فقد  و�سوحا،  املو�سوع  تزيد  جليلة  �سهادة  العالء  بن  عمرو  ولأب��ي 
اأقله، ولو جاءكم وافًرا جلاءكم علم  اإليكم مما قالت العرب اإل  »ما انتهى 
و�سعر كثري«)1(، واإن قيمة هذه ال�سهادة يف �سياق حديثنا ل تتعلق مبا �ساع، 
بل بقيمة ال�سعر باعتباره وعاء العلم عند العرب، واأنه ملا �ساَع ذلك ال�سعر 

�ساع معه كثري من علمهم.

�سحيح اأن ال�سعر مل يكن وحده، وقد كانت اخلطابة هي الأخرى من قوة 
اأو تنوب  اأنها مل تكن يف يوم من الأيام لتزاحم ال�سعر  اإل  احل�سور مبكان، 
ذلك  مقدمة  ويف  يحملها،  اأن  له  اأري��د  التي  الأعباء  من  عنه يف حمل عدد 
التاأريخ للحياة اليومية لالإن�سان العربي، وهو اأمر يكفي اإثباته ب�سوؤال غاية 
هذا  عن  و�سلتنا؟اجلواب  التي  اجلاهلية  اخلطب  عدد  كم  ال�سذاجة:  يف 
الدور، لأنها قد  اأن اخلطبة مل تكن موؤهلة لذلك  باأن يفهمنا  ال�سوؤال كفيل 
واأتراحهم...، ولكنها ل متلك  اأفراحهم  النا�ص وتوجههم، وت�ساركهم  تهيج 
مقومات ال�سمود يف وجه الزمن، ل متلك القدرة على ال�سري يف امل�سافات 

الطويلة.

واأما ال�سعر فيكفي اأن نعرف حجم ما و�سلنا منه من ر�سيد اجلاهليني)2(، 
من  اآخر  باأ�سحابه.واأمر  واحتفاء  به،  مت�سكا  اأكرث  العرب  كان  مِل  لنعرف 
الأهمية مبكان هو اأن اخلطبة ل يتجاوز تاأثريها غالبا الف�ساء الذي األقيت 
فيه، بينما يظل ال�سعر ين�سر ويتداول اإلى اأن يبلغ اأعمق نقطة واأبعد مدى، 
ذلك  اإلى  ي�سريون  ف�سعراوؤهم  العني،  راأي  العرب  يراه  مما  هذا  كان  ولقد 
كثريا يف اأ�سعارهم، ومن ذلك اعتبارهم له اأنه اأف�سل ما يورث، وتف�سيلهم 

له على البنيان، وعطفهم له على احل�سب والعز )3(.

1- م. �ص، 25/1.
2- تقدم لنا املو�سوعة ال�سعرية يف اإ�سدارها الثالث 536 �ساعرا جاهليا، و2518 ق�سيدة.

3- م�سطلحات النقد العربي، �ص: 153-152.
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التعبري  اأداة فعالة يف  اأن يكون جمرد  الأهمية جتاوز  لتلك  ال�سعر  اإن  ثم 
التي  الثقافية  املواقف  واأ�سحى حا�سما يف  التلقي؛  دائرة  وتو�سيع  والتاأثري، 
يتخذها النا�ص، والعنوان البارز لعدد من معاركهم، وح�سبنا هنا لبيان ذلك 

اأن ن�سلط ال�سوء على م�ساألتني �سديدتي ال�سلة باملو�سوع:
ال�سعر  هذا  اإلى  فزعوا  و�سمعوه  الكرمي  القراآن  نزل  ملا  العرب  اأن  الأولى 
يقي�سونه عليه ملعرفة ما اإذا كان منه، وح�سبنا هنا �ساهد واحد من الأهمية 

مبكان:
فقد روى اأبو ذر الغفاري يف �سياق اإ�سالمه اأن اأخاه اأَُنْي�سا قال له:»اإن يل 
جاء،  ثم  علي،  َف��َراَث  مكة،  اأتى  حتى  اأَُنْي�ٌص  فانطلق  فاْكِفني.  مبكة  حاجًة 
اأر�سله.  اأن اهلل  لقيُت رجال مبكة على ديِنك يزعم  فقلت: ما �سنعَت؟قال: 
قلت: فما يقول النا�ص؟ قال: يقولون: �ساعر، كاهن، �ساحر. وكان اأَُنْي�ٌص اأحد 
اأَُنْي�ٌص: لقد �سمعُت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد و�سعُت  ال�سعراء. قال 
عر)1(، فما يلتئم على ل�سان اأحد بعدي اأنه �ِسعر، واهلل اإنه  قوله على اأْقَراء ال�سِّ

ل�سادق، واإنهم لكاذبون...«)2(.

وا�سح اأن ال�سعر حا�سر يف متحي�ص القراآن الكرمي ومعرفة اأي نوع هو، 
واأن ذلك  فيها،  ومذاهبهم  العرب  اأ�سعار  على  الكرمي  القراآن  قا�ص  فاأُني�ص 
التمحي�ص ي�ستند اإلى التهمة التي روجها امل�سركون بني النا�ص ومفادها اأن 
الثقافية  الطليعة  ومن  ال�سعراء  اأحد  وهو  اأُني�ص  فها  �سعر،  الكرمي  القراآن 
ويخل�ص  واأنواعه،  ال�سعر  طرق  على  الكرمي  القراآن  ي�سع  العربي  للمجتمع 
اإلى نتيجة مفادها اأن القوم كاذبون يف زعمهم اأن القراآن �سعر، وحممد ] 
اأبان  اأُني�ص  اأن القراآن لي�ص منه؛ لأن ذلك القيا�ص الذي ا�ستعمله  �سادق 
فهو  النا�ص،  كالم  عن  كذلك  خمتلف  القراآن  اأن  هي  ثانية  نتيجة  عن 
مما مل َيعهده من قبل، ولذلك �سّدق حممدا ]، وكذب قري�ًسا يف زعمها.

1-اأقراء ال�سعر:»اأي طرقه واأنواعه« كما يف)�سرح �سحيح م�سلم، 25/16(.
2-�سحيح م�سلم، ح. ر 2473، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. من ف�سائل اأبي ذر ر�سي اهلل عنه.



122

ويبدو اأن تكذيب قري�ص كان من الي�سر مبكان، اإذ يكفي فيه اأن ُتعلم خمالفة 
القراآن الكرمي لل�سعر، ومن ثم فنحن نزعم اأن م�ساألة القيا�ص والتمحي�ص 
اإلى اأكرب من ذلك، كانت تريد اأن تعرف هذا القراآن ما هو؟  كانت تهدف 
ومن ثم كانت النتيجة ت�سديق حممد ]، اأي ت�سديقه يف قوله: اإن القراآن 

الكرمي كالم اهلل تعالى.

اأُني�ص، كما مر، �سديدة ال�سلة بح�سور ال�سعر  اإليها  النتيجة التي خل�ص 
بطرقه واأنواعه، ويهمنا من ذلك اأن هذا ال�سعر كان �ساهد اإثبات على �سحة 

دعوى النبي ]، ونفي لتهم م�سركي قري�ص.

والقراآن  �ساعر،  باأنه   [ اتهموا حممدا  العرب  اأن  هي  الثانية  وامل�ساألة 
كما  القوم  األ�سنة  على  دورانا  اأكرث  التهمتان  كانت  ولقد  �سعر،  باأنه  الكرمي 
ي�ستفاد من نزول خم�ص اآيات يف املرحلة املكية تنفي اأن يكون القراآن الكرمي 

�سعرا، اأو حممد ] �ساعرا، وهي بح�سب ترتيب النزول)1(:

ڑ      ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  {ڍ   -1
ک ک ک } )2(.

2- َ{ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئۇئ ۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ} )3(.

3-{ ڱ ں ں ڻ  ڻ   ڻ } )4(.

4- { ی ی ی ی  جئ حئ  مئ} )5(.

5- { ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ } )6(.

1- الربهان يف علوم القراآن: 193/1.
2- �سورة الأنبياء، الآية 5.

3- �سورة ي�ص، الآية 69.
4- �سورة ال�سافات، الآية 36.

5- �سورة الطور، الآية 30.
6- �سورة احلاقة، الآية 41.
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فاأما اأن العرب كانوا وقتها ل مييزون بني ال�سعر والقراآن حتى ظنوه �سعرا 
فاأمر غري م�ست�ساغ)1(.

اآية�سورة  وامل�ساألة قبل هذا وذاك نابعة من ا�ستكبار للقوم كما يف �سياق 
ال�سافات: {گ گ        گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ  ڻ   ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ} )2(، ومن قلة 

اإميان كما يف �سياق اآية �سورة احلاقة: {ڦ ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ     
چ چچ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ      ڌ} )3(، وهو فوق هذا وذاك ناجت 

عن معركة وجود كان القوم يخو�سونها دفاعا عن م�ساحلهم.

القوم فعال يف  اأن  الأخ��رى، وهي  اأخرى مقنعة هي  زاوية  لالأمر  اأن  على 
لكل  خمالف  لأن��ه  ال��ق��راآن؛  هذا  من  باحلرية  اأ�سيبوا  املراحل  من  مرحلة 
يف  عداوتهم  واندفاع  تلك،  حريتهم  يف   - فانطلقوا  لديهم،  القول  اأجنا�ص 
ول  اهتماًما،  يعريونها  ل  و�سمال  مييًنا  التهم  يلقون  الق�سوى-  حدودها 
يخ�سعونها لتمحي�ص، وح�سبنا هنا اأن الآيات ال�سالفة الذكر تورد يف ال�سياق 

نف�سه اإ�سافة اإلى تهمة ال�سعر اأربع تهم اأخرى:

ُنون.     4- َكاِهن. اُه.      3- جَمْ ْحاَلٍم.       2- اْفرَتَ َغاُث اأَ 1- اأَ�سْ
والذي يهمنا من كل ذلك يف �سياق احلديث هو اأن ال�سعر ملا كان علمهم 
اإثبات  و�ساهد  التهمة  فكان  ال�سراع،  دائرة  بقوة يف  كان حا�سًرا  املركزي 
بياًنا لتلك املركزية، واأهميتها عند  الرباءة يف الوقت نف�سه، وح�سبنا بهذا 

القوم.

1- ن. تف�سيل ذلك يف م�سطلحات النقد العربي، �ص: 99-101، و304، ون�سو�ص ال�سعر وال�سعراء، 
�ص: 381-367.

2- �سورة ال�سافات، الآيات 37-35.
3- �سورة احلاقة، الآيات 43.
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ثانيا- مركزية القراآن.

كانت نقطة قوة ال�سعر هي اأن العرب جممعون على اأهميته ومركزيته يف 
حياتهم، ولكن نقطة القوة تلك حتمل الكثري من نقط ال�سعف والتفرقة، ثم 
هو بال�سكل الذي هو عليه وبكثري من م�سامينه خا�ص باحلياة العربية وقتها، 

وقد جعله ذلك يجمع بني اأمرين: 

كانت  العرب  من  فبالقرب  احل��ي��اة،  تلك  حبي�سة  مركزيته  اأن  اأولهما 
اأح�سن  وما  للعرب،  ملا  املخالفة  اخلا�سة  مركزياتها  لها  خمتلفة  ح�سارات 
ا�ستبقاِء  يف  تعتمُد  اأّم��ٍة  »فكلُّ  ق��ال:  فقد  الباب،  هذا  يف  اجلاحظ  التفاتة 
ماآثرها، وحت�سني مناقبها، على �سرٍب من ال�سروب،و�سكل من الأ�سكال.
وكانت العرُب يف جاهليَّتها حتتال يف تخليدها، باأن تعتمد يف ذلك على ال�سعر 
اأن  َعَلى  العَجم  ...وذهبت  ى، وكان ذلك هو ديوانها،  املقفَّ املوزون،والكالم 

د ماآثَرها بالُبنيان...«)1(. تقيِّ

والأخرى اأنه باعتباره اإنتاجا ب�سريا ظل حبي�ص الظروف العربية يف ال�سلم 
واحلرب، ومن ثم ما كان لهذا ال�سعر العربي اأن يكون له دور خارج جزيرة 
اإنتاجهم  ظل  فقد  اخلارج،  اإلى  ت�سديره  اأفق  للعرب  كان  ول  يوًما،  العرب 
وحدهم،  لهم  باأنه  العبا�سية  ال��دول��ة  ح��دود  اإل��ى  افتخروا  ال��ذي  اخلا�ص 

وينفردون به عن اأمم الأر�ص)2(.

بذلك املعنى كان اأفق ال�سعر حمدودا؛ لأنه من اأجل اأن يت�سع لبد له من 
حمرك قوي يفتح اأمامه املجال لي�سيح يف الأر�ص، واأّنى له؟! لذلك كله كان 
القراآن الكرمي بديال عن املركز الثقايف ال�سائد وقت نزوله، واآذن بتحول يف 

1- احليوان، 72-71/1.
2- قال اأبو عثمان اجلاحظ يف احليوان، 74/1:»وف�سيلة ال�سعر مق�سورٌة على العرب، وعلى من تكلَّم 
بل�سان العرب«. ومعلوم اأن حركة الرتجمة كانت ن�سيطة يف الع�سر العبا�سي، واأن العرب قد اطلعوا 
وقتها على ما لدى الأمم حولهم من تراث ثقايف، مبا فيه �سعر اليونان، وحكمتهم«، مع التذكري بن�سبية 

الأحكام الواردة يف ن�ص اجلاحظ.
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احلياة الثقافية للعرب اأول، ثم لالإن�سانية جمعاء اأخريا، يجعل مركزياتها 
هام�سا، وينفرد هو باملركز؛ لأنه وحده املوؤهل لذلك، كما �سرنى.

الأهمية،  غاية  يف  واحدة  م�ساألة  ونورد  القطاف  �سن�ستعجل  اأننا  على 
ثم من�سي اإلى حال �سبيلنا، ذلك اأن اهلل عز وجل خلق اأبانا اآدم عليه ال�سالم 
من طني ثم نفخ فيه من روحه، فجمع فينا بني الطني والروح، وجعل الطني 
يعي�ص مبا ينتجه الطني، والروح تتغذى مبا ياأتيها من رب العاملني، ومن ثم 

و�سف �سبحانه وتعالى القراآن الكرمي باأنه روح، قال تعالى: {ٱ ٻ 
ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
باأن  لي�سعرنا  })1(؛  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     
روحنا يف حاجة اإلى هذه الروح، واأننا بغري قراآن طني ل اأقل ول اأكرث، واأن 
القراآن الكرمي مبثابة النفخة الثانية بعد النفخة الأولى ينعم بها رب العاملني 
على النا�ص ليحيى من حيي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، من ثم فالروح 
يف الآية ال�سالفة الذكر »هو التعبري عن �سر الوحي باأنه يحدث يف الإن�سان 
من اخل�سائ�ص ما يحدثه الروح حني ينفخ يف الإن�سان...اإن الإن�سان - الفرد 
واملجتمع معا - ي�سري بالقراآن خلقا اآخر، لكون هذا القراآن ذا طبيعة ت�سبه 
طبيعة الروح متاما، ولذلك كان التعبري فيه كالتعبري يف الروح؛ ففي الروح 
قال اهلل عز وجل:{وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ})2(، وها 

هنا قال: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ})3( نف�ص اللفظ تقريبا«)4(.

وال�سوؤال الذي نرى اأننا ملزمون بالإجابة عنه هنا هو: ما الذي جعل القراآن 
له عالقة مبو�سوعنا  املركز؟ح�سبنا يف ذلك مما  ال�سعر عن  يزيح  الكرمي 

ثالثة اأمور عامة، واأمران خا�سان باأحاديث ال�سعر.

1- �سورة ال�سورى، الآية 52.
2-�سورة الإ�سراء، الآية 85.
3-�سورة ال�سورى، الآية 52.

4-القراآن الكرمي روح الأمة الإ�سالمية، �ص: 18-17.
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فاأما الأمور العامة فهي:
ال�سابقة                          الكتب  على  مهيمنا  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  وج��ل  ع��ز  اهلل  جعل   -1

{ڇ ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  
الهيمنة  لهذه  و�سمن  اخلامتة،  املوحدة  الر�سالة  مع  ان�سجاما  ژ})1(، 
فكان  بتويل حفظه: {ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ})2(،  ال�ستمرار 
القراآن الكرمي »كتاب الكتب«، فعند الراغب الأ�سفهاين:»قال بع�ص العلماء: 
ت�سمية هذا الكتاب قراآنا من بني كتب اهلل لكونه جامعا لثمرة كتبه«، واأ�ساف 
بقوله:       اإليه  تعالى  اأ�سار  كما  العلوم،  جميع  ثمرة  جلمعه  م�ستدركا:»بل 
{ی ی ی})3(، وقوله:{ڄ ڄ ڄ})4(«)5(، فمن هذه 

الناحية �سار القراآن الكرمي الكتاب الوحيد املقد�ص.

املا�سي،  عن  يعرب  مفتوحا،  كتابا  الكرمي  القراآن  وجل  عز  اهلل  جعل   -2
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  {ڦ  وامل�ستقبل:  احل��ا���س��ر،  وح��اج��ات 
ڄ})6(، وما اأح�سن ما قال الإمام علي ر�سي اهلل عنه: »كتاب اهلل فيه نباأ 
ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الف�سل لي�ص بالهزل، من 
تركه من جبار ق�سمه اهلل، ومن ابتغى الهدى يف غريه اأ�سله اهلل، وهو حبل 
تزيغ  �لذي ل  �مل�شتقيم، هو  �ل�شر�ط  وهو  �لذكر �حلكيم،  وهو  �ملتني،  �هلل 

به الأهواء، ول تلتب�ص به الأل�سنة، ول ي�سبع منه العلماء، ول َيْخَلق عن كرثة 
الرد، ول تنق�سي عجائبه، هو الذي مل تنته اجلن اإذ �سمعته حتى قالوا: { ڀ   
ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ      ٺ  ٿ ٿ})7(، من قال به �سدق، ومن 

1- �سورة املائدة، الآية 48.
2-�سورة احلجر، الآية 9.

3-�سورة يو�سف، الآية 111.
4-�سورة النحل، 89.

5-مفردات األفاظ القراآن،�ص:669.
6-�سورة النحل، الآية 89.

7-�سورة اجلن، الآية 2-1.
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عمل به عدل، ومن دعا �إليه ُهدي �إلى �شر�ط م�شتقيم«)1(.
وقد اأ�سار بديع الزمان �سعيد النور�سي اإلى ذلك اجلامع بني الهيمنة على 
الكتاب  هي:»وهو  لطيفة  بعبارة  امل�ستقبل  على  والنفتاح  ال�سابقة،  الكتب 
الإن�سان  حاجات  جميع  حتقق  التي  الكتب  لكل  اجلامع  املقد�ص  الوحيد 
م�سحونة  مقد�سة  مبكتبة  يكون  ما  اأ�سبه  ال�سماوي  الكتاب  املعنوية،...فهذا 
بالكتب«)2(، ثم قال: »حتى اإن كثريا من اأبواب القراآن ظلت مغلقة لتفتح يف 

امل�ستقبل من الزمان«)3(.

كالم  اأجنا�ص  �سائر  عن  خمتلفا  الكرمي  القراآن  وجل  عز  اهلل  جعل   -3
اأنه بل�سانهم، وهو مل يخالفها فقط يف املو�سوعات و�سعتها؛ بل  العرب، مع 
اجلاحظ)ت255ه�(  عثمان  اأبو  لحظه  ما  وهذا  البناء،  يف  اأي�سا  خالفها 
وعرب عنه بقوله: »�سمى اهلل كتابه ا�سما خمالفا ملا �سمى العرب به كالمهم 
على اجُلمل والتف�سيل: �سمى جملته قراآنا، كما �سموا ديوانا، وبع�سه �سورة 

كق�سيدة، وبع�سها اآية كالبيت، واآخرها فا�سلة كقافية«)4(.

واأما الأمران اخلا�سان باأحاديث ال�سعر - واإليها كانت تلك امل�ساقة كلها- 
فهي:

ففي  املكية،  املرحلة  منذ  الأولوية  الكرمي  للقراآن   [ الر�سول  جعل   -1
اأمر  و  اأ �سعرا،  �سمع  و  اأ ب�سعر،  متثل   [ نه  اأ ي�سلنا  مل  املرحلة  هذه 
و نهى عنه، مع اأنه من املمكن جدا اأن يكون قد �سمع �سعرا؛ لأنه يف  بذلك، اأ
بيئة عربية تتنف�ص �سعرا، اإل اأن الذي يهمنا اأنه مل يذكره - اأو مل ي�سلنا- اأنه 
ذكره، ل بخري ول ب�سر، وقد راأينا من قبل اأن اأول اإطاللة لأحاديث ال�سعر 

1-كتاب ف�سائل القراآن، �ص:17. قال ابن كثري رحمه اهلل: »وق�سارى هذا احلديث اأن يكون من كالم 
اأمري املوؤمنني علي ر�سي اهلل تعالى عنه، وقد وهم بع�سهم يف رفعه، وهو كالم ح�سن �سحيح«.

2-املعجزات القراآنية، �ص: 9.
3-م. �ص، �ص: 49.

4-الإتقان: 143/1، ومل اأجده يف كتب اجلاحظ.



128

كانت يف مرحلة الإعداد للهجرة قبيل بيعة العقبة)1(.
ذلك ال�سكوت ل مربر له اإل طبيعة الن�سغال املرحلي للر�سول ] باإعادة 
لل�سياغة  وم�ستعدين  اإ�سالمهم  معلنني  عليه  يقبلون  الذين  هوؤلء  �سياغة 
اجلديدة ل�سخ�سيتهم، ولقد كانت املهمة جليلة حقا، حتى اإن مركز الهتمام 
كان فيها تبليغ امل�سلمني ما نزل من القراآن، وقراءته، ومدار�سته منذ موؤ�س�سة 

دار الأرقم.
من  اأنف�سهم  يفرغوا  اأن  اأ�سحابه  من  الطليعة  لتلك   [ الر�سول  اأراد 
ال�سواغل الثقافية والفكرية، وميلوؤوها بكتاب اهلل تعالى، وقد كانت اخلطوة 
الأولى يف ذلك هي التعويل يف حفظ القراآن وحمايته على احلفظ وال�ستظهار، 
حتى اإذا ما اأدخل حق الإدخال اإلى ال�سدور، فا�ص على اجلوارح فخرج يف 

�سيغة حركات و�سلوكات جعلت ال�سحابة قراآنا مي�سي على الأر�ص.
له  حفظا  واإخراجه،  القراآن  اإدخ��ال  يف  اخلطة  بتلك  الفريد  اجليل  هذا 
ولل�سحابة، ما كان له الوقت والرغبة يف اأن ي�سغل نف�سه بال�سعر فما دونه؛ 
لأن الر�سول ] و�سله باهلل تعالى، وجعله ي�سعر باأن اهلل يخاطبه، وعليه اأن 

يلقي ال�سمع.
لي�ص عجبا، بناًء على ذلك، اأن يهمل هوؤلء ال�سعر، وين�سغلون عنه بالقراآن 
الكرمي؛ بل العجب كل العجب اأن ي�ستغلوابال�سعر مع ا�ستغالهم بكتاب ربهم، 
ف�سال عن اأن ي�سغلهم ال�سعر عنه، فلذلك امل�ساألة لي�ست م�ساألة �سعف لل�سعر 

ت�سهده املنطقة برمتها من مركز  الذي  العميق  التحول  له؛ بل م�ساألة  وقوة 
الأر�ص، بالكتاب املركزي.

فلقد  كليًّا،  اختالفا  مكة  املدينة عن  اختلف يف  الأم��ر  اأن  نرى  ذلك  لكل 
ثم يف  املدينة،  الدولة يف  اأكتافهم  قامت على  م�سلمني   [ الر�سول  اأخرج 

اجلزيرة العربية، ثم يف امتدادها من ال�سني �سرقا اإلى فرن�سا غربا.

1-م�سند اأحمد، ح. ر15738، والن�ص 53 من )ق. ن(.
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وملا اطماأن الر�سول ]اإلى ح�سن ال�سنعة اكتفى بتوجيههم فيما ينفعهم 
وما ي�سرهم مبا هو موؤيد به من وحي، وترك لهم اأن يعملوا ذلك يف �سائر 

ال�سعر مما قالوه اأو �سمعوه يف جاهليتهم واإ�سالمهم.

بالغا  اأم��ران  املدنية  املرحلة  يف  لالنتباه  املثرية  التوجيهات  من  كان   -2
الأهمية: نهيه عن ال�سعر يف امل�ساجد، ونهيه عن المتالء بال�سعر:

اأما النهي الأول فورد يف اأحاديث ح�سبنا منها اثنان:

»نهى  قال:  اأنه  بن حزام،  �سننه عن حكيم  داود يف  اأبو  رواه  ما  اأولهما- 
ر�سول اهلل ] اأن ي�ستقاد يف امل�سجد، واأن تن�سد فيه الأ�سعار، واأن تقام فيه 

احلدود«)1(.

والآخر- ما رواه ابن حجر يف املطالب العالية من اأن ر�سول اهلل ] قال: 
»اإذا راأيتم ال�سيخ ين�سد ال�سعر يف امل�سجد يوم اجلمعة، ويذكر اأيام اجلاهلية، 

فاقرعوا راأ�سه بالع�سا« )2(.

ففي احلديثني دعوة اإلى جتنيب امل�ساجد ال�سعر، ويف الثاين ت�سديد يف ذلك 
اإن كان يف امل�ساجد يوم اجلمعة، ول�سيما اإن كان فيه ذكر لأيام اجلاهلية، 
وامل�ساألة هنا مفهومة ووا�سحة، فالذي ين�سد ال�سعر يوم اجلمعة، وين�سد منه 

ما تعلق باأيام اجلاهلية يرتكب خطاأين: 

اأولهما: يف حق يوم اجلمعة، فهو عيد املوؤمنني، ومنا�سبة يبكر فيها امل�سلم 
اإلى امل�سجد للتقرب اإلى اهلل، فمن هذه الناحية يكون الإن�ساد تعطيال لهذا 

املق�سد.

والآخر: اأنه يثري الفتنة؛ لأن ذكر الأيام فيه اإ�ساءة اإلى اأنا�ص، واإثارة اآلم 
اأنا�ص، وتذكري باخل�سومات والعداوات اجلاهلية.

1- �سنن اأبي داود، ح.ر4490، ك. احلدود، ب. يف اإقامة احلدود يف امل�سجد، والن�ص 61 من )ق. ن(.
2-املطالب العالية، ح. ر363، ك. ال�سالة، ب. �سون امل�سجد، والن�ص 63 من )ق. ن(.
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�سوء حديثني  يفهم يف  فاأمر  امل�سجد،  الإن�ساد يف  النهي عن مطلق  واأما 
اآخرين:

اأولهما- ما روته اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »كان ر�سول اهلل ] 
اهلل  ر�سول  يف  قال  من  يهجو  عليه  فيقوم  امل�سجد،  يف  منربا  حل�سان  ي�سع 
]...«)1(، ففيه اأن ح�سانا كان ين�سد فيه ال�سعر، واأن الأمر ل يقت�سر على 

ذلك؛ بل تعداه اإلى اأن جعل له ر�سول اهلل ] منربا لذلك الغر�ص.

والآخر:»مر عمر يف امل�سجد وح�سان ين�سد فقال: كنت اأن�سد فيه، وفيه من 
هو خري منك«)2(، ويف رواية م�سلم:»اأن عمر مر بح�سان وهو ين�سد ال�سعر يف 
امل�سجد فلحظ اإليه...« )3(، وفيه اأن عمر مل يعجبه ت�سرف ح�سان، كما ُت�سعر 
بذلك عبارة رواية م�سلم»فلحظ اإليه«، واحتجاج ح�سان باأنه كان يفعل ذلك 

يف عهد الر�سول ].

نحن بناء على احلديث ال�سالف الذكر اأمام روؤيتني:

الأولى: تن�سجم متاما مع الأحاديث اخلا�سة بالنهي عن ال�سعر يف امل�سجد، 
وهي روؤية عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، ونحن ن�ستبعد جدا اأن ل يكون 
عمر عارفا مبا فعله الر�سول ] مع ح�سان؛ لأنه من ال�سهرة مبكان، وقد 
تكرر مرارا؛ اإذ اأم املوؤمنني عائ�سة روت اخلرب بعبارة: »كان ر�سول اهلل ] 
ي�سع حل�سان...« الدالة على ال�ستمرار وتكرار العملية، فلم يبق اإل اأن عمر 
ر�سي اهلل عنه فهم من كل ذلك اأن الإن�ساد كان يف مرحلة ال�سراع واحلاجة 
اإليه، واأن الأمر اختلف بعد ذلك ملا فتح اهلل على امل�سلمني، فقد نظر وفق 

هذا التحليل اإلى مقا�سد امل�ساألة، ل اإلى ما كان زمن النبي ].

الروؤية الأخرى تن�سجم متاما مع جتربة �ساعر يف الدعوة يف زمن النبي 

1- �سنن اأبي داود، ح. ر5015، ك. الأدب، ب. ما جاء يف ال�سعر، والن�ص 62 من )ق. ن(.
2- �سحيح البخاري، ح.ر3212، ك. بدء اخللق، ب. ذكر املالئكة �سلوات اهلل علهم.

3- �سحيح م�سلم، ح.ر2485، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان..
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]، فح�سان مل يحدث اأن ُنهي عن ال�سعر يف امل�سجد، ومن ثم فال حق لعمر 
مثريا  �سعرا  ين�سد  كان  ما  اأنه  العلم  مع  اأن مينعه من ذلك،  لغري عمر  ول 

للفنت، اأو خمالفا ل�سرع اهلل.

لقد كان عمر ر�سي اهلل عنه يدافع عن خ�سو�سية امل�سجد، وكان ح�سان 
ر�سي اهلل عنه يدافع عن الوظيفة احل�سارية للم�سجد.

على كل حال فالروؤيتان معا متفقتان يف اأنه لي�ص كل �سعر ين�سد يف امل�سجد، 
ول كل وقت ميكنه فيه ذلك، ول حق له يف اأن يطيل املكث فيه حتى يوؤثر على 
الوظيفة الأم لهذه املوؤ�س�سة، وذلك هو اخليط الرفيع الناظم للروؤيتني معا، 
ربهم،  النا�ُص  فيها  َيعبد  واأن  هلل،  امل�ساجد  تكون  اأن  هو  العام  فالهدف 

واأن ل ي�سغلهم عن ذلك فيها �ساغل.

جوف  ميتلئ  »لأن   :[ قوله  يف  ف��ورد  بال�سعر  المتالء  عن  النهي  واأم��ا 
يكون  التي  ال�سورة  فهذه  �سعرا«)1(،  ميتلئ  اأن  من  له  خري  َقيحا،  اأحدكم 
فيها القيح خريا من ال�سعر منفرة منه، ولكنه تنفري غري مطلق كما فهمه 
الغالب  اأن يكون  البخاري مثال عندما بوب له بقوله: »باب ما يكره  الإمام 
على الإن�سان ال�سعر حتى ي�سده عن ِذكر اهلل والعلم والقراآن«)2(، وهو يقدم 
لنا مفتاحا لفهم احلديث فهما خمتلفا عن التلقي ال�سطحي الأويل؛ اإذ مدار 
الأمر على مقدار ح�سور ال�سعر يف حياتنا اليومية، واأثر ذلك على ذكرنا هلل 
تعالى، ومن ثم فاملفهوم من احلديث اأن �سعرا ي�سدنا عن ربنا اأقبح من قيح 

ميتلئ به جوفنا.

القراآن  مركزية  م�ساألة  عن  بعيد  غري  وبعده  ذل��ك  قبل  الأم��ر  اأن  واأرى 
الكرمي، واأن ال�سعر مهما جتوِوز عن تداوله بني امل�سلمني، فاإنه ل ميكن باأي 

ال�سعر...،  الإن�سان  على  الغالب  يكون  اأن  يكره  ما  ب.  الأدب،  ك.  ح.ر6154،  البخاري،  �سحيح   -1
والن�ص 57 من )ق. ن(.

2- – م. �ص: 118/4.
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حال من الأحوال اأن يتجاوز حدود كونه هام�سا من الهوام�ص؛ واأن ل مي�ص 
املركز يف �سيء.فالثابت يف احلياة اليومية للم�سلم اأن يكون القراآن يف مركز 

اهتماماته، واأن يكون اأول واأكرث مقروء.

تف�سريها عموما يف حجم ح�سوره يف  الكرمي جند  للقراآن  املركزية  تلك 
ال�سالة  يف  مرة  ع�سرة  �سبع  به  نت�سل  اأن  ملزمون  فنحن  اليومية،  حياتنا 

املفرو�سة وحدها، واأن يكون لنا ن�سيب يومي من قراءته خارجها)1(.

مدة  يف  الب�سرية  احلياة  عرفته  الذي  التحول  يف  كذلك  تف�سريها  وجند 
قبل  ل  علوما  واأ�س�سوا  القراآن،  هذا  من  امل�سلمون  انطلق  ملا  ج��دا،  وجيزة 

للب�سرية بها...

واأما ال�سعر فح�سبه اأمام عظمة القراآن الكرمي وجالله - اإن اأراد ال�سرف 
حقا – اأن يكون خادما لهذا املركز، واأحد حماته الأبرار، ولقد و�سلنا مرحلة 
�سار فيها حتما على هذا ال�سعر اأن يكون يف تلك اخلدمة، واأن ي�ستمد من 

تلك امل�سكاة مقومات حياته وا�ستمراره اإن اأراد اأن يبقى.

1- روى البخاري عن عبد اهلل بن عمرو قال: »قال ر�سول اهلل ]:اقراأ القراآن يف �سهر. قلت: اإين اأجد 
قوة، حتى قال: فاقراأه يف �سبع، ول تزد على ذلك«. �سحيح البخاري، ح.ر5055، ك. ف�سائل القراآن، 
ب. يف كم تقراأ القراآن. وروى الرتمذي عن عبد اهلل بن عمرو »اأن النبي ] قال: مل يفقه من قراأ 
القراآن يف اأقل من ثالث«. قال اأبو عي�سى: هذا حديث ح�سن �سحيح. و�سححه الألباين. ن. �سحيح 

�سنن الرتمذي، ح. ر 2949، ك. القراءات، ب 13.
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املبحث الثاين: 

من �شلطة ال�شاعر اإلى �شلطة العامل

وهو  املركز،  يف  ك��ان  اأن  بعد  الهام�ص  اإل��ى  اأم��ره  اآل  قد  ال�سعر  ك��ان  لئن 
هام�ص ي�ستمد �سرفه من �سرف ارتباطه بذلك املركز، فاإنه من املتبادر اإلى 
الذهن كذلك اأن يوؤول اأمر ال�ساعر اإلى ما اآل اإليه �سعره، ويف ذلك كثري من 
احلقيقة، ولكن لي�ست كلها؛ لأننا من قبل كنا نتحدث عن ال�سعر والقراآن، 
اأي عن الكالم الب�سري والكالم الإلهي، واأما الآن فالأمر خمتلف، فال�ساعر 
والعامل معا �سخ�سان، جمعهما انتماوؤهما اإلى بني اآدم، وفرقهما ان�سغالهما 

الثقايف.

ويح�سر  معني،  اجتاه  بال�ساعر يف  يدفع  كان  ملا   [ الر�سول  اأن  واحلق 
ي�سوغ  كان  فاإنه  املركز،  على  توؤثر  ل  زواي��ا  يف  اليومية  احلياة  يف  ح�سوره 
البديل عنه؛ لأن القراآن الكرمي باعتباره مركزيا ل ميكنه - وفق �سنن اهلل يف 
الكون- اأن يتحرك بنف�سه ليحدث التغيري املطلوب يف الب�سرية؛ بل ل بد له 
من اأنا�ص يتحرك عربهم يف الواقع، ولذلك كانت مهمة الر�سول ] اإيجاد 

هوؤلء النا�ص.

اإن ما �سبق ي�سمح لنا اأي�سا مبعاجلة املو�سوع من زاوية مرحلتني: مرحلة 
ال�سلطة  فيها  ومرحلة �سارت  املركز،  كان يف  ملا  �سلطة  لل�ساعر  فيها  كانت 

للعامل بعد اأن �سار ذلك املركز له.

اأول-�صلطة ال�صاعر:

تقدير  وجعله  اأداه��ا،  التي  الثقافية  الوظيفة  من  �سلطته  ال�ساعر  ا�ستمد 
له  كما  ومنتدياتهم،  القوم  حمافل  يف  ح�سوره  وله  حمرتما،  لذلك  العرب 

تاأثريه يف حياتهم اأي�سا.

تخربنا كتب الأدب اأن القبائل كانت اإذا ازداد فيهم ال�ساعر احتفلت به؛ 
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يدافع  اإلى ر�سيدها، و�سوت قوي  ي�ساف  القوى  لأنه رقم جديد يف ميزان 
عنها، وكرا�ص جديد ل يبلى ي�سجل وقائعها واأيامها وتفا�سيل حياتها، فابن 
ر�سيق يعقد يف »العمدة« بابا بعنوان »احتماء القبائل ب�سعرائها«، ثم يقدم 
له بقوله:»كانت القبيلة من العرب اإذا نبغ فيها �ساعر اأتت القبائل فهّناأتها، 
و�سنعت الأطعمة،واجتمع الن�ساء يلعنب باملزاهر، كما ي�سنعون يف الأعرا�ص، 
اأح�سابهم،  عن  وذب  لأعرا�سهم،  حماية  لأنه  والولدان؛  الرجال  ويتبا�سر 
وتخليد ملاآثرهم، واإ�سادة بذكرهم. وكانوا ل يهنئون اإل بغالم يولد، اأو �ساعر 
ينبغ فيهم، اأو فر�ص تنتج«)1(، ثم يقدم مناذج لدور �ساعر القبيلة يف حمايتها، 

نكتفي منها باثنني:

اأن الفرزدق همَّ  اأولهما: ق�سة زياد الأعجم من بني عبد القي�ص ملا بلغه 
فانتظر  ُمْهداإليك هدية،  واأنا  تعجل  »ل  اإليه قائال:  بعث  بهجاء قومه، فقد 

الفرزدق الهدية، فجاءه من عنده:

ّح�����ًا اأراه يف اأدمي الَف������َرْزَدِق ما َترَكالهاج�������ون يل اإْن َهَجوُتهُ  َم�سَ

ِق ول َتركوا عظمًا ُيرى حتت حلِمهِ  ِلك��������ا�ِس�ره اأْبَق��������ْوه للُمَت��َع�����������رِّ

�ساأْك�ِسر ما اأْبقوا له ِمن عظ���امه    واأنُك����ُت ُمخَّ ال�س���������اق منه واْنَتِقي
فاإنا وما ُتْهدي لَنا اإْن َهَج��������ْوَتنا  َلكالَبْحر َمْهما ُيْلَق يف الَبْحر َيْغَرِق)2(

فلما بلغته الأبيات كف عما اأراد، وقال:ل �سبيل اإلى هجاء هوؤلء ما عا�ص 
هذا العبد فيهم«)3(.

ومواجهة  ال�سعر،  قول  على  قدرة  من  اأُوت��ي  مبا  قومه  منع  قد  زياد  فهذا 
الفرزدق وما اأدراك ما الفرزدق، فحال بني الرجل وهجاء بني عبدالقي�ص، 

1- العمدة: 153/1.
2- الأدمي: اجللد. املتعرق: الذي ياأخذ ما على العظم من اللحم نه�سا. نكت العظم: �سرب بطرفه 

ليخرج ما فيه من مخ.
3- العمدة: 154-153/1.
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التي  ال�سعرية  الهدية  وكانت  غريهم،  ف�سح  كما  الهجاء  لف�سحهم  ول��وله 
بعثها اإليه كافية جلعله يقلع عن هجاء القوم خوفا على نف�سه من الف�سيحة؛ 

لأنه �سمع �سعر الرجل وخرب منه م�ستواه، وعَرف اأنه لن َي�سلم منه.

ّي،  ُق�سَ بني  هميبه ملا هجا  ال�سَّ بعرى  الزِّ والآخر ما فعله قوم عبداهلل بن 
عبداملطلب،  بن  الزبري  هجاء  من  »خوفا  ربيعة  بن  عتبة  اإل��ى  دفعوه  فقد 
َقِذَع الهجاء«)1(، ثم اأطلقه حمزة بن  وكان �ساعرا ُمفلقا، �سديد العار�سة، 

عبداملطلب، وكان الزبري غائبا، فلما بلغه اخلرب قال:

ثياَب اأِعّزة حتى مي�����وتوا ٌ     فلول نْحُن مل يلَب�ْص رجال 
َوَدٌك كما َد�ِس����َم احَلِميُت     ثياُبُهْم �ِسماٌل اأو ِطماٌر بها  

اُت وامِل�ْسك الَفِتيُت)2( احَلرَبَ ا ُخِلْقنا اإْذ ُخِلْقنا لن��ا       ولكنَّ

ويف اخلرب اأمور من الأهمية مبكان:

لقبيلتهم،  امل�ساكل  ي��ث��ريون  اأح��ي��ان��ا  ك��ان��وا  ال�سعراء  بع�ص  اأن  اأول��ه��ا: 
ويحرجونها.

ف�سيحتها  �سبب  �سيكون  �ساعرها  اأن  راأت  اإذا  القبائل  بع�ص  اأن  والثاين: 
تف�سل الت�سحية به على الف�سيحة الدائمة، ول�سيما اأنه ي�ستحق ذلك.

وثالثها: اأن حجم الت�سحية قد ي�سل اإلى درجة اأن ت�سلمه اإلى القبيلة التي 
هجاها للتعامل معه مبا تراه منا�سًبا.

القبيلة �ساعرها لي�ص بالأمر الهني؛ لأنها تتخلى عن  اإ�سالم  اأن  ورابعها: 
ل�سانها، ولكنه عندما يتعار�ص مع م�سلحتها العامة تف�سل التخلي عنه عقابا 

له على قبيح فعلته.

1- م. �ص: 154/1. 
2- م. �ص: 155/1. ال�سمال والطمار: الثياب البالية. والودك: د�سم اللحم وال�سحم. واحلميت: وعاء 

ال�سمن. واحلربات: �سرب من برود اليمن. 
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�ساعرها،  ت�سلم  اأن  اإل  اأمامها  حل  ل  اأنه  ترى  القبيلة  اأن  وخام�سها: 
واإل تفعل تكن الف�سيحة من �ساعر القبيلة الأخرى.

و�ساد�سها: اأن القبيلة التي تلجاأ اإلى ت�سليم �ساعرها ل تفعل ذلك اإل اإذا 
كان �ساعر القبيلة الأخرى قادًرا على ف�سحها.

ولكل ذلك ُحق للزبري اأن يفتخر ملا علم باخلرب؛ لأن �سعره هو الذي اأك�سب 
وامل�سارعة  منهم  اخل��وف  الآخرين  نفو�ص  يف  وغر�ص  واملنعة،  العز،  قومه 

باإر�سائهم.
ت�سرتك الق�ستان ال�سابقتان معا يف ر�سم �سورة ل�سلطة ال�ساعر، وهي اإن 
الوقت  فاإنها يف  اأنف�سهم،  الظاملي  ال�سعراء  لبع�ص  لنا منوذجا  تقدم  كانت 
نف�سه تقدم لنا �سورة ل�سعراء كانوا باملر�ساد ملن يعتدي على قبيلتهم، وعلى 

هوؤلء مدار حديثنا.

على اأن تلك ال�سورة غري بعيدة عما ذكرناه من قبل عند حديثنا عن قدر 
ال�سعر وقدرته على رفع اأقوام وو�سع اآخرين، فاحلديث عن تلك القدرة ما 
دث  هو يف احلقيقة اإل حديث عن تلك ال�سلطة التي ميار�سها ال�ساعر، وحُتْ

تاأثريا عظيما يف النا�ص، وح�سبنا هنا ق�ستان اأخريان:

اأولهما: ق�سة بني عبد امَلدان احلارثيِّني مع ح�سان، فقد كانوا َيفخرون 
بُطول اأج�سامهم وقدمي �سرفهم، فما هو اإل اأن قال فيهم ح�سان بن ثابت:

افري ل باأ�َص بالَقوم ِمن ُطول ومن ِغَلظ      ِج�ْسم الِبغال واأحالُم الع�سَ

حتى تغري حالهم، وقد عرّبوا عنه يف عتاب حل�سان: »واهلل يا اأبا الوليد، لقد 
ا َنفخربها«)1(، فوعدهم  َترْكَتنا ونحن َن�ْستحي من ذكر اأَج�سامنا بعَد اأن ُكنَّ

باإ�سالح ما اأف�سد، فقال فيهم:
ِلذي ِج�ْسم ُيعّد وِذي َبي��انِ  وقد ُكنا نقول اإذا َراأينا   

1- العقد الفريد: 328/5.
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وِج�ْسمًا من بني َعبد امَلدان)1( كاأنك اأيها املُعَطى ِل�ساناً   

رجال  كان  املحّلق  اأن  خال�ستها  الأع�سى،  مع  للمحّلق  الأخ��رى  والق�سة 
معوزا مئناثا، مل يتقدم اأحد خلطبة اأي من بناته، واأنه ا�ست�ساف الأع�سى 
وبالغ يف اإكرامه، وراأى هذا حاله فقام يف �سوق عكاظ ين�سد �سعًرا فيه مدح 
لكرم م�سيفه، ورفع من �ساأنه، فلم ينف�ص اللقاء حتى غدا الرجل يف عيون 

النا�ص �سريفا كرميا، وزوج بناته كلهن)2(.

ال�سلة  �سديدة  لل�ساعر  الرمزية  ال�سلطة  تلك  تكون  اأن  الطبيعي  وم��ن 
الأول،  علمهم  ال�سعر  فمادام  لديهم،  ومكانته  القوم،  لدى  ال�سعر  مبركزية 

فاإن ال�ساعر �سيكون منهم مبكان.

اإن  اأخطاأ، ول�سيما  اإذا  اأحيانا  تهتز  قد  املنزلة  تلك  اأن  راأينا عر�سا  وقد 
�سخ�سية،  ولأ�سباب  العواقب،  حم�سوبة  غري  فردية  مبادرة  اخلطاأ  ك��ان 
�ساعرهم،  والنتقام من  النت�ساف  اأقدر على  �ساعر  املت�سررين  وكان بني 
وميكنه اإحلاق الأذى بقبيلة املعتدي كلها، وحينها يكون اإر�ساوؤهم اأولى من 
الحتفاظ ب�ساعرهم، اإذ دون ذلك الف�سيحة الدائمة، حتى اإن العرب �سّمت 

بائية جرير التي يقول فيها:

فال َكْعبا بلغَت ول كالبا فغ�ص الطرَف اإنَك من منري 

»الفا�سحة«، ملا اأحلقته من اأذى ببني منري جعلهم يتجنبون النت�ساب اإلى 
اأبيهم منري، وينت�سبون اإلى عامر بن �سع�سعة، بعد اأن كان الواحد منهم اإذا 

�سئل:»ممن الرجل؟ فخم لفظه، ومد �سوته، وقال:من بني منري«)3(.

 [ اآنفا هي نف�سها التي جعلت الر�سول  تلك ال�سلطة التي حتدثنا عنها 
ا اإياهم على الرد على امل�سركني كما �سبق؛  يلجاأ اإلى �سعراء امل�سلمني حا�سًّ

1- م. �ص.
2- م. �ص: 329/5، والأغاين، 112/9-117، على اختالف يف تفا�سيل الق�سة.

3- العمدة: 117-116/1.
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هجاء  عن  الكف  اإل��ى  ودفعه  اخل�سم  ِلَلْجم  كافية  تكن  مل  اإن  �سلطة  وهي 
عقَر  عليها  دخل  هجاء  من  �سمعْت  ما  اآملها  �سدورا  �سفت  فاإنها  امل�سلمني، 

دارها باملدينة وقد قيل مبكة.

اأن ال�سعر ماعادت له يف الإ�سالم تلك املركزية، فاإنه  ولئن كنا قد راأينا 
من البديهي اأن نخل�ص كذلك اإلى اأن ال�ساعر نف�سه �سيفقد �سلطته تلك؛ لأن 
�سلطته مبنية على ت�سخم �سلطة ال�سعر وقيمته لدى العرب، وهذا الت�سخم 
النا�ص  على  اهلل  فتح  فلما  للقوم،  الأول  العلم  كان  ال�سعر  اأن  على  متوقف 
بالإ�سالم، واأنزل القراآن، �سار علم ال�سعر متاأخر املرتبة مقارنة بالعلم الذي 

اأريد لالأمة اأن ُتعنى به وتتوله.

ثانيا-�صلطة العامل:

قد يكون من الظلم لالإ�سالم القول اإنه نقل ال�سعر من املركز اإلى الهام�ص، 
ببديل  جاء  اأن  هو  فعله  ما  اأن  هي  فاحلقيقة  �سلطته،  من  ال�ساعر  وج��رد 
والنفتاح  وال�سمولية  ال�سخامة  من  وهو  العربية،  الثقافية  للحياة  ح�ساري 
�سل�سلة  نف�سه يف دائرة �سغرية يف  ال�ساعر  العلوم بحيث يجد  على خمتلف 

دوائر تبداأ من الوحي يف املركز، ثم تنت�سر اإلى ما ل نهاية.

وحتى اإذا ما ا�ستوعب ال�ساعر هذا التحول يف البنية الثقافية و�سارك يف 
ترجمته اإلى واقع فعلي، فاإنه يف احلقيقة يفعل ذلك باعتباره عاملا ل باعتباره 
ي�سرف  اأن  �سل�سلة علوم، ميكن  ال�سعر �سار جمرد علم �سمن  لأن  �ساعرا؛ 

بالنت�ساب اإلى املركز نوع انت�ساب اإذا اأخل�ص النتماء، واأجاد الت�سال.

تلك احلقيقة ميكن الوقوف عليها بكل ُي�سر اإذا علمنا اأن الر�سول ] كان 
يحيط به باملدينة اأكرث من 286 �ساعًرا)1(، واأن هذا العدد الهائل منهم مل 
يكن له ح�سور قوي يف املعارك ال�سعرية التي خا�سها امل�سلمون �سد �سعراء 
ُيعرف من ال�سحابة  الثالثة، ومل  ال�سعراء  راأ�سهم  اإل قلة، وعلى  امل�سركني 

1- ال�سحابة ال�سعراء: �ص: 168.
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بتفرغه لل�سعر وتخ�س�سه فيه غري ح�سان بن ثابت.

والأمر غري بعيد عن هذا التحول الذي طراأ على احلياة الثقافية للنا�ص، 
�سحيح اأنه مل مينعهم من امل�ساركة مانع، واأننا راأينا اأن الرد حتول اإلى حركة 
ذلك  كل  ولكن  يا�سر،  بن  عّمار  رواه  الذي  احلديث  مع  راأينا  كما  جماعية 
ل ي�سل اإلى حقيقة ال�سورة التي ميكن اأن ير�سمها ذلك العدد الهائل من 
ويكفينا  ال�سعر،  اأكرب من جمرد  الأمر  لو مل يكن  الثقايف  للم�سهد  ال�سعراء 

هنا ثالثة �سواهد:
اأولها-اأن عمر بن اخلطاب اأمر واليه اأن ي�ساأل لبيًدا عما اأحدث من ال�سعر 
واآل  البقرة  �سورة  بال�سعر  اهلل  اأبدلني  »قد  لبيد:  فكان جواب  الإ�سالم،  يف 
عمران«)1(، فهذا لبيد قد �سغله القراآن عن قول ال�سعر، واحلّق اأن �ساعريته 
هي التي اأوقفته على عظمة القراآن الكرمي، فان�سرف اإلى كتاب اهلل تعالى، 
حمول ال�سعر اإلى اأداة ل غاية، ولذلك فالعجب اأن �ساعريته هي التي جعلته 

يخل�ص الت�سال بالقراآن الكرمي بدل ال�سعر.

والثاين-قول النعمان بن ب�سري:
خلرٍي من ال�سعر اتباعا واأَْر�َسدا)2(    فهذا واإين تارُك ال�سعر بعده 

ففيه اإ�سعار »بنزول ال�سعر عن املرتبة الأولى، واإف�ساحه املجال ملا هو اأهدى 
منه واأر�سد، وهو القراآن الكرمي«)3(.

والثالث- قول ابن خلدون بعد اأن ذكر عناية العرب بال�سعر مبا يف ذلك 
اأمر  من  �سغلهم  مبا  الإ�سالم  اأول  ذلك  عن  العرب  ان�سرف  »ثم  املعلقات: 
الدين والنبوءة والوحي، وما اأده�سهم من اأ�سلوب القراآن ونظمه، فاأخر�سوا 

عن ذلك، و�سكتوا عن اخلو�ص يف النظم والنرث زمانا«)4(.
1- طبقات فحول ال�سعراء: 135/1.

2- املقدمة: �ص: 581.
3- �سعر النعمان بن ب�سري، �ص: 96.

4- م�سطلحات النقد العربي، �ص: 154.
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منذ  حوله  ندندن  ال��ذي  املو�سوع  ويف  بابه  يف  نفي�ص  خلدون  اب��ن  ون�ص 
الأمة،  القراآن يف  فعل  اإلى  ال�سمع  األقى  قد  فالرجل  افتتحنا هذا احلديث، 
فالتقطت اأذناه �سوت احل�سارة ِبَ ت�سكلت وكيف، دون اأن يغفل عن مركزية 

الوحي يف كل ذلك التحول.

فالذي حدث لي�ص هو اأن ال�سعر حو�سر ومنع ورف�ص؛ بل هو اأن حتول عميقا 
حَدَث َجَعل النا�ص ُيعنون بالوحي اإ�سافة اإلى عنايتهم القدمية بال�سعر، ولكن 
عنايتهم بالوحي اأخذت منهم جل وقتهم؛ ولنا يف تلك العناية بال�سعر دليالن 

قويان:
اأولهما: ما رواه ال�سريد ملا ردف ر�سول اهلل ]، فقد قال: ردفت ر�سول 
اهلل ] يوما فقال: »هل معك من �سعر اأمية بن اأبي ال�سلت �سيء؟« قلت: 
نعم. قال: »هيه«. فاأن�سدته بيتا، فقال:»هيه«. ثم اأن�سدته بيتا. فقال: »هيه«. 
من   [ الر�سول  �سمع  واح��دة  منا�سبة  ففي  ب��ي��ت«)1(،  مائة  اأن�سدته  حتى 

ال�سريد مائة بيت.

والآخر: ما رواه جابر بن �سمرة وا�سفا عددا من جمال�ص الر�سول ]، 
فقد قال: »جال�ست النبي ] اأكرث من مائة مرة، فكان اأ�سحابه يتنا�سدون 
تب�سم  فرمبا  �ساكت،  وه��و  اجلاهلية  اأم��ر  من  اأ�سياء  ويتذاكرون  ال�سعر، 
لل�سعر،  اإن�سادا  �سهدت  كلها  املائة  تفوق  كثرية  جمال�ص  فهذه  معهم«)2(، 

وتنا�سدا له، والر�سول ] ي�سمع، ورمبا ابت�سم.

والدليالن الآنفا الذكر يفيدان اأن ال�سعر بقي حا�سرا، واأن مقولة ال�سعف 
متهافتة، واإمنا ُخدع اأ�سحاُبها مبا راأوه من اإقبال على علوم الوحي، فظنوه 
اأن يكون، واإمنا الذي  اأريد له  اإدبارا عن ال�سعر، ومل يكن الأمر كذلك، ول 

1- �سحيح م�سلم، ح.ر2255، ك. ال�سعر، والن�ص 37 من )ق. ن(.
38 من  اإن�ساد ال�سعر، والن�ص  2- �سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2850، ك. الأدب، ب. ما جاء يف 

)ق. ن(.
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حدث هو اأن دائرة العلم قد ات�سعت ات�ساعا عظيما جعلها ت�ستقطب اأكرب قدر 
من النا�ص، ويح�سون يف ذلك مبتعة جعلتهم مينحونها معظم وقتهم، فتحول 
املجتمع العربي من جمتمع فيه قلة مثقفة من ال�سعراء اأو العلماء َينظر اإليها 

الباقون باإعجاب وتقدير، اإلى اأمة تتنف�ص وحتيى بالعلم.

والأمر املوؤكد هو اأن �سورة العامل كانت تت�سكل على مراأى وم�سمع من ر�سول 
امل�ساجد  خمتلف  يف  العلم  على  عجيب  اإقبال  من  ظهر  ما  واأن��ه   ،[ اهلل 
فتالمذة  التابعني،  من  تالمذتهم  ثم  ال�سحابة،  من  ب��دًءا  العلم  وحلقات 
تالمذتهم، حتى �سار الأمر اإلى ما نعرفه جميعا من اإقبال على العلم وحركة 

علمية مل ت�سهد لها الأر�ص مثيال.

بقي اأن ن�سري اإلى اأنه اإذا كان ال�سعر من قبل يرفع اأقواما وي�سع اآخرين، 
اأن  البيان  الكرمي، وغني عن  القراآن  وي�سعهم هو  يرفعهم  الذي  فقد �سار 
هو  بالذي  املن�سغلني  عنه،  للمعر�سني  والو�سع  العلماء،  من  خَلَدمته  الرفع 
بن  نافع  اأن  واثلة  بن  الذي هو خري، فقد روى م�سلم »عن عامر  اأدن��ى عن 
فقال: من  ي�ستعمله على مكة،  وكان عمر  بُع�ْسفان،  لقي عمر  عبد احلارث 
قال:  اأْب��َزى؟  ابن  قال: ومن  اأْب��َزى.  ال��وادي؟ فقال:ابن  اأهل  ا�ستعملت على 
مولى من موالينا. قال: فا�ستخلفت عليهم مولى؟! قال: اإنه قارئ لكتاب اهلل 
عز وجل، واإنه عامل بالفرائ�ص. قال عمر: اأما اإن نبيكم ]قد قال: »اإن اهلل 

يرفع بهذا الكتاب اأقواما، وي�سع به اآخرين«)1(.

1- �سحيح م�سلم، ح.ر 817، ك. �سالة امل�سافرين وق�سرها، ب. ف�سل من يقوم بالقراآن ويعلمه.
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خال�صة الف�صل الرابع

اأمة علم، وهو بذلك التحول  اإلى  ل الإ�سالم العرب من جمتمع �سعر،  حوَّ
الذي اأحدثه فيهم كان يريد منهم اأن يخرجوا اإلى اأمم الأر�ص؛ لأنهم يحملون 
العلم،  بلغة  النا�ص  كل  النا�ص  تخاطب  ر�سالة  وهي  كله،  العامل  اإلى  ر�سالة 
مركزيته،  اأو  الطالئعي  بدوره  يحتفظ  اأن  ال�سعر  مقدور  كان يف  ما  ولذلك 
الثقافية، فقد ولى زمن  اأن يحافظ على مركزيته  ال�ساعر  ول كان مبقدور 
لأن  الثقافية؛  الطليعة  باعتبارهم  وال�سعراء  الوحيد،  العلم  باعتباره  ال�سعر 
النا�ص كانوا على موعد مع الوحي، وكان الوحي اآتيا بالعلم هدية من الإ�سالم 

للب�سرية كلها.

لذلك ل عجب اأن يكون العلماء طليعة الأمة الإ�سالمية بدل ال�سعراء؛ بل 
اأن ل يكونوا كذلك وامل�سلمون يتنف�سون العلم يوميا، وهم يف موعد  العجب 
لتت�سع  وتبليغه،  وت�سبعه  بتدار�سه  ومطالبون  و�سنة،  قراآنا  الوحي  مع  دائم 

دائرة انت�ساره، وتت�سع معه دائرة الإ�سالم، وهكذا.

يف هذا اجلو العلمي اأريد لل�سعر اأن يكون له ن�سيب من العلم، ولكن لي�ص 
كل الن�سيب؛ لأنه علم من علوم، واأريد لل�ساعر اأن يكون له دور، ولكنه دور 

من �سل�سلة اأدوار ت�سرف بح�سب �سهمتها يف خدمة الوحي واأمة الوحي. 

اهلل  يرفع  علم،  مرحلة  الوحي  نزول  بعد  املرحلة  �سارت  وجيزة:  بعبارة 
تعالى النا�ص وي�سعهم على قدر ن�سيبهم منه.
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الق�صم الثاين:الن�صو�ص
الف�صل الأول:

مفهوم ال�صعر ووظيفته
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اأول: مفهوم ال�صعر

-1-

حدثنا يحيى بن �سعيد عن م�سعر قال: حدثني عمرو بن مرة عن رجل عن 
نافع بن جبري بن مطعم عن اأبيه ق�ال: �سمعت النبي ] يقول يف التطوع:»... 
اللهم اإين اأعوذ بك من ال�سيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه«. قلت: يا 
ر�سول اهلل، ما همزه ونفثه ونفخه؟قال)1(: »اأما همزه فاملوتة التي تاأخذ ابن 

اآدم، واأما نفخه الكرب، ونفثه ال�سعر«)2(.

-2-

عن عبداهلل بن عمرو قال: قال ر�سول اهلل ]: »ال�سعر مبنزلة الكالم: 
ح�سنه كح�سن الكالم، وقبيحه كقبيح الكالم«)3(.

ثانيا- وظيفة ال�صعر

1- ال�صعر يف العمل:

-3-

حدثنا م�سدد، قال: حدثنا اأبو الأحو�ص، قال: حدثنا اأبو اإ�سحاق، عن الرباء 
الرتاب)4(،  ينقل  وهو  اخلندق  يوم   [ النبي  راأي��ت  قال:  عنه،  اهلل  ر�سي 
حتى وارى الرتاب �سعر �سدره، وكان رجال كثري ال�سعر، وهو يرجتز برجز 
1- �ساحب التف�سري هو ابن م�سعود يف )م�سنف عبدالرزاق، ح.ر2581(، وح�سني يف )م�سند اأحمد، 
ح.ر16705(، وعمرو بن مرة يف )�سحيح �سنن ابن ماجة، ح. ر815/665، ك. اإقامة ال�سلوات، ب. 

ال�ستعاذة يف ال�سالة( واجلمع بني الرفع والوقف ممكن.
)امل�ستدرك،  يف  احلاكم  حمققه.ورواه  قال  كما  �سحيح  واإ�سناده  ح.ر16684،  اأحمد،  م�سند   -2

ح.ر83/749(، و�سححه.
3- �سحيح الأدب املفرد، ح.ر865/664، باب ال�سعر ح�سن... وقد علق عليه الألباين بقوله: »�سحيح 
لغريه«، وعلق عليه يف )ال�سحيحة، ح.ر447( بقوله: »وهذا اإ�سناد ح�سن، رجاله ثقات... فاحلديث 

مبجموع الطريقني �سحيح«.ورواه الهيثمي يف )جممع الزائد، 122/8( وقال: »اإ�سناده ح�سن«.
ينقل   [ النبي  اخلندق(»كان  ب.حفر  وال�سري،  ك.اجلهاد  ح.ر2836،  البخاري،  يف)�سحيح   -4

ويقول: لول اأنت ما اهتدينا«.
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عبداهلل بن رواحة)1(:
اهتدينا م��ا  اأن���َت  ل��ول  اللهم 

 

�سلينا ول  ت�����س��دق��ن��ا   ول 

علينا  ��ك��ي��ن��ة  ���سَ ف��اأن�����������زل��ْن 

 

لقينا اإن  الأق������دام  ���ت  وَث���بِّ

علينا ب��غ��وا  ق��د  الأع�����داء  اأَب��ْي��ن��ا اإن  ف�����ت��ن��ة  اأرادوا  اإذا 

 

يرفع بها �سوته)2(.
-4-

قال ابن �سهاب: فاأخربين عروة بن الزبري اأن ر�سول اهلل] لقي الزبري 
ر�سول  الزبري  فك�سا  ال�سام،  من  قافلني  جتارا  كانوا  امل�سلمني  من  ركب  يف 
اهلل  ر�سول  مبخرج  باملدينة  امل�سلمون  بيا�ص.و�سمع  ثياب  بكر  واأبا  اهلل] 
] من مكة،فكانوا يغدون كل غداة اإلى احلرة فينتظرونه حتى يردهم حر 
الظهرية، فانقلبوا يوما بعد ما اأطالوا انتظارهم، فلما اأووا اإلى بيوتهم اأوفى 
 [ بر�سول  اإليه، فب�سر  ينظر  لأمر  اآطامهم  اأطم من  رجل من زفر على 
باأعلى  قال  اأن  اليهودي  ميلك  فلم  ال�سراب،  بهم  يزول  مبي�سني  واأ�سحابه 
اإلى  امل�سلمون  فثار  تنتظرون،  الذي  جدكم  هذا  العرب،  معا�سر  يا  �سوته: 
اليمني حتى  بهم ذات  ] بظهر احلرة،فعدل  ر�سول اهلل  فتلقوا  ال�سالح، 
نزل بهم يف بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الإثنني من �سهر ربيع الأول، فقام 

1- يف رواية يف: )�سحيح البخاري، ح.ر4106، ك. املغازي، ب.غزوة اخلندق(»يرجتز بكلمات ابن 
رواحة«، والعبارة لي�ست يف روايات اأخرى، وبدلها »يقول« فقط، كما يف: )�سحيح البخاري، ح.ر6620، 
ك. القدر، ب.{ۈئ ۈئ    ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ}( اأو»وهو يقول:...« كما يف )�سحيح م�سلم، ح.ر1803، ك. 

اجلهاد وال�سري، ب. غزوة الأحزاب(.
2- �سحيح البخاري، ح.ر3034، ك.اجلهاد وال�سري، ب. الرجز يف احلرب. والعبارة »يرفع...« لي�ست 
البخاري، ح.ر2837، ك.اجلهاد  اأحمد، ح.ر18442(، و)�سحيح  الروايات كرواية )م�سند  يف بع�ص 
�سوته«. بها  »مي��د  �سحيح  باإ�سناد  ح.ر18397(  اأحمد،  ويف)م�سند  اخل��ن��دق(.  ب.حفر  وال�سري، 
اأبينا«. اأبينا  �سوته:  بها  اخلندق(»ورفع  ب.غ��زوة  املغازي،  ك.  ح.ر4104،  البخاري،  ويف)�سحيح 

ويف)م.�ص، ح.ر4106، ك. املغازي، ب.غزوة اخلندق( »ثم ميد �سوته باآخرها«.
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اأبو بكر للنا�ص، وجل�ص ر�سول اهلل ] �سامتا، فطفق من جاء من الأن�سار 
ممن مل َيَر ر�سول اهلل ] يحيي اأبا بكر، حتى اأ�سابت ال�سم�ص ر�سول اهلل 
ر�سول اهلل]  النا�ص  بردائه، فعرف  بكر حتى ظلل عليه  اأبو  فاأقبل   ،[

عند ذلك..

واأ�س�ص  ليلة،  ع�سرة  ب�سع  عوف  بن  عمرو  بني  يف   [ اهلل  ر�سول  فلبث 
امل�سجد الذي اأ�س�ص على التقوى، و�سلى فيه ر�سول اهلل ]، ثم ركب راحلته، 
] باملدينة،... النا�ص حتى بركت عند م�سجد الر�سول  ف�سار مي�سي معه 
اأ�سعد بن زرارة،  للتمر ل�سهيل و�سهل غالمني يتيمني يف ِحْجر  وكان مربدا 

فقال ر�سول اهلل ] حني بركت به راحلته: »هذا اإن �ساء اهلل املنزل«...

ثم دعا ر�سول اهلل ] الغالمني ف�ساومهما باملربد ليتخذه م�سجدا، فقال: 
ل، بل نهبه لك يا ر�سول اهلل، فاأبى ر�سول اهلل ] اأن يقبله منهما هبة حتى 

ابتاعه منهما، ثم بناه م�سجدا...

وطفق ر�سول اهلل ] ينقل معهم اللَّنِب يف بنيانه، ويقول وهو ينقل اللَّنِب: 

هذا احِلماُل ل ِحماَل َخْيرَبْ

 

واأطه��ْر ��ن��ا  ربَّ اأب���رُّ  ه��ذا 

ويقول: 

الآخ���ره اأج����ُر  الأج����َر  اإنَّ  ال��ل��ه��م 

 

فارحم الأن�ساَر واملهاجره

 

فتمثل ب�سعر رجل من امل�سلمني مل ي�سم يل)1(. 

ابن  واأ�سحابه.قال   [ النبي  ب.هجرة  الأن�سار،  ك.مناقب  ح.ر3906،  البخاري،  �سحيح   -1
عائ�سة«.وبعد احلديث يف )�سحيح  باإ�سناد حديث  283/7(:»هو مو�سول  الباري،  حجر يف)فتح 
�سعر  ببيت  متثل   [ اهلل  ر�سول  اأن  الأحاديث  يف  يبلغ�نا  ومل  �سهاب:  ابن  م.�ص(»قال  البخاري، 

البيت«. تام غري هذا 



148

2- ال�صعر يف املنا�صبات الجتماعية:

-5-

حدثنا عبداهلل، ثنا اأبو الف�سل املروزي، قال: حدثني ابن اأبي اأوي�ص، قال: 
وحدثني ح�سني بن عبداهلل بن �سمرة، عن عمرو بن يحيى املازين، عن جده 

اأبي ح�سن: اأن النبي] كان يكره نكاح ال�سر حتى ي�سرب بدف، ويقال: 

 ف����ح����ي����ون���������ا ن���ح���ي���ي���ك�����������م اأت���ي���ن���اك�������م اأت���ي���ن���اك�����������م

-6-

فجاء  الأن�سار،  لها من  قرابة  ذات  عائ�سة  اأنكحت  قال:  عبا�ص  ابن  عن 
ر�سول اهلل ] فقال: »اأهديتم الفتاة؟«، قالوا: نعم.قال: »اأر�سلتم معها من 
]: »اإن الأن�سار قوم فيهم غزل)2(،  يغني« )1(.قالت: ل.فقال ر�سول اهلل 

فلو بعثتم معها من يقول: 
اأتين�اك�م  ف���ح���ي�������ان�������ا وح��ي�����اك�����م اأت��ي��ن�����اك�����م 

-7-

حدثنا عمارة بن وثيمة، قال: حدثنا �سعيد بن اأبي مرمي، قال: اأنا حممد 
بن جعفر، عن زيد بن اأ�سلم، عن ابن عمر، قال:قال ر�سول اهلل ]: »اإن 
اأزواج اأهل اجلنة ليغنني اأزواجهن باأح�سن اأ�سوات �سمعها اأحد قط، اإن مما 

يغنني به)3(:

1- يف)م�سند اأحمد، ح.ر15147( باإ�سناد �سحيح »فهال بعثتهم معهم من يغنيهم يقول:...«.
2- العبارة:»اإن الأن�سار قوم فيهم غزل« متاأخرة يف)م�سند اأحمد، ح.ر15147، وهي منكرة كما قال 

الألباين يف )�سحيح �سنن ابن ماجة، ح.ر1927/1554، ك. النكاح، ب. الغناء والدف(.
اجلامع  )�سحيح  ويف  يقلن...«.  يتغنني  اجلنة  يف  احلور  »اإن  ح.ر6497(  الأو�سط،  )املعجم  يف   -3
و»نحن  اخل��ريات...«  »نحن  وزن  يل  ي�ستقم  ومل  ك��رام«،   ... »نحن  فقط:   )724/1602 ال�سغري، 

اخلالدات...«.
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اأزواُج ق��������������وم ِك�راْم

 

اُت احِل�ساْن نحن اخلريِّ

 

ة اأَعي������������اْن َيْنظرن بُقرَّ

واإن مما يغنني به:
نْحن الآمنات فال َيَخْف�َنْه

 

ْتَنْه نْحن اخلالدات فال مَيُ

 

������ْه)1( نحن املقيمات فال َيْظعنَّ

3- ال�صعر يف ال�صفر:

-8-

اأبي  بن  يزيد  عن  اإ�سماعيل  بن  حامت  حدثنا  م�سلمة،  بن  عبداهلل  حدثنا 
اإلى   [ النبي  الأكوع ر�سي اهلل عنه قال: خرجنا مع  �سلمة بن  عبيد عن 
من  ت�سمعنا  األ  عامر،  يا  لعامر:  القوم  من  رجل  فقال  ليال،  ف�سرنا  خيرب 

ُهَنيَّاتك)2(!.

وكان عامر رجال �ساعرا، فنزل يحدو)3( بالقوم، يقول)4(:

1- املعجم الأو�سط، ح.ر4917.اأورده الهيثمي يف )جممع الزوائد، 421/10( وقال: »رواه الطرباين 
يف »ال�سغري« و»الأو�سط« ورجاله رجال ال�سحيح«.واأورده الألباين يف )ال�سحيحة، ح.ر3002(، وقال: 
»...رجاله رجال ال�ستة؛ غري �سيخ الطرباين اأبي رفاعة ُعمارة بن وثيمة امل�سري، فاإين مل اأجد له 

ترجمة...«، وقد �سححه يف )�سحيح اجلامع ال�سغري، ح.ر724/1602(. 
2- هنياتك: ت�سغري هناتك، اأي كلماتك )النهاية يف غريب احلديث، 279/5 مادة هنا(. يف)م�سند 
اأحمد، ح.ر16455( باإ�سناد �سحيح اأن عامًرا قال له: »اأتاأذن يل اأن اأرجز بك؟«.ويف)�سحيح م�سلم، 
ح.ر1807، ك.اجلهاد وال�سري، ب. غزوة ذي قرد( اأن ر�سول اهلل ] قال لعامر: »انزل يا ابن الأكوع، 

فاحد لنا من هنياتك«.
كما  ثقات  ورجاله  هناتك«،  لنا  خذ   « ح.ر1304(  الكبري،  يف)املعجم  الطرباين  عند  رواي��ة  =ويف 

يف)جممع الزوائد: 152/6(.
3- يف )�سحيح م�سلم، ح.ر1807، ك. اجلهاد وال�سري، ب. غزوة ذي قرد(»يرجتز«.

4- يف )م�سند اأحمد، ح.ر16455( باإ�سناد �سحيح اأن الراجز ابن عامر بن الأكوع، وذلك عند العودة 
من خيرب.
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اهتدينا م���ا  اأن����ت  ل���ول  لَّينا ال��ل��ه��م  �سَ ول  ق��ن��ا  َت�����س��دَّ ول 

 

ف��اغ��ف��ر ف����داًء ل��ك م��ا اأْب��َق��ي��ن��ا

 

علين�ا ��ك��ي��ن��ة  ���سَ واأل���������ِق����نَيْ 

 

لَقي�نا اإن  الأق��������دام  ����ت  وَث����بِّ

 

اأَت�ينا ب��ن��ا  ��ي��ح  ���سِ اإذا  اإن����ا 

 

علين�����ا ل���وا  ع���وَّ وب��ال�����س��ي��اح 

 

فقال ر�سول اهلل ]: »من هذا ال�سائق؟«قالوا: عامر بن الأكوع)1(.قال: 
»يرحمه اهلل«!قال رجل من القوم: وجبت يا نبي اهلل، لول اأمتعتنا به.فاأتينا 
خيرب فحا�سرناهم حتى اأ�سابتنا خمم�سة �سديدة، ثم اإن اهلل تعالى فتحها 
عليهم،... فلما ت�ساّف القوم كان �سيف عامر ق�سرًيا فتناول به �ساق يهودي 

لي�سربه ويرجع ُذباب �سيفه)2(، فاأ�ساب عني ركبة عامر فمات منه)3(.

1- يف)�سحيح م�سلم، ح.ر1807، ك. اجلهاد وال�سري، ب. غزوة ذي قرد(»من هذا؟ قال: اأنا عامر«.
2- ذباب ال�سيف: طرفه الذي ي�سرب به. )النهاية يف غريب احلديث، 152/2 مادة »ذبب«(.

3- يف)�سحيح م�سلم، م.�ص( »فلما قدمنا خيرب قال: خرج ملكهم َمْرَحب يخطر ب�سيفه ويقول:

َم����ْرَح����ْب اأين  خ���ي���رُب  ع��ل��م��ت  ق����د 

 

ْب �����رِّ ���س��اك��ي ال�����س��الح َب���ط���ٌل جُمَ

 

���ب ت���َل���هَّ اأق����ب����ل����ْت  احل���������روب  اإذا 

 

=قال: وبرز له عمي عامر فقال: 
ع����ام����ْر اأين  خ����ي����رب  ع���ل���م���ت  ق�����د 

 

مغامْر ب��ط��ل  ال�����س��الح  ���س��اك��ي 

 

قال: فاختلفا �سربتني فوقع �سيف مرحب يف ُتر�ص عامر. وذهب عامر ي�سُفل له. فرجع �سيفه على 
نف�سه. فقطع اأكحله فكانت فيها نف�سه«.
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 قال: فلما قفلوا)1( قال �سلمة: راآين ر�سول اهلل ] وهو اآخذ بيدي،  قال: 
»ما لك؟«.

 :[ اأبي واأمي، زعموا اأن عامرا حبط عمله. قال النبي  قلت له: فداك 
»كذب من قاله اإن له لأجرين - وجمع بني اإ�سبعيه - اإنه جلاهد)2( قّل عربي 

م�سى بها مثله«. 

حدثنا قتيبة حدثنا حامت قال ن�ساأ بها)3(. 

-9-

حدثنا م�سدد، حدثنا حماد، عن ثابت الُبناين، عن اأن�ص بن مالك.

] يف  ك�ان ر�سول اهلل  اأن�ص بن مالك، قال:  اأبي ِقالبة عن  واأي��وب عن 

1- يف)�سحيح م�سلم، ح.ر1802، ك. اجلهاد وال�سري، ب. خيرب(،»قال �سلمة: فقفل ر�سول اهلل ] 
من خيرب. فقلت: يا ر�سول اهلل، ائذن يل اأن اأرجز لك، فاأذن له ر�سول اهلل ]، فقال عمر بن 

اخلطاب: اأعلم ما تقول، قال: فقلت: 
اهتدينا م����ا  اهلل  ل�����ول  �سلين�ا واهلل  ول  ت�����س��دق��ن��ا   ول 

فقال ر�سول اهلل ]: »�سدقت«
علين�����ا  �سكينة  لقينا واأن���زل���ن  اإن  الأق�����دام   وث��ب��ت 

وامل�سركون قد بغوا علين��ا
قال: فلما ق�سيت رجزي قال ر�سول اهلل ]: »من قال هذا؟« قلت: قاله اأخي. فقال ر�سول اهلل ]: 
»يرحمه اهلل«، قال: فقلت: يا ر�سول اهلل، اإن نا�سا ليهابون ال�سالة عليه. يقولون: رجل مات ب�سالحه. 
فقال ر�سول اهلل ]: »مات جاهدا جماهدا«. قال ابن �سهاب: �ساألت ابنا ل�سلمة بن الأكوع. فحدثني 
 :[ ال�سالة عليه( فقال ر�سول اهلل  يهابون  نا�سا  اإن  اأنه قال)حني قلت:  اأبيه مثل ذلك، غري  عن 

»كذبوا، مات جاهدا جماهدا. فله اأجره مرتني« واأ�سار باإ�سبعيه«.
2- يف )�سحيح م�سلم، ح.ر1802، ك. اجلهاد وال�سري، ب. غزوة خيرب(»جلاهد جماهد«.

3- �سحيح البخاري، ح.ر4196، ك.املغازي، ب.غزوة خيرب.
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�سفر، وك�ان معه غالم له اأ�سود)1( يقال له اأجن�سة، يح�دو)2(، فقال له ر�سول 
اهلل ]: »ويحك)3( يا اأجن�سة! رويدك بالقوارير«.)4(

-10-

اأنا حممد بن مو�سى بن اأعني،  اأخربنا حممد بن يحيى بن حممد، قال: 
قال: اأنا ابن اإدري�ص، عن اإ�سماعيل، عن قي�ص، قال: قال عمر: قال ر�سول اهلل 
] لعبداهلل بن رواحة:»لو حركت بن��ا الركاب«.فقال: قد تركت ق��ويل. قال 

له عمر: ا�سمع واأطع.

قال:
لَّين���������ا ّدقنا ول �سَ ول َت�سَ اللهم لول اأنت ما اهتدينا

ت الأقدام اإن لقين��������ا وثبِّ فاأنزل ْن�َسِكين����������ًة َعَلي�ن�����ا

فقال ر�سول اهلل ]:»اللهم ارحمه «.فقال عمر: وجبت.) 5( 

1- يف)م.�ص، ح.ر6211، ك. الأدب، ب. املعاري�ص مندوحة عن الكذب(»كان للنبي ] حاٍد يقال له: 
اأجن�سة، وكان ح�سن ال�سوت، فقال له...«.ويف)م�سند اأحمد، ح.ر12060( باإ�سناد �سحيح»كان رجل 
ي�سوق باأمهات املوؤمنني، يقال له اأجن�سة، فا�ستد يف ال�سياقة، فقال له:...«.ويف)م.�ص، ح.ر18784( 
باإ�سناد �سحيح »وحاٍد يحدو بن�سائه، ف�سحك ر�سول اهلل ]، فاإذا هو قد تنحى بهن. قال: فقال:...«. 
ن�ساوؤه  فكان  قال:  له،  �سائق  اأو  بن�سائه،  »وكان حاد يحدو  باإ�سناد �سحيح  ويف)م.���ص، ح.ر12967( 
كان  مالك  بن  ال��رباء  »اأن  �سحيح  باإ�سناد  ح.ر13695(  ف��ق��ال:...«.ويف)م.���ص،  يديه،  بني  يتقدمن 
يحدو بالرجال، واأجن�سة يحدو بالن�ساء، وكان ح�سن ال�سوت، فحدا فاأعنقت الإبل، فقال ر�سول اهلل 

.»...:[
حرفا(  ا�سمه  من  فنق�ص  �ساحبه  دعا  من  ب.  الأدب،  ك.   ،6202 ح.ر  البخاري،  �سحيح  )يف   -2

»ي�سوق بهن«.ويف)م.�ص، ح.ر 6209( »كان النبي ] يف م�سري له، فحدا احلادي فقال:...«.
3- يف رواية يف )�سحيح البخاري، ح.ر6149( »رويدك�سوقك...«.

اأحمد،  يف)م�سند  ويلك.  الرجل  قول  يف  جاء  ب.م��ا  ك.الأدب،  ح.ر6161،  البخاري،  �سحيح   -4
ح.ر26744( زيادة »قاله ] يف حجة الوداع«.

يف  الألباين  رواحة.�سححه  بن  ب.عبداهلل  ك.املناقب،  ح.ر8250،  للن�سائي،  الكربى  ال�سنن   -5
)ال�سحيحة، ح.ر3280(. 
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-11-

بن حممد  ثنا عبدان  العطار مبرو،  عي�سى  بن  اأبو معني حممد  اأخ��ربين 
احلافظ، ثنا اإ�سحاق بن من�سور، ثنا عبدالرحمن بن معن، اأنباأ حممد بن 
اأن�سنب مالك يقول: كان الرباء  اأن�ص قال: �سمعت  اإ�سحاق، عن عبداهلل بن 
بع�ص  يف   [ اهلل  لر�سول  يرجز  فكان  ال�سوت،  ح�سن  رج��ال  مالك  بن 
اأ�سفاره، فبينما هو يرجز اإذ قارب الن�ساء، فقال له ر�سول اهلل ]: » اإياك 

والقوارير«. قال: فاأم�سك)1(.

4- ال�صعر يف املعركة:

-12-

اأخربنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن كعب بن 
مالك، عن اأبيه: اأنه قال للنبي ]: اإن اهلل قد اأنزل يف ال�سعر ما اأنزل)2(.
قال:»اإن املوؤمن يجاهد بنف�سه ول�سانه)3(، والذي نف�سي بيده لكاأمنا يرمون 

ْبل« )4(.  فيهم به ن�سح النَّ

-13-

الزهري،  عن  �سعيب،  اأخربنا  ق��ال:  نافع،  بن  احلكم  اليمان  اأب��و  حدثنا 
قال: اأخربين اأبو �سلمة بن عبدالرحمن بن عوف اأنه �سمع ح�سان بن ثابت 

ومل  الإ�سناد،  �سحيح  حديث  »هذا  بقوله:  احلاكم  عليه  علق  وقد  ح.ر871/5273،  امل�ستدرك،   -1
يخرجاه«.ورواه البيهقي يف )�سعب الإميان، ح.ر5125(، وقال: »قال اأبو حف�ص: هذا حديث جليل«. 

2- يف )م�سند اأحمد، ح.ر15527( »وكيف ترى فيه؟«.ويف )�سحيح ابن حبان، ح.ر4707( »ما ترى 
يف ال�سعر؟«.

3- يف)م�سند اأحمد، ح.ر15527( »ب�سيفه ول�سانه«، ويف)ح.ر15736( منه »بنف�سه وماله«.
4- م�سنف عبدالرزاق، ح.ر20500.اإ�سناده �سحيح كما قال حمقق )م�سند اأحمد، ح.ر15725(. وهو 
يف: )�سحيح ابن حبان، ح.ر4707، و»اإ�سناده �سحيح« كما قال حمققاه. وهو اأي�سا يف )ال�سحيحة، 
اأحمد،  كرواية)م�سند  ال��رواي��ات  بع�ص  يف  لي�ست  ��ْب��ل«  »وال��ذي...ال��نَّ والعبارة  و1949(.  ح.ر802 

ح.ر15527(.
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الأن�ساري ي�ست�سهد اأبا هريرة)1(: اأن�سدك اهلل، هل �سمعت النبي ] يقول: 
اأبو  القد�ص!«.قال  بروح  اأيده  اللهم   ،[ اهلل  ر�سول  عن  اأجب  ح�سان،  »يا 

هريرة: نعم)2(.

-14-

قال:  اأبيه،  عن  ه�سام،  عن  عبدة،  حدثنا  �سيبة،  اأب��ي  بن  عثمان  حدثنا 
عن  ينافح)3(  كان  فاإنه  ت�سبه،  ل  فقالت:  عائ�سة،  عند  ح�سان  اأ�سب  ذهبُت 

ر�سول اهلل ])4(.

-15-

حدثنا عبدامللك بن �سعيب بن الليث، حدثني اأبي، عن جدي، حدثني خالد 
بن يزيد، حدثني �سعيد بن اأبي هالل، عن عمارة بن غزية، عن حممد بن 
 [ ر�سول اهلل  اأن  بن عبدالرحمن، عن عائ�سة،  �سلمة  اأبي  اإبراهيم، عن 
ابن  اإلى  ْبل«.فاأر�سل  بالنَّ ر�سق  من  عليها  اأ�سد  فاإنه  قري�سا،  اهجوا  ق��ال)5(: 

1- يف روايِة يف)�سحيح البخاري، ح.ر3212، ك.بدء اخللق، ب.ذكر املالئكة �سلوات اهلل علهم( بيان 
ل�سبب ا�ست�سهاد ح�سان اأبا هريرة، وهو»مر عمر يف امل�سجد وح�سان ين�سد فقال: كنت اأن�سد فيه وفيه 
من هو خري منك، ثم التفت اإلى اأبي هريرة فقال: اأن�سدك...«. ويف)�سحيح م�سلم، ح.ر151/2485، 
امل�سجد،  ال�سعر يف  ين�سد  وهو  بح�سان  مر  »اأن عمر  ف�سائل ح�سان...(  ال�سحابة، ب.  ف�سائل  ك. 
فلحظ اإليه، فقال: كنت اأن�سد...«.ويف )�سنن اأبي داود، ح.ر5013، ك. الأدب، ب. ما جاء يف ال�سعر.( 
خمت�سرا: »مر عمر بح�سان وهو ين�سد يف امل�سجد، فلحظ اإليه، فقال: قد كنت اأن�سد وفيه من هو خري 

منك«، وقد �سححه الألباين يف)�سحيح �سنن اأبي داود، ح.ر5013(.
2- �سحيح البخاري، ح.ر453، ك.ال�سالة، ب.ال�سعر يف امل�سجد.

3- يف: )�سحيح م�سلم، ح.ر2488، ك. ف�سائل ال�سحابة، ب. ف�سائل ح�سان...( »ينافح اأو يهاجي«، 
ويف رواية اأخرى بالرقم نف�سه »كان يذب«.

4- �سحيح البخاري، ح.ر4145، ك.املغازي، ب. حديث الإفك.
ن�سبه(»ا�ستاأذن ح�سان  ُي�سب  اأن ل  اأحب  املناقب، ب. من  البخاري، ح.ر3531، ك.  5- يف)�سحيح 
النبي ] يف هجاء امل�سركني«.ويف: )امل�ستدرك، ح.ر1663/6065( »اأن ر�سول اهلل ] اأُتي فقيل: يا 

ر�سول اهلل، اإن اأبا �سفيان بن احلارث بن عبداملطلب يهجوك«.
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رواح��ة، فقال: »اهجهم«. فهجاهم، فلم ير�ص.فاأر�سل اإلى كعب بن مالك)1(، 
ثم اأر�سل اإلى ح�سان بن ثابت، فلما دخل عليه، قال ح�سان: قد اآن لكم اأن 
تر�سلوا اإلى هذا الأ�سد ال�سارب بَذَنبه، ثم اأدلع ل�سانه فجعل يحركه، فقال: 
 :[ اهلل  ر�سول  فقال  الأدمي.  فري  بل�ساين  لأْفِرينهم  باحلق  بعثك  والذي 
»ل تعجل، فاإن اأبا بك�ر اأعل�م قري��ص باأن�سابها)2(، واإن يل فيهم ن�سبا، حتى 

�ص لك ن�سبي)3(«. يَلخِّ

�ص يل ن�سبك، والذي  فاأتاه ح�سان، ثم رجع فقال: يا ر�سول اهلل، قد خَلَّ
عائ�سة:  قالت  العجني.  من  ال�سعرة  ُت�َسّل  كما  منهم  لأ�سّلنَّك  باحلق  بعثك 
] يقول حل�سان: »اإن روح القد�ص ل يزال يوؤيدك،  ف�سمعت ر�سول اهلل 
ما نافحت عن اهلل ور�سوله«. وقالت: �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: »هجاهم 

ح�سان ف�سفى وا�ستفى«. 

قال ح�سان)4(:

ائذن يل فيه، فقال:  يا ر�سول اهلل،  ابن رواحة فقال:  1- يف)امل�ستدرك، ح.ر1663/6065( »فقام 
»اأنت الذي تقول ثبت اهلل« قال: نعم. قلت: يا ر�سول اهلل:

 تثبيت مو�سى ون�سرا مثل ما ن�سروا فثبت اهلل ما اأعطاك م�ن ح�س�ن 

قال: »واأنت يفعل اهلل بك خريا مثل ذلك«، قال: ثم وثب كعب فقال: يا ر�سول اهلل، ائذن يل فيه.فقال: 
»اأنت الذي تقول همت « قال: نعم، قلت يا ر�سول اهلل:

ربها  تغالب  اأن  �سخينة  الغ����الب همت  مغالب   وليغلنب 

قال: »اأما اإن اهلل مل ين�ص ذلك لك«.
وقد اأعقبه احلاكم بقوله: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه بهذه ال�سياقة، اإمنا اأخرجه م�سلم 

بطوله...«.
واأيامهم  القوم  حديث  ليحدثك  بكر  اأب��ي  اإل��ى  »اذه��ب  ح.ر1663/6065(  )امل�ستدرك،  يف:   -2

واأح�سابهم، ثم اهجهم وجربيل معك«.
3- يف: )امل�ستدرك، ح.ر1663/6065( »قام ح�سان فقال: يا ر�سول اهلل، ائذن يل فيه، واأخرج ل�سانا 

له اأ�سود، فقال: يا ر�سول اهلل، ائذن يل اإن �سئت اأفريت به املزاد...«.
4- ديوان ح�سان، �ص:30 -71.



156

َهَجوَت حممدا فاأجبُت عن�ه

 

اجَل�َزاُء ذاك  يف  اهلل  وعند 

 

َت�ق�ي�ا  َب���ّرا  ��دا  حُم��مَّ ه��ج��وَت 

 

الَوف�اء �ِسي�َمته  اهلل  ر�سوَل 

 

وِعر�س�ي َوَوال���ده  اأب��ي  ف��اإنَّ 

 

ِوَق�اء منكم  حممد  لِعر�ص 

 

َت�روه�ا  مل  اإن  ُبَنّيتي  َثِكْلت 

 

َك�َداء َكَنَفي  من  ْقع  النَّ ُتثري 

�ِع�دات ُم�سْ ��ة  الأِع��نَّ ُيَبارين 

 

م�اء الظِّ الأَ�َسُل  اأكتافها  على 

 

�رات ُمَت�َم�طِّ ِج��ي��ادن��ا  َتظل 

 

الن��س�اء باخُلُمر  ُمُهن  ُتَلطِّ

 

اْعَتَمْرنا اأَْعَر�ستمو عنا  فاإْن 

 

وكان الفتُح واْنَك�سَف الِغطاء

 

يوم  َراب  ِل�سِ فا�سربوا  واإل 

 

ي��س�اء م�����ن  ف��ي��ه  اهلل  ُي��ِع��ز 

 

َعْب�دا اأر�سلت  قد  اهلُل  وقال 

 

ْتها اللقاء هُم الأن�سار ُعْر�سَ

 

ُجن�دا  ْرت  َي�سَّ وقال اهلل: قد 

 

ْتها اللقاء هُم الأن�سار ُعْر�سَ

 

َمَع��ّد م��ن  ي���وم  ك��ل  يف  ل��ن��ا 

 

ِه�َج�اء اأو  ِق��ت��ال  اأو  �ِسَباب 

 

فمن يهجو ر�سوَل اهلل منكم

 

�َس�َواء وين��سره  ومي��دح��ُه 

 

في�ن�ا اهلل  ر���س��وُل  وج��ربي��ٌل 

 

ِكَفاء له  لي�ص  القْد�ص  وروُح 

 

َتَروها مل  اإْن  َثِنيتي  َعِدْمت 

 

َكَداء َكِتَفي  من  قع  النَّ ُتِثري 

 

-16-
حدثنا مو�سى بن اإ�سماعيل، ثنا حماد، عن حميد، عن اأن�ص، اأن النبي ] 

قال: »جاهدوا امل�سركني باأموالكم واأنف�سكم واأل�سنتكم«)1(.

1- �سنن اأبي داود، ح.ر2504، ك. اجلهاد، ب. باب كراهية ترك الغزو. وقد علق عليه الألباين يف 
)�سحيح �سنن اأبي داود، ح.ر2504( بقوله: »�سحيح«.
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-17-

حدثنا اإ�سحاق بن من�سور، قال: اأخربنا عبدالرزاق، قال: اأخربنا جعفر 
بن �سليمان، قال: حدثنا ثابت، عن اأن�ص اأن النبي ] دخل مكة يف عمرة 

الق�ساء وعبداهلل بن رواحة بني يديه مي�سي وهو يقول:

تنزيلِه ع��ل��ى  ��ِرْب��ُك��ْم  َن�����سْ ال��ي��وَم 

 

�سبيلِه ع���ن  ال��ك��ف��ار  ب��ن��ي  خ��ل��وا 

 

خليل�ِه ع���ن  اخل��ل��ي��ل  وي���ذه���ل 

 

َمقيلِه ع��ن  ال��ه��اَم  ُي��زي��ل  �سربا 

 

فقال له عمر: يا ابن رواحة، بني يدي ر�سول اهلل ] ويف حرم اهلل تقول 
اأ�سرع فيهم من ن�سح  ]: »خل عنه يا عمر، فلهي  ال�سعر؟فقال له النبي 

ْبل«)1(. النَّ

ال�سعر. قال الرتمذي: »هذا  اإن�ساد  1- �سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2847، ك.الأدب، ب.ما جاء يف 
حديث ح�سن �سحيح غريب من هذا الوجه...«، و�سححه الألباين.
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الف�صل الثاين:
اأغـــرا�ص ال�صعر
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اأول-املدح:

-18-

عبد  عن  زيد  بن  علي  عن  �سلمة  بن  حماد  ثنا  مو�سى،  بن  ح�سن  حدثنا 
الرحمن بن اأبي بكرة اأن الأ�سود بن �سريع قال: اأتيت ر�سول اهلل ] فقلت: 
يا ر�سول اهلل، اإين قد حمدت ربي تبارك وتعالى مبحامد ومدح واإياك.فقال 
ر�سول اهلل ]:»اأَما اإِن ربك تبارك وتعالى يحب املدح، هات ما امتدحت به 
اأي�سر،  اأع�سر  اأ�سلع  اأدمل  فا�ستاأذن،  رجل  فجاء  اأن�سده،  فجعلت  ربك«.قال: 
قال: فا�ستن�ستني له ر�سول اهلل ]، وو�سف لنا اأبو �سلمة كيف ا�ستن�سته، 
قال: كما �سنع بالِهر، فدخل الرجل فتكلم �ساعة ثم خرج، ثم اأخذت اأن�سده 
اأي�سا، فقلت: يا  ]، وو�سفه  اأي�سا، ثم رجع بعد فا�ستن�ستني ر�سول اهلل 
ر�سول اهلل، من ذا الذي ا�ستن�ستني له؟ فقال:»هذا رجل ل يحب الباطل، 

هذا عمر بن اخلطاب«)1(.
)2(

ملحق باملدح

-19-

اأبيه عن معبد اجلهني قال:  اإبراهيم بن �سعد عن  اأنا  حدثنا يزيد قال: 

1- م�سند اأحمد، ح.ر15527. قال عنه حمققه: »اإ�سناده ح�سن لأجل علي بن زيد بن جدعان«.ورواه 
احلاكم يف )امل�ستدرك، ح.ر2174/6576(، وقال: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد، ومل يخرجاه«.واأورده 
الألباين  اأورده  وقد  بع�سهم خالف«.  ثقات، ويف  وقال:»رجاله  الزوائد: 69/9(  الهيثمي يف)جممع 
بهذا الطول يف )�سعيف الأدب املفرد، ح.ر342/55(، ويف: )ال�سعيفة، ح.ر2922(، ثم تراجع عن 
ت�سعيفه يف)ال�سحيحة، ح.ر3179(، وقال: »وهذا اإ�سناد رجاله ثقات غري معمر بن بكار ال�سعدي«.
ورد احلديث اأحيانا خمت�سرا كما يف )م�سند اأحمد، ح.ر16252( باإ�سناد ح�سن، اإذ يقف عند »هات 
ْدَحِة اهلل عز وجل«.ويف ا)لأدب املفرد، ح.ر883( »اأما اإن ربك يحب احلمد، ومل يزده على  وابداأ مِبَ
ذلك«. ويف رواية احلاكم يف)امل�ستدرك، ح.ر2174/6576( »اأما ما اأثنيت على اهلل تعالى فهاته، وما 

مدحتني به فدعه«.
ولكنها جميعا  اأ�سرح بخالفه،  بع�سها  بل  بال�سعر؛  لأن ن�سو�سه غري خا�سة  2-اإمنا جعلته ملحقا؛ 

تخدم غر�سه العام.
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اإل  قلما خطب  ]، وكان  النبي  قليل احلديث عن  �سمعت معاوية - وكان 
ذكر هذا احلديث يف خطبته - �سمعت ر�سول اهلل ] يقول:»اإن هذا املال 
حلو خ�سر، فمن اأخذه بحقه، بارك اهلل عز وجل له فيه، ومن يرد اهلل به 

خرًيا يفقهه يف الدين، واإياكم واملدح فاإنه الذبح«.)1(

-20-

عبد  عن  احل��ذاء  خالد  حدثنا  ال��وه��اب  عبد  اأخ��ربن��ا  �سالم  اب��ن  حدثنا 
 [ النبي  رجٌل على رجل عند  اأثنى  قال:  اأبيه  بكرة عن  اأبي  بن  الرحمن 
فقال: »ويلك قطعت عنق �ساحبك، قطعت عنق �ساحبك« مرارا، ثم قال: 
»من كان منكم مادحا)2( اأخاه ل حمالة فليقل: اأح�سب فالنا، واهلل ح�سيبه، 

ول اأزكي على اهلل اأحدا، اأح�سبه كذا وكذا، اإن كان يعلم ذلك منه«)3(.

-21-

حدثنا احلميدي حدثنا �سفيان قال: �سمعت الزهري يقول: اأخربين عبيد 
اهلل بن عبد اهلل عن ابن عب�ا�ص �سمع عمر ر�سي اهلل عنه يقول على املنرب: 
�سمعت النبي ] يقول: »ل تطروين كما اأطرت الن�سارى ابن مرمي، فاإمنا 

اأنا عبده، فقولوا: عبد اهلل ور�سوله«)4(.

-22-

حدثنا حف�ص بن عمر حدثنا �سعبة عن عمرو عن اأبي وائل عن عبد اهلل 
ر�سي اهلل عنه قال: »ل اأحد اأغري من اهلل؛ ولذلك حرم الفواح�ص ما ظهر 

1-م�سند اأحمد، ح.ر16845. علق عليه حمزة اأحمد الزين بقوله: »اإ�سناده �سحيح«.
2-يف )�سنن اأبي داود، ح.ر4805، ك. الأدب، ب. كراهية التمادح( »اإذا مدح اأحدكم �ساحبه...«، 

وقد �سححه الألباين يف )�سحيح �سنن اأبي داود، ح.ر4805(.
3-�سحيح البخاري، ح.ر2662، ك.ال�سهادات، ب. باب اإذا زكى رجل رجال كفاه.
4-م.�ص، ح.ر3445، ك. اأحاديث الأنبياء، ب. قوله تعالى: {ژ ڑ...}.
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منها وما بطن، ول �سيء اأحب اإليه املدح)1(من اهلل؛ولذلك مدح نف�سه. قلت: 
�سمعته منعبد اهلل؟ قال: نعم. قلت: ورفعه؟ قال: نعم)2(.

-23-

حدثنا حممد بن مقاتل اأخربنا عبد اهلل اأخربنا اأبو حيان التيمي عن اأبي 
زرعة بن عمرو بن جرير عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: اأُتي ر�سول اهلل 
] بلحم فرفع اإليه الذراع وكانت تعجبه، فنه�ص منها نه�سة ثم قال: »اأنا 
الأولني  النا�ص  اهلل  يجمع  مم ذلك؟  تدرون  وهل  القيامة،  يوم  النا�ص  �سيد 
والآخرين يف �سعيد واحد ... فاأنطلُق فاآتي حتت العر�ص فاأقع �ساجدا لربي 
عز وجل، ثم يفتح اهلل علي من حمامده وح�سن الثناء)3( عليه �سيئا مل يفتحه 
اأحد قبلي، ثم يقال: يا حممد ارفع راأ�سك. �سل تعطه، وا�سفع ت�سفع. على 

فاأرفع راأ�سي، فاأقول: »اأمتي يا رب، اأمتي يا رب...« )4(.

-24-

وحدثنا حممد بن املثنى وحممد بن ب�سار واللفظ لبن املثنى قال:حدثنا 
بن  همام  ع��ن  اإب��راه��ي��م  ع��ن  من�سور  ع��ن  �سعبة  حدثنا  جعفر  ب��ن  حممد 
احلارث اأن رجال جعل ميدح عثمان فعمد املقداد فجثا على ركبتيه- وكان 
رجال �سخما - فجعل يحثو يف وجهه احل�سباء. فقال له عثمان: ما �ساأنك؟ 

1-يف)�سحيح البخاري، ح.ر 4637، ك. تف�سري القراآن، ب.قوله عز وجل: {ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  
ڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈ}( »املدحة« بدل »املدح«.

...}.وَرْف���ع  وئ  ەئ  {ەئ  ب.قوله:  ال��ق��راآن،  تف�سري  ك.  ح.ر4634،  البخاري،  2-�سحيح 
احلديث ظاهر يف مكان اآخر من )م.�ص، ح.ر 4637( عن عبد اهلل بن م�سعود باخت�سار.

3-يف )�سحيح البخاري، ح.ر 4476، ك. تف�سري القراآن، ب.قول اهلل تعالى:{ڦ ڦ ڄ 
ڄ}( »فاأحمده بتحميد يعلمنيه...«.يف )م.�ص، ح.ر7510، ك. التوحيد، ب. كالم الرب عز وجل 
يوم القيامة...( »ويلهمني حمامد اأحمده بها ل حت�سرين الآن، فاأحمده بتلك املحامد«.ويف )�سحيح 
»فاأحمده  ح.ر193م4(  يعلمنيه...«.ويف)م.�ص،  بتحميد  ربي  »فاأحمد  ح.ر193، ك.الإميان(  م�سلم، 

مبحامد ل اأقدر عليه الآن...«.
4- �سحيح البخاري، ح.ر4712، ك. تف�سري القراآن، �سورة الإ�سراء، ب. ذرية من حملنا مع نوح.
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وجوههم  يف  فاحثوا  املداحني  راأيتم  »اإذا  ق��ال:   [ اهلل  ر�سول  اإن  فقال: 
الرتاب«)1(.

-25-

�سعيد اجلوهري  بن  واإبراهيم  املروزي مبكة  بن احل�سن  حدثنا احل�سني 
قال: حدثنا الأحو�ص بن جواب عن �سعري بن اخلم�ص عن �سليمان التيمي عن 
اأبي عثمان النهدي عن اأ�سامة بن زيد قال: قال ر�سول اهلل ]: »من �سنع 

اإليه معروف فقال لفاعله: جزاك اهلل خريا فقداأبلغ يف الثناء«.)2(

ثانيا-الهجاء

-26-

اآدم حدثنا �سريك عن حممد بن عبد اهلل املرادي عن  حدثنا يحيى بن 
عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن �سلمة قال: قال عمار: ملا هجانا امل�سركون 
لكم«. يقولون)3(  كما  لهم  »قولوا  فقال:   ،[ اهلل  ر�سول  اإلى  ذلك  �سكونا 

قال)4(: فلقد راأيتنا نعلمه اإماء اأهل املدينة)5(.

-27-

حدثنا علي بن عبد اهلل: حدثنا �سفيان قال عمرو: �سمعت جابر بن عبد 
الأ�سرف؛  ]:»من لكعب بن  يقول: قال ر�سول اهلل  اهلل ر�سي اهلل عنهما 

1- �صحيح م�سلم، ح.ر3002م1، ك.�لزهد، ب. �لنهي عن �ملدح �إذ� كان فيه �إفر�ط.
املت�سبع مبا مل يعطه.قال الرتمذي:  الرب، ب. ما جاء يف  2-�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2035، ك. 

»هذا حديث ح�سن جيد غريب«، و�سححه الألباين.
3- يف )م�سند البزار، ح.ر1423( »اأجيبوهم«.

4- العبارة »فلقد... املدينة « لي�ست يف بع�ص الروايات كرواية البزار)م.�ص(.
اأحمد، ح.ر18230. قال حمققه:»اإ�سناده ح�سن لأجل �سريك«.واأورده الهيثمي يف)جممع  5- م�سند 

الزوائد، 127/8( وقال:»رواه اأحمد والبزار بنحوه والطرباين، ورجالهم ثقات«.
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فاإنه قد اآذى اهلل ور�سوله«)1(.

فقام حممد بن م�سلمة فقال: يا ر�سول اهلل، اأحتب اأن اأقتله؟ 

قال: »نعم«.

قال: فائذن يل اأن اأقول �سيئا.

قال: »قل«.

... قال: وُيدخل حممد بن َم�سلمة معه رجلني.

قيل ل�سفيان: �َسماهم عمرو؟ 

قال: �سمى بع�سهم.

 قال عمرو: جاء معه برجلني.

وقال غري عمرو: اأبو َعب�ص بن َجرب، واحلارث بن اأو�ص، وَعّباد بن ب�سر.

ه،  قال عمرو: جاء معه برجلني فقال: اإذا ما جاء فاإين قائل ب�َسَعره فاأ�ُسمُّ
فاإذا راأيتموين ا�سَتْمَكنُت من راأ�سه فدونكم فا�سربوه.

وقال َمرة: ثم اأُ�سمكم، فنزل اإليهم متو�سحا، وهو ينفح من ِريح الطيب.

فقال: ما راأيُت كاليوم ريحا، اأي: اأطيب.

وقال غري عمرو: قال: عندي اأَْعطر ن�ساء العرب، واأْكَمل العرب.

1- يف)�سنن اأبي داود، ح.ر3000، ك. اخلراج والإمارة والفيء، ب. كيف كان اإخراج اليهود...( »وكان 
كعب بن الأ�سرف يهجو النبي ] ويحر�ص عليه كفار قري�ص«، وقد �سححه الألباين يف )�سحيح �سنن 
اأبي داود، ح.ر3000(.ويف)امل�ستدرك، ح.ر1439/5841( بلفظ»كان كعب بن الأ�سرف يقول ال�سعر، 
ويخذل عن النبي ]،ويخرج يف غطفان«، لكن �سكت عنه احلاكم، كما �سكت عنه الذهبي اأي�سا يف 
)تلخي�سه، 436/3(. ويف )جممع الزوائد، 199/6( وقد ن�سب احلديث لأحمد ومل اأجده يف م�سنده 
اأن كعب بن الأ�سرف »كان يهجو النبي ]«، وفيه اأي�سا اأنه ملا ُقِتل كعٌب َوَفدت اليهوُد على ر�سول اهلل 
]»فذكرهم النبي ] ما كان يهجوه يف اأ�سعاره، وما كان يوؤذيه«، و قد علق الهيثمي على احلديث 

بقوله: »رجاله رجال ال�سحيح«.
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قال عمرو: فقال له: اأتاأذن يل اأن اأ�سم راأ�سك.

قال: نعم. 

ف�سمه ثم اأ�سم اأ�سحابه، ثم قال: اأتاأذن يل؟ 

قال: نعم. 

فلما ا�ستمكن منه قال: دونكم.

فَقتلوه، ثم اأتوا النبي ] فاأخربوه)1(.

-28-

�سمع  اأن��ه  عدي  اأخ��ربين  ق��ال:  �سعبة  اأخربنا  منهال،  بن  احلجاج  حدثنا 
قريظة)2(:  يوم  حل�سان   [ النبي  قال  قال:  عنه  تعالى  اهلل  ر�سي  ال��رباء 

»اهجهم اأو هاجهم وجربيل معك«)3(.

-29-
حدثنا معاذ بن املثنى ثنا، علي بن املديني.ح. وحدثنا مو�سى بن هارون، 
ثنا علي بن حرب املو�سلي، قال: ثنا زيد بن احلباب، حدثني عمرو بن عثمان 
بن عبد الرحمن بن �سعيد املخزومي، حدثني جدي، عن اأبيه �سعيد، وكان 
اأومنهم يف  »اأربعة ل  يوم فتح مكة:  ] قال  ال�سرم:اأن ر�سول اهلل  ي�سمى 
حل ول حرم... وقينتني)4(كانتا مِلْقَي�ٍص تغنيان بهجاء ر�سول اهلل ]: قتلت 

يف)امل�ستدرك،  الأ����س���رف.  ب��ن  ك��ع��ب  ب.ق��ت��ل  ك.امل���غ���ازي،  ح.ر4037،  ال��ب��خ��اري،  �سحيح   -1
اأحد الذين تطوعوا لقتل كعب قال يف ذلك ق�سيدة �سور فيها  اأن عباد بن ب�سر  ح.ر1439/5841( 

العملية برمتها، وهي يف اأحد ع�سر بيتا.
2- يف رواية اأخرى يف)�سحيح البخاري، ح.ر4124، ك.املغازي، ب.مرجع النبي ] من الأحزاب( 

»قال ر�سول اهلل ] يوم قريظة حل�سان بن ثابت: اهج امل�سركني، فاإن جربيل معك «.
اأحمد،  الأحزاب.ويف)م�سند  من   [ النبي  ب.مرجع  ك.املغازي،  ح.ر4123،  البخاري،  �سحيح   -3

ح.ر18549( باإ�سناد �سحيح»فاإن روح القد�ص معك«.
ثم  اأفلتت  التي  فرتنى هي  واأن  وفرتنى،  �سارة  القينتني  ا�سم  اأن  الأنف، 170/4(  )الرو�ص  4- ويف 

اأ�سلمت.
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اإحداهما، واأفلتت الأخرى فاأ�سلمت)1(.

-30-

عن عائ�سة قالت: قال ر�سول اهلل ]: »اإن اأعظم النا�ص فرية)2( لرجل)3( 
وزنى  اأبيه  من  انتفى  ورج��ل  باأ�سرها،  القبيلة  فهجا  رج���ال)5(  ه��اج��ى)4( 

اأمه«)6(.

-31-

حدثنا اإبراهيم بن �سعيد اجلوهري قال: نا اأبو اأحمد قال: نا عبد ال�سالم 
بن حرب قال: نا عطاء بن ال�سائب عن �سعيد بن جبري عن ابن عبا�ص قال: 
ملا نزلت {ڈ ڈ ژ ژ ڑ})7( جاءت امراأة اأبي لهب، ور�سول اهلل 
جال�ص ومعه اأبو بكر، فقال له اأبو بكر: لو تنحيت ل توؤذيك يا ر�سول اهلل.فقال 
ر�سول اهلل ]:»اإنه �سيحال بيني وبينها«. فاأقبلت حتى وقفت على اأبي بكر 
فقالت: يا اأبا بكر، هجانا �ساحبك)8(.فقال اأبو بكر)9(: ل َوَربِّ هذه الَبِنيَّة)10( 

1- املعجم الكبري، ح.ر5529. اأورده الهيثمي يف )جممع الزوائد، 176/6(، وقال: »رواه الطرباين، 
يعلى  اأبو  ورواه  باخت�سار،  وغريه  داود  اأبو  »رواه   :)169-168/6 )م.�ص،  يف  قال  و  ثقات«،  ورجاله 

والبزار، ورجالهما ثقات«.
2- في )�سحيح الأدب املفرد، ح.ر874/670( »جرما«.

3- يف)م.�ص( »اإن�سان �ساعر«.ويف )�سحيح ابن حبان، ح.ر5785( باإ�سناد �سحيح »�ساعر«.
4- يف )�سحيح الأدب املفرد، ح.ر874/670( »يهجو«.

5- العبارة »هاجى رجال« لي�ست يف بع�ص الروايات كرواية )�سحيح الأدب املفرد، ح.ر874/670(.
6- �صحيح �سنن ابن ماجة، ح.ر3828/3044( ك.الأدب، ب. ما كره من ال�سعر.قال الألباين معلقا 

عليه: »�سحيح«، كما اأورده يف )ال�سحيحة، ح.ر 763 و1487(.
7- �سورة امل�سد، الآية 1.

8- يف)امل�ستدرك، ح.ر516/3376( »...وهي تقول:ُمذمما اأَبينا    وِديَنه َقَلينا   واأمَره َع�سينا«
وقد علق عليه بقوله: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد، ومل يخرجاه«.ويف)م.�ص، ح.ر1083/3945( »يا 

حممد، على ما تهجوين؟«.
9- يف)م.�ص، ح.ر1083/3945( اأن الذي رد عليها هو الر�سول ].

10- البنية: الكعبة.)ن. النهاية يف غريب احلديث، 158/1 مادة »بنا«(.
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ما ينطق بال�سعر، ول يتفوه به)1(.فقالت: اإنك مل�سدق. فلما ولت قال اأبو بكر 
رحمة اهلل عليه: ما راأتك. قال:»ل، ما زال ملك ي�سرتين حتى ولت«)2(.

-32-

حدثنا علي بن املبارك ال�سنعاين وعبيد اهلل بن حممد العمري قال: ثنا 
اإ�سماعيل بن اأبي اأوي�ص قال: ثنا اأبي قال: ثنا ه�سام بن عروة عن اأبيه عن 
عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق قال اأبو اأوي�ص: وحدثني اأي�سا عبد اهلل بن اأبي 
بكر بن حممد بن عمرو بن حزم الأن�ساري النجاري عن عمرة بنت عبد 
الرحمن الأن�سارية ثم النجارية عن عائ�سة زوج النبي ] قالت:كان النبي 
اأقرع بني ن�سائه... وقعد �سفوان بن املعطل  اأن ي�سافر �سفرا  اأراد  اإذا   [
ال�سعر  فقال �سفوان حل�سان يف  ف�سربه �سربة،  بال�سيف  ثابت  بن  حل�سان 

حني �سربه:

َتَلق ُذباب ال�سيف مني فاإنن�ي

 

ب�ساع�ر لي�ص  ُهوِجيت  اإذا  غ��الم 

 

ولكنني اأَْحِمي ِحَماي واأنَت�ِقْم 

 

واِهر من الَباِهت الرامي الرُباة الطَّ

 

ثم �ساح ح�سان فا�ستغاث النا�ص على �سفوان، فلما جاء النا�ص فر �سفوان 
اإياه، ف�ساأله  ] فا�ستعداه على �سفوان يف �سربته  اإلى النبي  فجاء ح�سان 
النبي ] اأن يهب له �سربة �سفوان اإياه، فوهبها للنبي ]، فعا�سه منها 

هجاك  ما  هجوتك،  »ما  قائال:  عليها  رد   [ اهلل  ر�سول  اأن  ح.ر1083/3945(  يف)امل�ستدرك،   -1
اإل اهلل«.

الإ�سناد،  ح�سن  احلديث  وه��ذا  بكر:  اأب��و  »ق��ال  بقوله:  البزار  عليه  ح.ر15.ع��ل��ق  البزار،  م�سند   -2
ويدخل يف م�سند اأبي بكر ر�سي اهلل عنه، اإذ حكى عن النبي ]، اإذ قال: ورب هذه البنية ما ينطق 
بال�سعر ول يتفوه به، وكان هذا من حكاية اأبي بكر عن ر�سول اهلل ]«.ورواه احلاكم يف)امل�ستدرك، 
ح.ر513/3376 و1083/3945(، وقال عن الأول: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد، ومل يخرجاه «، وقال 
عن الثاين: »هذا حديث �سحيح كما حدثناه هذا ال�سيخ، اإل اأين وجدت له علة«.كما اأورده الهيثمي 
بن  عطاء  فيه  ولكن  قلت:  الإ�سناد،  ح�سن  اإن��ه  البزار:  »وق��ال  وق��ال:   )147/7 الزوائد،  يف)جممع 

ال�سائب، وقد اختلط«.
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حائطا من نخل عظيم وجارية رومية، ويقال قبطية تدعى �سريين، فولدت 
حل�سان ابنه عبد الرحمن ال�ساعر.

 قال اأبو اأوي�ص: اأخربين بذلك ح�سني بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبا�ص 
عن عكرمة عن ابن عبا�ص، قالت عائ�سة: باع ح�سان ذلك احلائط من معاوية 

بن اأبي �سفيان يف وليته مبال عظيم...)1(.

-33-
اأخربنا علي بن حممد بن عقبة ال�سيباين بالكوفة ثنا الهيثم بن خالد ثنا 
اأبو نعيم ثنا عي�سى بن عبد الرحمن حدثني عدي بن ثابت عن الرباء بن 
عازب قال: قال ر�سول اهلل ] حل�سان بن ثابت:»اإن روح القد�ص معك ما 

هاجيتهم«.)2(

-34-
عن عائ�سة اأن ر�سول اهلل ] مر به اأبو �سفيان بن احلرث فقال: يا عائ�سة، 

هلمي حتى اأريك ابن عمك الذي هجاين)3(.

-35-
مقذعا  �سعرا  الإ�سالم  يف  قال  اهلل]:»م��ن  ر�سول  قال:قال  بريدة  عن 

فل�سانه هدر«)4(.

1- املعجم الكبري، ح.ر151 من اجلزء 23. علق عليه الهيثمي يف)جممع الزوائد، 239/9( بقوله: 
ال�سحيح«.ورواه احلاكم  ما يف  يخالف  بع�ص هذا  اأن  اإل  ال�سحيح،  ورجاله رجال  الطرباين،  »رواه 
يخرجاه«. ومل  م�شلم،  �شرط  على  �شحيح  حديث  »ه��ذ�  وق��ال:  ح.ر1804/6206(  يف)امل�ستدرك، 

واحلديث يف )�سحيح ال�سرية، �ص:263(.
2-امل�ستدرك، ح.ر6062. قال احلاكم: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد«.

اأبو  قال  �سيبة.  بن  الرحمن  عبد  �سيخه  البزار عن  »رواه  الهيثمي:  قال  الزوائد)22/6(.  3-جممع 
حامت: حديثه �سحيح، وبقية رجاله ثقات«. ومل اأجده يف م�سند البزار.

4-جممع الزوائد)126/8(. قال الهيثمي: »رواه البزار، ورجاله ثقات، ويف بع�سهم خالف«.
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اأول- �صم��اع ال�صعر

-36-

بن  ،اأن حممد  اأخربنا عمرو  قال:  وهب،  ابن  قال: حدثنا  اأحمد،  حدثنا 
عبدالرحمن الأ�سدي حدثه، عن عروة، عن عائ�سة، قالت: دخل علّي ر�سول 
الفرا�ص  على  فا�سطجع  بعاث)1(،  بغناء  تغنيان  جاريتان  وعندي   [ اهلل 
النبي  عند  ال�سيطان  مزمار  وقال:  فانتهرين،  بكر  اأبو  ودخل  وجهه،  ل  وحوَّ
غفل  فلما  »دعهما«)2(.  فقال:  ال�سالم  عليه  اهلل  ر�سول  عليه  فاأقبل  ]؟ 

غمزتهما فخرجتا)3(. 

-37-

ابن  قال  عيينة،  ابن  عن  كالهما  عمر،  اأبي  وابن  الناقد  عمرو  حدثنا 
اأبي عمر: حدثنا �سفيان، عن اإبراهيم بن مي�سرة، عن عمرو بن ال�سريد، 
�سعر  من  معك  »هل  فقال:  يوما   [ اهلل  ردفت)4(ر�سول  قال:  اأبيه،  عن 
بيتا،  »هيه«.فاأن�سدته  قال:  نعم.  قلت:  �سيء)5(؟«  ال�سلت  اأبي  بن  اأمية 

العيد( »تغنيان  العيدين، ب. احلراب والدرق يوم  1- يف رواية يف)�سحيح البخاري، ح.ر952، ك. 
 [ النبي  مقدم  ب.  الأن�سار،  مناقب  ك.  ح.ر3931،  بعاث«.ويف)م.�ص،  يوم  الأن�سار  تقاولت  مبا 
ح.ر17/892،  م�سلم،  )�سحيح  بعاث«.ويف  يوم  الأن�سار  تقاذفت  مبا  املدينة(»تغنيان  واأ�سحابه 
ك.�سالة العيدين، ب.الرخ�سة يف اللعب( »...يف اأيام منى«. و»بعاث مو�سع باملدينة كانت فيه وقعة 
عظيمة، قتل فيها خلق من اأ�سراف الأو�ص واخلزرج وكربائهم، ومل يبق من �سيوخهم اإل القليل«)البداية 

والنهاية: 154/3(.
2- يف )�سحيح البخاري، ح.ر952، ك. العيدين، ب. احلراب والدرق يوم العيد( و)�سحيح م�سلم، 

ح.ر982، ك.�سالة العيدين، ب. الرخ�سة يف اللعب( »يا اأبا بكر، اإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا«.
3- �سحيح البخاري، ح.ر949، ك.العيدين، ب.احلراب والدرق يوم العيد.
4- يف رواية اأخرى يف)�سحيح م�سلم، ح.ر1/2255، ك. ال�سعر(»اأردفني«.

ال�سعر(»ا�ستن�سدين«.ويف  ك.  ح.ر2255،  م�سلم،  .ويف)�سحيح  بنيِّ خطاأ  وهو  �سيئًا،  الأ�سل:  يف   -5
)م�سند اأحمد، ح.ر19355( باإ�سناد �سحيح »ا�ستن�سده«.ويف)م�سند اأبي يعلى، ح.ر1571( »اأن�سدت«.
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فقال:»هيه«.ثم اأن�سدته بيتا. فقال: »هيه«. حتى اأن�سدته مائة بيت)1( .

-38-

اأخربنا �سريك، عن �سماك، عن جابر بن �سمرة،  حدثنا علي بن ُحجر، 
يتنا�سدون)2(  اأ�سحابه  فكان  مرة،  مائة  من  اأكرث   [ النبي  جال�ست  قال: 
تب�سم)3(  فرمبا  �ساكت،  وهو  اجلاهلية  اأمر  من  اأ�سياء  ويتذاكرون  ال�سعر، 

معهم)4(.

-39-

عن جابر بن عبداهلل قال: طاف النبي ] يف حجته بالبيت على ناقته 
اجلدعاء، وعبداهلل بن اأم مكتوم اآخذ بخطامها يرجتز )5(.

-40-

حدثنا اأبو العبا�ص حممد بن يعقوب، ثنا اأحمد بن عبداجلبار، ثنا يون�ص 

)م�سند  ال��رواي��ات:ف��ف��ي  بع�ص  يف  زي���ادات  وقعت  ك.ال�سعر.وقد  ح.ر2255،  م�سلم،  �سحيح   -1
لي�سلم«.ويف)م.�ص،  كاد  »اإن  بعد ذلك:  قال   [ النبي  اأن  باإ�سناد �سحيح  اأحمد، ح.ر19349( مثال 
ح.ر19356( »كاد اأن ي�سلم«.ويف رواية اأخرى يف )�سحيح م�سلم، ح.ر2255، ك. ال�سعر( »فلقد كاد 

ي�سلم يف �سعره«.
2- يف )م�سند اأحمد، ح.ر20745( باإ�سناد ح�سن »يتذاكرون«.ويف)م.�ص، ح.ر20689( باإ�سناد ح�سن 

اأي�سا »يذكرون«.
3- يف )�سحيح م�سلم، ح.ر670، ك.امل�ساجد، ب. ف�سل اجللو�ص يف م�ساله بعد ال�سبح، وح.ر2322، 
اأكنت جتال�ص  �سمرة:  بن  قلت جلابر  قال:  بن حرب  �سماك  »عن   )...[ الف�سائل، ب.تب�سمه  ك. 
ر�سول اهلل ]؟ قال: نعم، كثريا. كان ل يقوم من م�ساله الذي ي�سلي فيه ال�سبح اأو الغداة حتى تطلع 

ال�سم�ص، فاإذا طلعت ال�سم�ص قام، وكانوا يتحدثون فياأخذون يف اأمر اجلاهلية، في�سحكون ويتب�سم«.
4- �سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2850، ك.الأدب، ب.ما جاء يف اإن�ساد ال�سعر.وقد علق عليه الرتمذي 
ح.ر670،  م�سلم،  يف)�سحيح  الأل��ب��اين.واحل��دي��ث  و�سححه  �سحيح«،  ح�سن  حديث  »ه��ذا  بقوله: 
رواية  قدمت  ولذلك  ال�سعر«،  »يتنا�سدون  وهو  عندنا  ال�ساهد  حمل  دون  لكن  مر،  كما  وح.ر2322( 

الرتمذي عليه.
مكتوم  ابن  ال�سحيح خال ذكر  »هو يف  بقوله:  الهيثمي  عليه  علق  وقد  الزوائد، 247/3،  5- جممع 

ورجزه، رواه الطرباين يف الكبري، ورجاله ثقات«، وقد بحثت عنه يف املعجم الكبري فلم اأجده.
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بن بكري، عن ابن اإ�سحاق قال: حدثني الزهري، عن عبيداهلل بن عبداهلل بن 
عتبة، عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما، قال: م�سى ر�سول اهلل ] واأ�سحابه 

عام الفتح حتى نزل مر الظهران)1( يف ع�سرة اآلفمن امل�سلمني ... 

لقيا  قد  املغرية  بن  اأمية  اأبي  بن  وعبداهلل  احل��ارث  بن  �سفيان  اأبو  وكان 
ر�سول اهلل ] بثنية الُعقاب فيما بني مكة واملدينة، فالتم�سا الدخول عليه، 
فكلمته اأم �سلمة فقالت: يا ر�سول اهلل ابن عمك وابن عمتك و�سهرك.فقال: 
»ل حاجة يل فيهما، اأما ابن عمي فهتك عر�سي، واأما ابن عمتي و�سهري فهو 
الذي قال يل مبكة ما قال«. فلما خرج اخلرب اإليهما بذلك ومع اأبي �سفيان 
بن احلارث ابن له، فقال: واهلل لياأَذَنن ر�سول]اأو لآخذن بيد ابني هذا ثم 
لنذهنب يف الأر�ص حتى منوت عط�سا اأو جوعا. فلما بلغ ذلك ر�سول اهلل ] 
رق لهما، فدخال عليه، فاأن�سده اأبو �سفيان قوله يف اإ�سالمه، واعتذاره مما 

كان م�سى فيه، فقال:

راي���ة اأحم�ل  ي�وم  اإين  حمم�د لعمرك  خ�يَل  ال��الِت  خيُل  لتغلب 

 

لك ال�ُمْدلج احلرياِن اأظل�َم ل�ي�ُل��ُه 

 

فهذا اأوان احلق اأُه�دى واأَْهَت�����دي

قتال��ك���م اأري�����د  ل  لثقيٍف  فُقل 

 

وُقل لثقيف ت�لك عندي فاأوع�دي

 

�ن���ي  ودلَّ نف�سي  غري  هاد  هداين 

 

د ُمط�رَّ كلَّ  ْدُت  ط�رَّ من  اهلل  اإلى 

 

كل مطرد« �سرب  اهلل من طردت  ]»اإل��ى  اهلل  ر�سول  اأن�سد  فلما  قال: 
ر�سول اهلل ] يف �سدره فقال: » اأنت طردتني كل مطرد«. 

قال ابن اإ�سحاق: ماتت اأم ر�سول اهلل ] بالأبواء وهي تزور اأخوالها من 
بني النجار)2(.

1- مر الظهران: مو�سع على بعد �ستة ع�سر ميال من مكة.
امل�ستدرك، ح.ر63/4359. قال �حلاكم: »هذ� حديث �شحيح على �شرط م�شلم، ومل يخرجاه«.   -2

وقال حمققو)�سرية ابن ه�سام: 36/4(: »اإ�سناده ح�سن«.
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-41-

اأخربين اأبو القا�سم عبدالرحمن بن احل�سني بن اأحمد بن حممد بن عبيد 
حدثني  احلزامي،  املنذر  بن  اإبراهيم  ثنا  بهمدان،  الأ�سدي  عبدامللك  بن 
�سلمى  اأبي  الرقيبة بن عبدالرحمن بن كعب بن زهري بن  احلجاج بن ذي 
املزين، عن اأبيه، عن جده، قال: خرج كعب وبجري ابنا زهري حتى اأتيا اأبرق 
العزاف)1(، فقال بجري لكعب: اثبت يف َعَجل هذا املكان حتى اآتي هذا الرجل 
- يعني ر�سول اهلل ] - فاأ�سمع ما يقول. فثبت كعب، وخرج بجري، فجاء 

ر�سول اهلل ]، فعر�ص عليه الإ�سالم فاأ�سلم،فبلغ ذلك كعبا فقال:
ر�سال��ًة ُبجريًا  عني  اأبلغا  األ 

 

على اأي �سيء َوْيَح غريك َدلَّكا

 

اأب�ًا  ول  اأُم��ًا  ُتْلِف  ُخُلق مل  على 

 

عليه ومل ُتْدِرك عليه اأخًا لك�ا

 

َرِوي��ًة بكاأ�ص  بكر  اأب��و  �سقاك 

 

وعلَّك�ا منها  امل��اأم��وُر  واأَنهلك 

 

كعبا  لقي  »م��ن  فقال:  دم��ه،  اأه��در   [ اهلل  ر�سول  الأب��ي��ات  بلغت  فلما 
فليقتله«.

] قد اأهدر دمه،   فكتب بذلك بجري اإلى اأخيه يذكر له اأن ر�سول اهلل 
ويقول له: النجا وما اأراك تفلت.ثم كتب اإليه بعد ذلك: اعلم اأن ر�سول اهلل 
قبل  اإل  اهلل  ر�سول  واأن حممدا  اإل اهلل،  اإله  ل  اأن  ي�سهد  اأحد  ياأتيه  ل   [
الق�سيدة  وقال  كعب،  فاأ�سلم  واأقبل.  فاأ�سلم  هذا  كتابي  فاإذا جاءك  ذلك، 
التي ميدح فيها ر�سول اهلل ]. اأقبل حتى اأناخ راحلته بباب م�سجد ر�سول 
اأ�سحابه مكان املائدة من  ] مع  ] ثم دخل امل�سجد، ور�سول اهلل  اهلل 
القوم متحلقون معه: حلقة دون حلقة، يلتفت اإلى هوؤلء مرة فيحدثهم، واإلى 
هوؤلء مرة فيحدثهم.قال كعب: فاأنخت راحلتي بباب امل�سجد، فعرفت ر�سول 

اف: العزاف: رمل لبني �سعد، و�سميت تلك الرملة اأبرَق العزاف»لأن فيها اجلن، وهي  1- اأبرق الَعزَّ
ي�سرة عن طريق الكوفة« )معجم ما ا�ستعجم، 940/3(.
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اهلل ] بال�سفة، فتخطيت حتى جل�ست اإليه، فاأ�سلمت، فقلت: اأ�سهد اأن ل 
اإله اإل اهلل واأنك ر�سول اهلل، الأمان يار�سول اهلل. قال: »ومن اأنت؟« قلت: اأنا 
كعب بن زهري. قال: »اأنت الذي تقول«، ثم التفت اإلى اأبي بكر فقال: »كيف 

قال يا اأبا بكر؟« فاأن�سده اأبو بكر ر�سي اهلل عنه: 

واأنهلك املاأمور منها وعلكا�سقاك اأبو بكر بكاأ�ص روية

قال: يا ر�سول اهلل، ما قلت هكذا، قال: »وكيف قلت؟« قال: اإمنا قلت: 
 واأنهلك املاأمون منها وعلكا �سقاك اأبو بكر بكاأ�ص روية

فقال ر�سول اهلل ]:»ماأمون واهلل «.

ثم اأن�سده الق�سيدة كلها حتى اأتى على اآخرها، واأمالها على احلجاج بن 
ذي الرقيبة حتى اأتى على اآخرها، وهي هذه الق�سيدة)1(:

متب���وُل اليوَم  فقلِبي  �سعاد  بانْت 

 

مكب�����وُل ُي��ْف��َد  مل  اإِْث���ره���ا  ��ٌم  م��ت��يَّ

 

. . يبلِّغه���ا. ما  باأر�ص  �سعاُد  اأم�ست 

 

املرا�سي���ل ِجيباُت  النَّ الِعتاُق  اإل 

 

ُع��ذاِف����رٌة اإل  ��غ��ه��ا  ت��ب��لِّ ول���ن 

 

َوَتْبِغي���ل اإِْرَق���اٌل  الأْي���ِن  على  فيها 

 

. . اأْوَعدن���ي. اهلل  ر�سوَل  اأن  اأُنِبئُت 

 

ماأم��ول اهلل  ر���س��ول  عند  والعفُو 

 

مع�ت���ذرا  اهلل  ر�سوَل  اأتيُت  فقد 

 

مقب��ول اهلل  ر���س��ول  عند  وال��ع��ذُر 

 

ب���ه ي�ست�ساء  لنور  الر�سول  م�سل��ول اإن  اهلل  �سيوف  من   و�سارم 

قائله��م ق�ال  قري�ص  من  فتية  زول���وا يف  اأ���س��ل��م��وا  مل��ا  م��ك��ة   ببطن 

بالغر�ص،  يفي  مبا  منها  اكتفينا  وقد   ،)25-6 �ص:  زهري،  بن  كعب  ديوان  )�سرح  يف  الق�سيدة   -1
م�سريين اإلى موا�سع احلذف.
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ُك�ُس�ٌف  ول  اأْنَك�ا�ص  زال  فما  زالوا 

 

معازي�ل ِم��ي�����ٌل  ول  ال��ل��ق�����اء  عن�د 

 

ُنحوره��ُم  يف  اإل  الطعُن  يقع  ما 

 

تهليل امَل��ْوِت  ِحيا�ِص  عن  لهم  وما 

 

ثانيا-اإن�صاد ال�صعر والتم�ث�ل به

-42-

حدثنا ه�سيم قال: اأنا مغرية، عن ال�سعبي، عن عائ�سة، قالت: كان ر�سول 
اهلل ] اإذا ا�سرتاث اخلرب متثل فيه ببيت طرفة)1(: 

وياأتيَك بالأخبار َمْن مْل ُتَزود)2(

-43-

حدثنا اأبو نعيم، حدثنا �سفيان، عن الأ�سود بن قي�ص قال: �سمعت جندبا 
يقول: 

اإ�سبعه،  فدميت  فعرث  حجر،  اأ�سابه  اإذ  مي�����س��ي)3(؛   [ النبي  بينما 
فقال)4(: 

1- �سدر البيت:»�ستبدي لك الأيام ما كنت جاهال« )ديوان طرفة، �ص:41(، وهو من معلقة طرفة 
امل�سهورة »خلولة اأطالل برُبقة َتْهَمد...«.

2- م�سند اأحمد، ح.ر23905، وقد علق عليه حمققه بقوله: »اإ�سناده �سحيح«.ورواه الهيثمي يف)جممع 
الزوائد: 131/8(، وقال:»رجاله رجال ال�سحيح«.

3- يف)�سحيح البخاري، ح.ر2802، ك. اجلهاد وال�سري، ب. من ينكب اأو يطعن يف �سبيل اهلل( اأن 
ذلك كان »يف بع�ص امل�ساهد«.ويف )�سحيح م�سلم، ح.ر1796، ك. اجلهاد وال�سري، ب. ما لقي النبي  

] من اأذى...( »كان ر�سول اهلل ] يف غار، فنكبت اإ�سبعه«.
4- يف )�سرية ابن ه�سام، 83/2( و)الطبقات الكربى، 133/4( وغريهما اأن احلادثة وقعت للوليد 
بن الوليد بن املغرية. ويف )حما�سبة النف�ص، ح.ر19( اأنها وقعت لعبداهلل بن رواحة يف غزوة موؤتة.ويف 
)جزء حممد بن عا�سم الثقفي، ح.ر19( اأن احلادثة وقعت لأبي بكر ال�سديق، واأنه كان مع الر�سول 

] فدميت اأ�سبعه فقال البيت، ورجاله ثقات.
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دميِت اإ�سبع  اإل  اأن��ت  ه��ل 

 

لقيِت م���ا  اهلل  ���س��ب��ي��ل  ويف 

 

-44-

عن  �ُسريح،  بن  املقدام  عن  �َسريك،  اأخربنا  قال:  ُحجر،  بن  علي  حدثنا 
اأبيه، عن عائ�سة، قال: قيل لها: هل كان النبي] يتمثل ب�سيء من ال�سعر؟ 

قالت: كان يتمثل ب�سعر)1(ابن رواحة، ويتمثل ويقول)2(:
وياأتيَك بالأخبار من مل ُتزود)3(

-45-

بن  زكريا  عن  عا�س�م،  اأب��و  حدثنا  الب�سري،  عثمان  بن  اأحمد  حدثنا   
ابن عبا�ص:{ڱ ں  اإ�سح�اق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن 

ں             ڻ ڻ ڻ ڻ})4(، قال: قال النبي ]:
َج�ّما اإن َتغفر اللهم تغفْر 

 

اأملَّا ل  لك  عْبد  ون�سُف 

 

1- يف)م�سند اأحمد، ح.ر25107( باإ�سناد ح�سن »من �سعر...«.
2- يف)م.�ص، ح.ر24952( باإ�سناد ح�سن »...كان يروي هذا البيت...«.

اإن�ساد ال�سعر.قال الرتمذي: »هذا  3- �صحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2848، ك. الأدب، ب.ما جاء يف 
حديث ح�سن �سحيح«، و�سححه الألباين.

4- �سورة النجم، الآية 32.
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ثالثا-التجاوب مع ال�صعر وال�صعراء

-46-

واأ�سابوا  ُخَزاعة،  على  وقري�ص  بكر  بنو  تظاهرت  فلما  اإ�سحاق:  ابن  قال 
العهد  من   [ اهلل  ر�سول  وبني  بينهم  كان  ما  ونق�سوا  اأ�سابوا،  ما  منهم 
بن  عمرو  خرج  وعهده،  عقده  يف  وكانوا  ُخَزاعة،  من  ا�ستحلوا  مبا  وامليثاق 
�سامل اخلزاعي، ثم اأحد بني كعب، حتى قدم على ر�سول اهلل ] املدينة، 
وكان ذلك مما هاج فتح مكة، فوقف عليه وهو جال�ص يف امل�سجد بني َظهراين 

النا�ص، فقال:

حم�م�دا ن���ا����س���ٌد  اإين  رب  ي���ا 

 

الأَْتَل��دا واأب��ي��ه  اأبينا  ِحلف 

وال���دا وك��ن��ا  ُوْل�����دا  ك��ن��ت��م  ق��د 

 

ي�دا ننِزْع  فلم  اأ�سلمنا  َت  ُثمَّ

 

فان�سر هداك اهلل ن�سرا اأَْعتدا

 

م�ددا ياأتوا  عباداهلل   وادع 

ت�ج�ردا ق��د  اهلل  ر���س��وُل  فيهم 

 

�دا اإن �ِسيم خ�ْسفا وجُهه تربَّ

 

ُمزبدا يجري  كالبحر  فيلق  يف 

 

املوعدا اأخلفوك  قري�سا  اإنَّ 

 

ال�م�وؤَك�َّدا م��ي��ث��اق��ك  ون��ق�����س��وا 

 

َدا ُر�سَّ َك��داء  يف  يل  وجعلوا 

 

اأح��دا اأدع���و  ل�ست  اأن  ع��ددا وزع��م��وا  واأق�������ل  اأذل   وه���م 

ُه�ج�َّدا  ب��ال��وت��ي�����ر  ��ت��ون��ا  ب��يَّ ه��م 

 

و�س�ج�َّدا ��ع�����ا  رَكَّ وق��َت��ل��ون��ا 

 

... فقال ر�سول اهلل ]:» ُن�سرَت يا عمرو بن �سامل «. ثم َعر�ص لر�سول 
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بني  لَت�ْستهلُّ بن�سر)1(  ال�سحابة  »اإن هذه  ال�سماء، قال:  ] عنان من  اهلل 
كعب«)2(.

-47-

اأبو مع�سر  ثنا  املقدمي،  بكر  اأبي  بن  ثنا حممد  اأبي،  حدثنا عبداهلل، حدثني 
الرباء، حدثني �سدقة بن طلي�سة، حدثني معن بن ثعلبة املازين واحلي بعد، 

قال: حدثني الأع�سى املازين، قال: 

اأتيت النبي ] فاأن�سدته:
الع�رْب َوَدي��ان  النا�ص  مالك  يا 

 

الِذرْب من  ِذْرَب��ة  لقيت  اإين 

رجب يف  الطعاَم  اأبغيها  غدوت 

 

َوَه��رب ب��ن��زاع  فخلَّفتني 

 

َن�ب بالذَّ ت  ولطَّ العهَد  اأخلَفِت 

 

وه���ّن ���س��رُّ غ��ال��ب مل��ن غلب

 

1- يف )م�سند اأبي يعلى، ح.ر4380( »عن عائ�سة قالت: لقد راأيت ر�سول اهلل ] غ�سب فيما كان من 
�ساأن بني كعب غ�سبا مل اأره غ�سبه منذ زمان، وقال: ل ن�سرين اهلل اإن مل اأن�سر بني كعب. قالت: 
وقال يل: »قويل لأبي بكر وعمر يتجهزا لهذا الغزو«، قال: فجاءا اإلى عائ�سة فقال: اأين يريد ر�سول 
اهلل ] ؟ قال: فقالت: لقد راأيته غ�سب فيما كان من �ساأن بني كعب غ�سبا مل اأره غ�سبه منذ زمان 
من الدهر«، وقد علق عليه الهيثمي يف)جممع الزوائد، 165/6( بقوله: »رواه اأبو يعلى عن حزام بن 

ه�سام بن حبي�ص، عن اأبيه، عنها، وقد وثقهما ابن حبان، وبقية رجاله رجال ال�سحيح«.
ال�سحيحة،  النبوية  )ال�سرية  يف  العمري  �سياء  اأك��رم  ه�����س��ام)28/4-29(.اأورده  اب��ن  �سرية   -2
اإ�سحاق  ابن  �سرح  وقد  لذاته،  ح�سن  باإ�سناد  اإ�سحاق  ابن  طريق  »من  بقوله:  عليه  وعلق   ،)473/2
بالتحديث، وله �ساهد �سعيف يف الطرباين يف )املعجم ال�سغري، 73/2( ل�سعف يحيى بن �سليمان 
اخلزاعي، و�ساهد اآخر يف م�سند اأبي يعلى املو�سلي)400/4(، ويف م�سند حزام بن ه�سام اخلزاعي 
�سيخ حمله ال�سدق، واأبوه تابعي جمهول احلال، وقد وثقهما ابن حبان«. و�سححه اإبراهيم العلي يف 
النبوية يف �سوء  اأحمد يف )ال�سرية  الدكتور مهدي رزق اهلل  ال�سرية، �ص: 402(. وح�سنه  )�سحيح 

امل�سادر الأ�سلية، �ص: 557(.
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قال: فجعل يقول النبي ] عند ذلك: »وهّن �سّر غالب ملن غلب«)1(.

-48-

اأبي عمر املكي، حدثنا �سفيان، عن عمر بن �سعيد بن  حدثنا حممد بن 
اأعطى  قال:  رافع بن خديج؛  ِرفاعة، عن  بن  َعباية  اأبيه، عن  م�سروق، عن 
ر�سول اهلل ] اأبا �سفيان بن حرب، و�سفوان بن اأمية، وعيينة بن ح�سن، 
والأقرع بن حاب�ص: كل اإن�سان منهم مائة من الإبل. واأعطى عبا�سنب مردا�ص 

دون ذلك، فقال عبا�ص بن مردا�ص)2(:

الُعَبي� وَنْهب  َنْهبي  اأجتعل 

 

والأَق��رِع ُعيينَة  َب���نْي  ���د 

حاِب��ٌص ول  ب��در  ك��ان  ف�ما 

 

َيُفوقان ِمْرَدا�َص يف امَلْجمع

 

وما كنت ُدوَن امرئ منهما

 

ومن َتْخِف�ص اليوَم ل ُيرَفع

 

قال: فاأمت له ر�سول اهلل ] مائة)3(.

-49-

بَجَواٍر  هو  فاإذا  املدينة)4(،  ببع�ص  مر   [ النبي  مالك:اأن  بن  اأن�ص  عن 
َي�سرْبن ِبدفهن وَيَتغنني وَيُقلن:

نحن جواٍر من بني النَّجاْر

 

يا حبذا حممٌد من ج�اْر

 

»رواه  بقوله:  عليه  وعلق   )335/4 الزوائد،  )جممع  يف  الهيثمي  ح.ر6885.اأورده  اأحمد،  م�سند   -1
اأحمد  بن  »رواه عبداهلل  اأي�سا يف)م.���ص، 128-127/8(:  «.وقال  ثقات  ورجاله  اأحمد،  بن  عبداهلل 

والطرباين واأبو يعلى والبزار... ورجالهم ثقات«.
2- الأبيات يف )ديوان عبا�ص بن مردا�ص، �ص: 112-111(.

3- �سحيح م�سلم، ح.ر137/1060، ك.الزكاة، ب. اإعطاء املوؤلفة قلوبهم.
4- يف)�سحيح البخاري، ح.ر3785، ك. مناقب الأن�سار، ب.قول النبي ] لالأن�سار...( »راأى النبي 

] الن�ساء وال�سبيان مقبلني، قال: ح�سبت اأنه قال: من عر�ص...«.
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فقال النبي ])1(: »اهلل يعلم اإين لأحبكن«)2(.

-50-

حدثنا اأبو �سعيب عبداهلل بن احل�سن احلراين، ثنا اأبو جعفر النفيلي، ثنا 
حممد بن �سلمة، عن حممد بن اإ�سحاق، عن عمرو بن �سعيب، عن اأبيه، عن 
اَنة، وقد اأ�سلموا، قالوا:  جده: اأن وفد هوازن ملا اأتوا ر�سول اهلل ] باجِلِعرَّ
اإنا اأ�سل وع�سرية، وقد اأ�سابنا من البالء ما ل يخفى عليك، فامنن علينا منَّ 

اهلل عليك.

وقام رجل من هوازن، ثم اأحد بني �سعد بن بكر يقال له: زهري، ُيكنى ب�»اأبي 
الالتي  وحوا�سنك  وخالتك  عماتك  ن�ساوؤنا  اهلل،  ر�سول  يا  فقال:  �سرد«، 
كفلنك، ولو اأنا حلقنا احلارث بن اأبي �سمر والنعمان بن املنذر، ثم نزل بنا 

منه الذي اأنزلت بنا لرجونا عطفه وعائدته علينا، واأنت خري املكفولني.

 ثم اأَن�َسد ر�سوَل اهلل ] �سعرا قاله، وذكر فيه قرابَتهم وما كفلوا منه، 
فقال:

َك��َرم يف  اهلل  ر���س��وَل  علينا  اْم���نُن 

 

خ��ر ون�دَّ ن��رج��وه  امل��رء  ف��اإن��ك 

 

َق�َدر  عاقه�ا  قد  بْي�سة  على  ام��نن 

 

ِغَي��ر �سمُلها يف دهرها  ق  مفرَّ

 

اأبقت لنا احلرب هتَّافا على ُح�ُزن

 

والُغ�َم��ر الَغَماء  قلوبهم  على 

 

تْن��ُس�ره�ا  َنعماُء  َتَداركهم  مل  اإن 

 

يا اأعظم النا�ص ِحلما حني ُيخترب

 

عها امنن على ن�سوة َمن كنت َتر�سَ

 

ُدَرر ها  �سِ حَمْ ُفوكيملوؤه من  اإذ 

 

1- يف )م.�ص( »اللهم اأنتم من اأحب النا�ص اإيّل، قالها ثالث مرات«.
2- �سحيح �سنن ابن ماجة، ح.ر1926/1553، ك.النكاح، ب.الغناء والدف.قال الألباين: »�سحيح«.
واحلديث يف)�سحيح البخاري، ح.ر3785، ك. مناقب الأن�سار، ب.قول النبي ] لالأن�سار...( لكن 

دون حمل ال�ساهد.
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فها  اإذ كنَت طفال �سغريا كنت َتر�سَ

 

ت��ذر وما  تاأتي  ما  َيزيُنك  واإذ 

نعاَم��ت�ه �سالت  كمن  جتعلنا  ل 

 

ُزِه�ر مع�سٌر  فاإنا  منُه  وا�ْستْبق 

 

فقال ر�سول اهلل ]:... »اأما ما كان يل ولبني عبداملطلب فهو لكم«. وقال 
املهاجرون: ما كان لنا فهو لر�سول اهلل ].وقالت الأن�سار مثل ذلك.وقال 
الأقرع بن حاب�ص: اأما اأنا يا ر�سول اهلل، وبنو متيم فال.وقال عيينة مثل ذلك.
فقال عبا�ص بن مردا�ص: اأما اأنا وبنو �سليم فال.وقالت بنو �سليم: اأما ما كان 
لنا فهو لر�سول اهلل.قال: يقول العبا�ص لبني �سليم: وهنتموين.فقال ر�سول 
اهلل ]: »اأما من مت�سك منكم بحقه من هذا ال�سبي فله �ست قالئ�ص من 

يُبه«. فَردوا اإلى ر�سول اهلل] اأبناءهم ون�ساءهم)1(.  اأول يفء ُن�سِ

-51-

حدثنا اأبو بكر بن اإ�سحاق، اأنباأ عبداهلل بن ال�سقر، ثنا اإبراهيم بن املنذر 
احلزامي، ثنا معن بن عي�سى، ثنا عبيد اهلل بن عمر بن حف�ص، عن نافع، 
عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما، قال: ملا دخل ر�سول اهلل ] عام الفتح راأى 
عنه،  اهلل  ر�سي  بكر  اأبي  اإلى  فتب�سم  باخلُمر،  اخليل  وجوه  يلطمن  الن�ساء 

وقال:»يا اأبا بكر، كيف قال ح�سان بن ثابت؟« 

فاأن�سده اأبو بكر ر�سي اهلل عنه:

1- املعجم الكبري، ح.ر5304.اأورده يف)جممع الزوائد، 190/6( وعلق عليه بقوله: »فيه ابن اإ�سحاق 
ح.ر2308-2307  البخاري،  يف)�سحيح  ثقات«.واحلديث  رجاله  وبقية  ثقة،  ولكنه  مدل�ص،  وه��و 
و2539،2540 و2583-2584 و2607-2608 و3131-3132 و4318-4319 و7176-7177( لكن دون 
ال�سعر.قال ابن حجر يف)فتح الباري، 629/7(:»...واأورد الطرباين �سعر زهري بن �سرد من حديثه، 
اأبيات. وقد وقع لنا عاليا جدا يف »املعجم ال�سغري« ع�ساري  فزاد على ما اأورده ابن اإ�سحاق خم�سة 
املذكورة، فهو ح�سن،  باملتابعة  يقوى حديثه  لكن  فيه وزهري ل يعرف،  الطرباين  الإ�سناد، ومن بني 
وقد ب�سطت القول فيه يف »الأربعني املتباينة«، ويف »الأمايل«، ويف»الع�سرة الع�سارية«، وبيَّنت َوْهم من 
زعم اأن الإ�سناد منقطع، واهلل املوفق«.وقال عادل ر�سد يف تعليقه على رواية)ال�ستيعاب، �ص: 259(: 

»هذا �سند ح�سن«.



185

قع من َكِتَفي َكَداء ُتِثري النَّ َعِدْمت َثِنيتي اإْن مل َتَروها

ْمُهن باخُلُمِر الن�س�اء ُيَلطِّ ة ُم�سرعات ُيناِزْعن الأِعنَّ

فقال ر�سول اهلل ]: »ادخلوا من حيث قال ح�سان«.)1(

-52-

حدثنا اأبو العبا�ص حممد بن يعقوب، ثنا اأبو عمر اأحمد بن عبداجلبار، ثنا 
يون�ص بن بكري، عن حممد بن اإ�سحاق، عن داود بن احل�سني، عن عكرمة، 
رار بن الأزور ر�سي اهلل عنه ملا اأ�سلم اأتى النبي ]  عن ابن عبا�ص: اأن �سِ

فاأن�ساأ يقول)2(:

تركُت الِقداَح وَعْزف الِقي�ا

 

ليًة وابت�ه�ال ِن واخَلْمَر َت�سْ   

َ يف َغْم��َرٍة  ي املَُحربَّ وَكرِّ

 

وجهدي على امل�سلمني القتال   

ْدت�ن�ا وقال�ْت جميل�ُة َبدَّ

 

ْحَت اأهَلَك �ستَّى �ِسَم�ال وطرَّ   

ْفَقِت�ي  فيا رب ل اأُْغَبنَنْ �سَ

 

فقد بعُت اأهلي ومايل ِب�َدال   

رار«)3(. فقال ر�سول اهلل ]: »ما ُغِبنت �سفقَتَك يا �سِ

1- امل�ستدرك، ح.ر40/4442. قال احلاكم: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد«.وقال ابن حجر يف )فتح 
الباري، 603/7(: »اإ�سناده ح�سن«. 

2- يف)م�سند اأحمد، ح.ر16649( »قال �سرار، ثم قلت«.
3- امل�ستدرك، ح.ر640/5042(. �سكت عنه احلاكم، وقال الذهبي يف )التلخي�ص، 238/3(: »�سحيح«.
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رابعا-معرفة ال�صعراء

-53-

حدثنا يعقوب قال ثنا اأبي عن ابن اإ�سحاق قال فحدثني معبد بن كعب بن 
مالك بن اأبي كعب بن القني اأخو بني �سلمة اأن اأخاه عبيد اهلل بن كعب -وكان 
اأباه كعب بن مالك - وكان كعب ممن �سهد  اأن  الأن�سار- حدثه  اأعلم  من 
العقبة وبايع ر�سول اهلل ] بها - قال:خرجنا يف حجاج قومنا من امل�سركني 
وقد �سلينا وفقهنا ومعنا الرباء بن معرور ... فدخلنا امل�سجد فاإذا العبا�ص 
ر�سول  فقال  اإليه،  جل�سنا  ثم  ف�سلمنا  جال�ص،  معه   [ اهلل  ور�سول  جال�ص 
اهلل ] للعبا�ص: »هل تعرف هذين الرجلني يا اأبا الف�سل؟« قال: نعم. هذا 
الرباء بن معرور �سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. قال: فواهلل ما اأن�سى قول 

ر�سول اهلل ]:»ال�ساعر«؟! قال: نعم...)1(.

الهيثمي يف )جممع  الزين.واأورده  اأحمد  وقد �سححه حمققه حمزة  اأحمد، ح.ر15738.  م�سند   -1
اإ�سحاق، وقد �سرح  الزوائد، 48/6(،وقال: »رواه اأحمد والطرباين بنحوه، ورجال اأحمد رجال ابن 
بطوله.واحلديث يف  اإ�سحاق  ابن  ابن حبان �سحح حديث  اأن  الباري، 261/7(  بال�سماع«.ويف )فتح 

)ال�سرية النبوية ال�سحيحة، 201/1(، و)�سحيح ال�سرية، �ص:112(.
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الف�صل الرابع:
املوقف من ال�صعر
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اأول- قبول ال�صعر ورف�صه

-54-

حدثنا يون�ص، قال: حدثنا اأبو داود، قال: حدثنا الأ�سود بن �سيبان، قال: 
حدثنا اأبو نوفل بن اأبي عقرب، قال: قيل لعائ�سة: اأكان يت�سامع عند ر�سول 

اهلل ] ال�سعر؟ قالت: كان اأبغ�ص احلديث اإليه)1(.

-55-

اإ�سماعيل، عن عبداهلل  حدثنا خلف بن الوليد قال: ثنا ابن عيا�ص يعني 
معاوية  النا�ص  خطب  قال:  معاوية،  مولى  حريز  اأبي  عن  وغريه،  دينار  بن 
بحم�ص، فذكر يف خطبته اأن ر�سول اهلل ] حرم �سبعة اأ�سياء، واأين اأبلغكم 
وجلود  والتربج،  والت�ساوير،  ْعر،  وال�سِّ النوح،  منهن:  عنه،  واأنهاكم  ذلك، 

ال�سباع، والذهب، واحلرير)2(.

-56-

حدثنا اأبو اليمان، اأخربنا �سعيب، عن الزهري، قال: اأخربين اأبو بكر بن 
عبدالرحمن، اأن مروان بن احلكم اأخربه،اأن عبدالرحمن بن الأ�سود بن عبد 
يغوث اأخربه،اأن اأبي بن كعب اأخربه اأن ر�سول اهلل ] قال)3(:»اإن من ال�سعر 

حكمة«.)4(
1- م�سند الطيال�سي، ح.ر1490. علق عليه حمققه بقوله: »اإ�سناده �سحيح«.واأورده الهيثمي يف)جممع 

الزوائد، 122/8، وقال: »رجاله رجال ال�سحيح«. 
2- م�سند اأحمد، ح.ر16874. قال حمققه: »اإ�سناده ح�سن لأجل عبداهلل بن دينار، وثقه ابن حبان 
واأبو علي احلافظ، وغمزه اأبو حامت، و�سعفه ابن معني«.واحلديث اأورده الهيثمي يف)جممع الزوائد، 

123/8(، وقال: »رواه الطرباين باإ�سنادين: رجال اأحدهما ثقات«.
قال  يقول:...«.  »كان  ال�سعر(  الأدب، ب.  ح.ر3824/3039، ك.  ماجة،  ابن  �سنن  3- يف )�سحيح 

الألباين: »ح�سن �سحيح«.
4- �سحيح البخاري، ح.ر6145، ك.الأدب، ب. ما يجوز من ال�سعر. يف بع�ص الروايات »حلكمة« كما 
يف)�سحيح �سنن ابن ماجة، ح.ر3823/3038، ك. الأدب، ب. ال�سعر(، ويف روايات اأخرى »حكما« 

كما يف)م.�ص، ح.ر3824/3039، ك. الأدب، ب. ال�سعر(.
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-57-

حدثنا عبيد اهلل بن مو�سى، اأخربنا حنظلة، عن �سامل، عن ابن عمر، ر�سي 
اهلل عنهما، عن النبي ])1( قال: »لأن ميتلئ جوف اأحدكم)2( َقيحا)3(، خري 

له من اأن ميتلئ �سعرا«)4(. 

-58-

�سعيد  ثنا  يزيد،  بن  عبداهلل  مي�سرة،ثنا  بن  عمر  بن  اهلل  عبيد  حدثنا 
رافع  بن  عبدالرحمن  عن  املعافري،  يزيد  بن  �سرحبيل  اأيوب،ثنا  اأبي  بن 
التنوخي، قال: �سمعت عبداهلل بن عمرو يقول: �سمعت ر�سول اهلل ] يقول:  
اأو قلت ال�سعر من  اأو تعلقت متيمة  اأنا �سربت ترياقا  اإن  اأتيت  اأبايل ما  »ما 

قبل نف�ص«)5(.

-59-

حدثنا مطلب بن �سعيب الأزدي، ثنا عبداهلل بن �سالح، حدثني ابن لهيعة، 
�سراحيل، قال: �سمعت عقبة بن  اأبي حبيب، عن عبداهلل بن  بن  يزيد  عن 
اإل  ]:»ما من راكب يخلو يف م�سريه باهلل وِذكره  النبي  عامر يقول: قال 

1- يف)�سحيح م�سلم، ح.ر2259، ك.ال�سعر( ما يدل على منا�سبة احلديث، فعن اأبي �سعيد اخلدري 
قال: »بينا نحن ن�سري مع ر�سول اهلل ] بالَعْرِج؛ اإذ عر�ص �ساعر ين�سد، فقال ر�سول اهلل ]: خذوا 

ال�سيطان، اأو اأم�سكوا ال�سيطان؛ لأن ميتلئ...« احلديث. 
2- يف )جممع الزوائد، 123/8-124(»...جوف اأحدكم من عانته اإلى هامته يتخ�سخ�ص...«، وقد 

اأعقبه الهيثمي بقوله: »رواه الطرباين واإ�سناده ح�سن«، ومل اأجده يف املعاجم الثالثة للطرباين.
3- بعدها يف )�سحيح م�سلم، ح.ر2257، ك.ال�سعر( »حتى يريه...«.

4- �سحيح البخاري، ح.ر6154، ك.الأدب، ب.ما يكره اأن يكون الغالب على الإن�سان ال�سعر.
اأبي داود،  الألباين يف )�سعيف �سنن  واأورده  اأبي داود، ح.ر3869، ك.الطب، ب.الرتياق.  5- �سنن 
ح.ر3869( وقال عنه:»�سعيف«، لكن اأحمد حممد �ساكر عّده �سحيحا، وتتبَع رجال احلديث باإ�سهاب 
بدا يل اأنه اأرجح؛ اإذ مدار الت�سعيف عند الرجلني على عبدالرحمن بن رافع التنوخي، وقد نقل �ساكر 
عن ابن حبان اأن �سعف الرجل لي�ص يف نف�سه؛ بل يف روايته عن ابن اأنعم، واحتج لثقته وعدالته بكونه 
اأحد التابعني الع�سرة الذين اأر�سلهم عمر بن عبدالعزيز لُيَفقهوا اأهل اإفريقية، وعمر ما كان لري�سل 

اإل ثقة عدل. )ن. م�سند اأحمد، ه�ام�ص ح.ر6565(.
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رِدفه َمَلك، ول يخلو ب�ِسعر ونحوه اإل ردفه �سيطان«)1(.

ثانيا- ال�صعر يف امل�صجد

-60-

حدثنا م�سدد، ثنا يحيى، عن ابن عجالن، عن عمرو بن �سعيب، عن اأبيه، 
عن جده،اأن ر�سول اهلل ] نهى عن ال�سراء والبيع يف امل�سجد، واأن تن�سد 
يوم  ال�سالة  قبل  التحلق  ونهى عن  �سعر)3(،  فيه  ين�سد)2(  واأن  �سالة،  فيه 

اجلمعة)4(.
-61-

حدثنا ه�سام بن عمار، ثنا �سدقة - يعني ابن خالد - ثنا ال�سعيثي، عن زفر 
بن وثيمة، عن حكيم بن حزام، اأنه قال: نهى ر�سول اهلل ] اأن ي�ستقاد يف 

امل�سجد، واأن تن�سد)5( فيه الأ�سعار)6(، واأن تقام فيه احلدود)7(.
-62-

حدثنا حممد بن �سليمان امل�سي�سي لوين، ثنا ابن اأبي الزناد، عن اأبيه، عن 
عروة، وه�سام، عن عروة، عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، قالت: كان ر�سول 

»اإ�سناد   :)134/10 الزوائد،  )جممع  يف  الهيثمي  اجلزء17.قال  من  ح.ر895  الكبري،  املعجم   -1
ح�سن«.

2-يف )�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر322، ك. ال�سالة، ب. ما جاء يف كراهية البيع وال�سراء واإن�ساد 
واأن  فيه،  وال�سرتاء  البيع  امل�سجد،وعن  يف  الأ�سعار  تنا�سد  عن  »نهى  امل�سجد(  يف  وال�سعر  ال�سالة 

يتحلق النا�ص يوم اجلمعة قبل ال�سالة«، وقد ح�سنه الألباين.
3-يف )�سحيح �سنن ابن ماجة، ح.ر756/614، ك. امل�ساجد واجلماعة، ب. ما يكره يف امل�ساجد( 

»الأ�سعار«.
4-�سنن اأبي داود، ح.ر1079، ك.ال�سالة، ب.التحلق يوم اجلمعة قبل ال�سالة. وح�سنه الألباين يف 

)�سحيح �سنن اأبي داود، ح.ر1079(.
5-يف)امل�ستدرك، ح.ر115/8138( »ل تنا�سدوا«.

6-يف )�سنن الدارقطني، ح.ر3079( باإ�سناد ح�سن »ال�سعر«.
7-�سنن اأبي داود، ح.ر4490، ك.احلدود، ب. يف اإقامة احلدود يف امل�سجد.ح�سنه الألباين يف)�سحيح 

�سنن اأبي داود، ح.ر4490(.
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اهلل ] ي�سع حل�سان منربا يف امل�سجد، فيقوم عليه يهجو)1( َمْن قال يف 
ما  القد�ص مع ح�سان)2(  روح  »اإن   :[ ر�سول اهلل  فقال   ،[ ر�سول اهلل 

ناَفح)3( عن ر�سول اهلل ]«)4(.
-63-

ال�سيخ  راأيتم  »اإذا   :[ اهلل  ر�سول  قال  ق��ال:  رفعه  ُم�سرب  بن  حارثة 
راأ�سه  فاقرعوا  اجلاهلية  اأيام  ويذكر  اجلمعة  يوم  امل�سجد  يف  ال�سعر  ين�سد 

بالع�سا«)5(.

1- يف)م�سند اأحمد، ح.ر24318( »ينافح عنه بال�سعر«. ويف )�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2846، ك. 
الأدب، ب. ما جاء يف اإن�ساد ال�سعر( »يفاخر«، وقد ح�سنه الألباين.

2- يف )�سحيح �سنن الرتمذي، م.�ص( »اإن اهلل يوؤيد ح�سان بروح القد�ص...«.
3- في )م.�ص( »ما يفاخر، اأو ينافح«.

4- �سنن اأبي داود، ح.ر5015، ك.الأدب، ب. ما جاء يف ال�سعر. وح�سنه الألباين يف )�سحيح �سنن 
هذا   « وقال:  �سننه،  الرتمذي يف  ح.ر1657(.ورواه  واأورده يف)ال�سحيحة،  ح.ر5015(،  داود،  اأبي 
حديث ح�سن �سحيح«، وح�سنه الألباين. ن.�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2846، ك. الأدب، ب. ما جاء 

يف اإن�ساد ال�سعر.
5-املطالب العالية، ح.ر363، ك.ال�سالة، ب. �سون امل�سجد.علق عليه املحقق يف الهام�ص اخلام�ص 

بقوله: »قال البو�سريي: رجاله ثقات«.
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الف�صل اخلام�ص:
نقد ال�صعر
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اأول- ال�صتح�صان

-64-

وهي  ه�سام  ابن  قال:  تبكيه،  وهي  نع�سه)1(  احُتمل  �سعد، حني  اأم  وقالت 
ُكبي�سة بنت رافع...: 

�سْعدا ��ْع��د  ���سَ اأم  َوْي���ل 

 

ا ���َرام���ة وَح�������دَّ ����سَ

 

������وَددا وجْم�������دا و�������سُ

 

وف���ار����س���ا ُم��ع���َ��دا

 

ا ����دَّ ب����ه َم�������س�����������دَّ �����سُ

 

ا َق��دَّ ه��ام��ا  َي��ُق��دُّ 

 

يقول ر�سول اهلل ]:»كل نائحة تكذب، اإل نائحة�سعد بن معاذ«)2(.

-65-

حدثنا حممد بن ب�سار، حدثنا بن مهدي، حدثنا �سفيان، عن عبدامللك، 
اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال النبي]:»اأ�سدق)3(  اأبو �سلمة، عن  حدثنا 

1- نع�ص ابنها �سعد بن معاذ.
بقولهم)ه� 3(:»اإ�سناده �سحيح، ورجاله  ال�سرية  ابن ه�سام، 220/3. علق عليه حمققو  2- �سرية 
كلهم ثقات«.وهو اإ�سناد ح�سن كما يف )�سحيح ال�سرية، �ص:288(.واأورده الألباين يف)ال�سحيحة، 
»اإ�سناده  وق��ال:  لبيد،  بن  حممود  عن  قتادة  بن  عمر  بن  عا�سم  عن  �سعد  ابن  برواية  ح.ر1158( 
عامر  حديث  من  �ساهد  وللحديث  �سغري.  �سحابي  لبيد  بن  وحممود  ثقات،  كلهم  رجاله  �سحيح، 
اأبيه مرفوعا. اأخرجه ابن �سعد )429/3(. لكن �سيخه حممد بن عمر وهو الواقدي  بن �سعد عن 

مرتوك. ثم روى )429/3- 430( له �ساهدا من مر�سل �سعد بن اإبراهيم. واإ�سناده ح�سن«.
3- يف)�سحيح م�سلم، ح.ر2256، ك.ال�سعر( »اأ�سعر«.وقد �سعف الألباين رواية »اأ�سعر«، فاأورد رواية 
الرتمذي مثال يف )�سعيف �سنن الرتمذي، ح.ر2849، ك. الأدب، ب.ما جاء يف اإن�ساد ال�سعر( وقال: 

»�سحيح بلفظ: »اأ�سدق«.
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كلمة)1( قالها ال�ساعر)2( كلمة لبيد)3(:
األ كلُّ �سيء ما خال اهلل باطُل)4(

وكاد اأمية بن اأبي ال�سلت اأن ُي�سِلم)5(.

-66-

حدثنا اأُ�سَبغ، قال: اأخربين عبد اهلل بن وهب، قال: اأخربين يون�ص، عن 
ابن �سهاب اأن الهيثم بن اأبي �سنان اأخربه اأنه �سمع اأبا هريرة يف ق�س�سه 

يذكر النبي ] يقول:

 »اإن اأخا لكم ل يقول الرفث«، يعني بذاك ابن رواحة، قال)6(:

كتاَب���ه َيْتلو  اهلل  ر���س��وُل  وفينا 

 

اإذا ان�سقَّ َمعروٌف من الَفْجر �ساطُع

 

َفُقلوبن�ا الَعمى  َبعد  الُهدى  اأَرانا 

 

واق�ع َق�����ال  م��ا  اأنَّ  ُم��وق��ن�����ات  ب�ه 

 

ِفرا�ِس�ه عن  َجْنبه  ُيَجايف  َيِبيت 

 

 اإذا ا�ستثقلت بالكافرين امل�ساجع

نعله(  �سراك  من  اأحدكم  اإلى  اأق��رب  اجلنة  ب.  الرقاق،  ك.  ح.ر6489،  البخاري،  )�سحيح  يف   -1
»بيت«.

ح.ر2254،  م�سلم،  العرب«.ويف)�سحيح  »قالته  ح�سن  باإ�سناد  ح.ر9698(  اأحمد،  يف)م�سند   -2
ك.ال�سعر( »بيت قالته ال�سعراء«.ويف )�سعيف �سنن الرتمذي، ح.ر2849، ك. الأدب، ب.ما جاء يف 

اإن�ساد ال�سعر( »...كلمة تكلمت بها العرب«، وقد قال الرتمذي: »هذا حديث ح�سن �سحيح«.
ويف  واإ�سناده �سحيح.وبدلها  ح.ر7377(  اأحمد،  كما يف)م�سند  روايات  لبيد« من  »كلمة  �سقطت   -3

)م.�ص، ح.ر9698( باإ�سناد �سحيح »قول لبيد بن ربيعة«.
4- ديوان لبيد، �ص:149-144.

5- �سحيح البخاري، ح.ر6147، ك.الأدب، ب. ما يجوز من ال�سعر. العبارة »وكاد...« لي�ست يف بع�ص 
الروايات كرواية )�سحيح البخاري، ح.ر6489، ك. الرقاق، ب. اجلنة اأقرب اإلى اأحدكم من �سراك 

نعله(.ويف رواية يف )�سحيح م�سلم، ح.ر6/2256، ك.ال�سعر( »ما زاد على ذلك«.
6- ديوان عبد اهلل بن رواحة، �ص:96.
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-67-

عن النابغة قال: اأتيت النبي ] فاأن�سدته من قويل:

واإنا لرنج�و فوق ذلك َمْظه�را  

 

    علون�ا الِعَب�اد ِعّف�ًة وَتَكّرم��ا

 

قال:»اأين املظهر يا اأبا ليلى؟« قلت: اجلنة. قال:»اأجل اإن �ساء اهلل« قال: 
ثم قال:»اأن�سدين« فاأن�سدته من قويل:

ُيَك�درا اأن  �سفوه  بوادُر حتمي 

 

ول خري يف ِحلم اإذا مل يكن ل�ه

 

حليٌم اإذا ما اأورد الأمر اأ�سدرا

 

له مليكن  اإذا  جهل  يف  خري   ول 

قال: »اأح�سنت، ل يف�س�ص اهلل فاك«)1(.

1-جممع الزوائد، 129/8. قال الهيثمي: »رواه البزار، وفيه يعلى بن الأ�سدق، وهو �سعيف«. وعلق ابن 
حجر يف )الإ�سابة، 311/6-312( على احلديث بقوله: »وهكذا اأخرجه البزار، واحل�سن بن �سفيان 
يف م�سنديهما، واأبو نعيم يف تاريخ اأ�سبهان، وال�سريازي يف الألقاب، كلهم من رواية يعلى بن الأ�سدق؛ 
اين،  القا�سم احلرَّ ُنعيم: رواه عن يعلى جماعة منهم ها�سم بن  اأبو  قال: وهو �ساقط احلديث. قال 
واأبو بكر الباهلي، وعروة الِعرقي، لكنه توبع، فقد وقعت لنا ق�سة يف »غريب احلديث« للخطابي، ويف 
»كتاب العلم« للمرهبي، وغريهما، من طريق مهاجر بن �سليم، عن عبد اهلل بن جراد: �سمعت نابغة 

بني جعدة يقول... 
طريق  من  غريهما  ويف  ال�سكن،  لبن  »ال�سحابة«  ويف  للدارقطني،  واملختلف«  »املوؤتلف  يف  ورويناه 
الرحال بن املنذر: حدثني اأبي، عن اأبيه كرز بن اأ�سامةوكانت له وفادة مع النابغة اجلعدي فذكرها 

بنحوه.
ورويناها يف »الأربعني البلدانية« لل�سلفي، من طريق اأبي عمرو بن العالء عن ن�سر بن عا�سم الليثي 

عن اأبيه �سمعت النابغة يقول:...
ورويناها م�سل�سلة بال�سعراء من رواية دعبل بن علي ال�ساعر، عن اأبي نوا�ص، عن والبة بن احلباب، 

عن الفرزدق، عن الطرماح، عن النابغة؛ وهي يف »كتاب ال�سعراء« لأبي زرعة الرازي املتاأخر«.
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ثانيا- الت�صويب

-68-

حدثنا علي، حدثنا ب�سر بن املف�سل، حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع 
ُبني علي فجل�ص على فرا�سي  ] غداة  النبي  بنت معوذ قالت: دخل عليَّ 
اآبائهن يوم  ُقتل من  بالدف يندبن من  كمجل�سك مني، وجويريات ي�سربن 
»ل   :[ غد)1(.فقاللنبي  يف  ما  يعلم  نبي  وفينا  جارية:  قالت  حتى  بدر، 

تقويل هكذا، وقويل ما كنت تقولني«)2(. 

-69-

اأبي ثنا �سفيان بن  اإبراهيم بن حمزة الزبريي حدثني  حدثنا �سعيب بن 
حمزة عن كثري بن زيد عن عبد املطلب بن عبد اهلل بن حنطب عن ابن كعب 

بن مالك قال: قال كعب بن مالك: اإن النبي ] مر به وهو ين�سد:

1- يف)م�سند اأحمد، ح.ر26900( باإ�سناد ح�سن »وفينا نبي يعلم ما يكون يف اليوم ويف غد«.
كنِت  بالذي  البخاري، ح.ر4001، ك.املغازي.ويف)م.�ص، ح.ر5147(»َدع��ي هذه، وقويل  2- �سحيح 

تقولني«.
ويف)م�سند اأحمد، ح.ر26900( »اأما هذا فال تقوله«.ويف )�سحيح �سنن ابن ماجة، ح.ر1924/1551، 
ك. النكاح، ب. الغناء والدف( بيان لعلة القول النبوي: »اأما هذا، فال تقولوه، ما يعلم ما يف غد اإل 
اهلل«.ول ذكر للربيع بنت معوذ يف بع�ص الروايات كرواية )املعجم الأو�سط، ح.ر3401(؛ اإذ فيها »اأن 

النبي ] مر بن�ساء من الأن�سار يف عر�ص لهن يغنني: 

َكْب�س�����ا  ل��ه�����������ا  واأه�������دى 

 

َت����َن����ْح����َن����َح ف�������ي ال�������ِم���ْرَب�����������ِد

 

وزوُج����������ِك ف��������ي ال��ن��������ادي 

 

وَي�����ع�����ل�����������ُم م���������ا ف���������ي غ��������د

 

فقال ر�سول اهلل ]: »ل يعلم مايف غد اإل اهلل«، و»رجاله رجال ال�سحيح« كما قال الهيثمي يف )جممع 
الزوائد: 293/4(.

عليه  علق  وقد  لهم...«،  يتغنون يف عر�ص  نا�سا   [ النبي  »�سمع  ح.ر82/2753(  =ويف)امل�ستدرك، 
بقوله: »هذ� حديث �شحيح على �شرط م�شلم ومل يخرجاه«، وهو ما قد يدل على �أننا �أمام حديثني ل 

حديث واحد، لكن اجلمع بينهما ممكن، فالعر�ص كان عند الربيع بنت معوذ، والر�سول ] مر به.
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َوُدونهْم ا  عنَّ اَن  َغ�سَّ اأََتى  َهْل  األ 

 

ِمَن الأْر�ِص َخْرٌق َحْوَلُه َيَتَقْعقع

 

فحمة كل  حرمنا  عن  جَتالدنا 

 

كردف لها فيها القوان�ص تلمع

فقال النبي ]:»ل يا كعب بن مالك«.

 فقال كعب: جتالدنا عن ديننا كل فحمة.

فقال النبي ]: »نعم يا كعب«)1(.

1- املعجم الكبري، ح.ر 192 من اجلزء 19(. قال عنه الهيثمي يف)جممع الزوائد: 127/8(: »رواه 
الطرباين، واإ�سناده ح�سن«. واحلديث من زوائد ابن ه�سام يف )ال�سرية: 100/3-101(؛ لكنه 

مل ي�سنده.
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الف�صل ال�صاد�ص:

ن�صو�ص ذات �صلة
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اأول- نعوت الكالم وبالغته

-70-

»اجتمعوا يف   :[ اهلل  ر�سول  قال  ق��ال:  معن  اأب��ي  اأو  يزيد  بن  معن  عن 
النا�ص  اأول  فاجتمعنا  قال:  فليوؤِذنوين«.  قوم  كل  اجتمع  ف��اإذا  م�ساجدكم، 
اإلينا،...فقال: »احلمد هلل ما �ساء اهلل جعل بني  فاأتيناه، فجاء حتى جل�ص 
فاأمرنا  علينا  اأقبل  ثم  �سحرا«.  البيان  واإن من  �ساء جعل خلفه،  وما  يديه، 

وكلمنا وعلمنا.)1(

-71-

حدثنا وكيع عن عمرو بن ح�سان - يعني امل�سلي– قال: ثنا املغرية بن عبد 
اهلل الي�سكري عن اأبيه قال: دخلت م�سجد الكوفة اأول ما بني م�سجدها، وهو 
النا�ص قال:  اأ�سحاب التمر يومئذ، وجدره من �سهلة، فاإذا رجل يحدث  يف 
قلت: يا ر�سول اهلل، دلني على عمل يدخلني اجلنة وينجيني من النار. قال: 

»بخ بخ، لئن كنت ق�سرت يف اخلطبة، لقد اأبلغت يف امل�ساألة)2()3(.

-72-

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهلل قال: حدثني اإبراهيم بن �سعد عن �سالح 
عن ابن �سهاب قال: اأخربين عروة بن الزبري اأن زينب بنت اأم �سلمة اأخربته 
اهلل  ر�سول  عن  ]اأخربتها  النبي  زوج  عنها  اهلل  ر�سي  �سلمة  اأم  اأمها  اأن 
] اأنه �سمع خ�سومة بباب حجرته فخرج اإليهم، فقال:»اإمنا اأنا ب�سر، واإنه 

يف  الهيثمي  �سحيح«.وذكره  »اإ�سناده  بقوله:  حمققه  عليه  علق  وقد  ح.ر15805.  اأحمد،  1-م�سند 
)جممع الزوائد، 120/8( ثم قال: »رواه اأحمد والطرباين، ورجاله رجال �سهيل بن دراع، وقد وثقه 

ابن حبان«،. 
اأعظمت  لقد  امل�ساألة،  يف  اأوج��زَت  كنت  »لئن  �سحيح  باإ�سناده  ح.ر27032(  اأحمد،  )م�سند  2-يف 

واأطولت«.ويف: )�سحيح الأدب املفرد، ح.ر 69( »لئن كنت اأق�سرت اخلطبة، لقد اأعر�ست امل�ساألة«.
3-م�سند اأحمد، ح.ر15826. علق عليه حمزة اأحمد الزين بقوله: »اإ�سناده �سحيح«.
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اأنه �سدق  فاأح�سب  اأبلغ1 من بع�ص  اأن يكون  ياأتيني اخل�سم، فلعل بع�سكم 
النار  من  قطعة  هي  فاإمنا  م�سلم  بحق  له  ق�سيت  فمن  بذلك،  له  فاأق�سي 

فلياأخذها اأو فليرتكها«)2(. 
-73-

حدثنا يحيى بن بكري حدثنا الليث عن عقيل عن ابن �سهاب عن �سعيد بن 
امل�سيب عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه اأن ر�سول اهلل ] قال:»ُبعثت بجوامع 
الكلم3، وُن�سرتبالرعب، فبينا اأنا نائم اأُتيت مبفاتيح خزائن الأر�ص فُو�سعت 

يف يدي«)4(.
-74-

عن ابن عمر قال: قدم رجالن من امل�سرق خطيبان على عهد ر�سول اهلل 
 [ اهلل  ر�سول  قي�ص خطيب  بن  ثابت  وقام  قعدا،  ثم  فتكلما  فقاما   ،[
فتكلم، فعجب النا�ص من كالمهما، فقام ر�سول اهلل ] يخطب فقال: »يا 
اأيها النا�ص، قولوا قولكم، فاإمنا ت�سقيق الكالم من ال�سيطان«، ثم قال ر�سول 

اهلل ]:»اإن من البيان �سحرا«.)5(
-75-

عن اأبي ظبية اأن عمرو بن العا�ص قال يوما - وقام رجل فاأكرث القول - 
فقال عمرو: لو ق�سد يف قوله لكان خريا له، �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: 

»لقد راأيت - اأو اأمرت - اأن اأجت��وز يف القول، فاإن اجلواز هو خري«.)6(

1- يف )�سحيح البخاري، ح.ر2680، ك. ال�سهادات، ب. من اأقام البينة بعد اليمني( »اإنكم تخت�سمون 
كماأحلُن بحجته...«. ، ولعل بع�سَ اإيلَّ

2-م.�ص، ح.ر2458، ك. املظامل والغ�سب. باب اإثم من خا�سم يف باطل.
3- يف )م. �ص، ح.ر6998( »اأعطيت مفاتيح الكلم...«. ويف )�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر1553، ك. 

ال�سري، ب. ما جاء يف الغنيمة( »اأعطيت جوامع الكلم...«.
4-�سحيح البخاري، ح.ر2977، ك. اجلهاد وال�سري. باب قول النبي ] ن�سرت بالرعب..

5-�سحيح الأدب املفرد، ح.ر875/671(. اأعقبه الألباين بقوله: »�سحيح«.
6-�سنن اأبي داود، ح.ر5008، ك. الأدب، ب. ما جاء يف املت�سدق.  قال الألباين يف )�سحيح �سنن اأبي 

داود، ح.ر5008(: »ح�سن الإ�سناد«.



205

-76-

حدثني �سريج بن يون�ص حدثنا عبد الرحمن بن عبد امللك بن اأبجر عن 
اأبيه عن وا�سل بن حيان قال: قال اأبو وائل: خطبنا عمار فاأوجز واأبلغ، فلما 
اأبلغت واأوجزت فلو كنت تنف�ست. فقال: اإين  اأبا اليقظان،لقد  نزل قلنا: يا 
�سمعت ر�سول اهلل ] يقول:»اإن طول �سالة الرجل وق�سر خطبته مئنة من 

فقهه، فاأطيلوا ال�سالة واق�سروا اخلطبة، واإن من البيان �سحرا«)1(. 

ثانيا- عيوب الكالم

-77-

اأبي  عن  الكردي  ميمون  ثنا  العبدي  غ��زوان  بن  ديلم  اأنباأنا  يزيد  حدثنا 
عثمان النهدي قال: اإين جلال�ص حتت منرب عمر ر�سي اهلل عنه وهو يخطب 
النا�ص فقال يف خطبته: �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: »اإن اأخوف ما اأخاف 

على هذه الأمة كل منافق عليم الل�سان«.)2(
-78-

اأبا الن�سر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد  حدثنا عبد اهلل بن منري، �سمع 
اهلل - يعني ابن دينار - عن اأبيه، عن اأبي �سالح، عن اأبي هريرة، عن النبي 
] قال: »اإن العبد ليتكلم بالكلمة من ر�سوان اهلل، ل يلقي لها بال يرفع 
اهلل بها درجات، واإن العبد ليتكلم بالكلمة من �سخط اهلل، ل يلقي لها بال 

يهوي بها يف جهنم«)3(.

-79-

عن عبد اهلل بن عمرو قال:قال ر�سول اهلل ]:» اإن اهلل عز وجل يبغ�ص 

1-�سحيح م�سلم، ح.ر869، ك. اجلمعة، ب. تخفيف ال�سالة واخلطبة. 
2-م�سند اأحمد، ح.ر310(. علق عليه اأحمد حممد �ساكر بقوله: »اإ�سناده �سحيح«.

رواية  يف  ح.ر6477(  )م.���ص،  الل�سان.ويف  حفظ  ب.  ك.الرقاق،  ح.ر6478،  البخاري،  �صحيح   -3
اأخرى »اإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني فيها، ينزل بها يف النار اأبعد ما بني امل�سرق واملغرب«.
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البليغ من الرجال الذي يتخلل بل�سانه تخلل الباقرة بل�سانها«.)1(

-80-

هالل  بن  حبان  حدثنا  البغدادي  خرا�ص  بن  احل�سن  بن  اأحمد  حدثنا 
حدثنا مبارك بن ف�سالة حدثني عبد ربه بن �سعيد عن حممد بن املنكدر 
، واأقربكم مني جمل�ًسا  عن جابر اأن ر�سول اهلل ] قال: »اإن من اأحبكم اإيلَّ
، واأبعدكم مني جمل�سا يوم  يوم القيامة، اأحا�سنكم اأخالقا، واإن اأبغ�سكم اإيلَّ

القيامة، الرثثارون واملت�سدقون واملتفيهقون«.)2(

-81-

بن  اأبي غ�سان حممد  بن هارون عن  يزيد  منيع حدثنا  بن  اأحمد  حدثنا 
»احلياء  قال:   [ النبي  اأمامة عن  اأبي  بن عطية عن  مطرف عن ح�سان 

والعي �سعبتان من الإميان، والبذاء والبيان �سعبتان من النفاق«.)3(

-82-

حدثنا جعفر بن حممد الفريابي ثنا �سليمان بن عبد الرحمن الدم�سقي 
ثنا احل�سن بن يحيى اخل�سني قال: ثنا زيد بن واقد ح وحدثنا اأبو زرعة عبد 
الرحمن بن عمرو الدم�سقي ثنا اأبو م�سهر ح وحدثنا اإ�سحاق بن اأبي ح�سان 
الأمناطي ومو�سى بن �سهل بن عمران اجلوين قال: ثنا ه�سام بن عمار قال: 
ثنا �سدقة بن خالد قال: حدثني زيد بن واقد عن ب�سر بن عبيد اهلل عن واثلة 
بن الأ�سقع قال: كنت يف اأ�سحاب ال�سفة، فلقد راأيتنا وما منا اإن�سان عليه 

)�سحيح  يف  الألباين  املت�سدق...�سححه  يف  جاء  ما  ب.  الأدب،  ك.  ح.ر5005،  داود،  اأبي  1-�صنن 
الألباين.  �سننه، وقال: »ح�سن غريب«، و�سححه  الرتمذي يف  رواه  اأبي داود، ح.ر5005(.وق��د  �سنن 

ن.�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2853، ك.الأدب، ب. ما جاء يف الف�ساحة والبيان.
2-�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر2018، ك. الرب، ب. باب ما جاء يف معايل الأخالق. قال الرتمذي: 

»هذا حديث ح�سن غريب«، و�سححه الألباين.
غريب«،  ح�سن  حديث  »ه��ذا  الرتمذي:  قال  العي.  يف  جاء  ما  باب  ال��رب،  ك.  ح.ر2027،  3-م.���ص، 

و�سححه الألباين.
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اإذ خرج علينا  والو�سخ،  الغبار  العرق يف جلودنا طرفا من  واأخذ  تام،  ثوب 
�سارة  عليه  رجل  اأقبل  اإذ  املهاجرين،  فقراء  ليب�سر  فقال:   [ اهلل  ر�سول 
ح�سنة.فجعل النبي ] ل يتكلم بكالم اإل كلفته نف�سه ياأتي بكالم يعلو كالم 
النبي ]، فلما ان�سرف قال: »اإن اهلل ل يحب هذا و�سوته، يلوون األ�سنتهم 
األ�سنتهم ووجوههم يف  يلوي اهلل  باملرعى، كذلك  ل�سانها  البقرة  للنا�ص يلَّ 

النار«.)1(

-83-

عن  من�سور  عن  جرير  اأخربنا  احلنظلي  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  حدثنا 
قال: �سربت  �سعبة  بن  املغرية  ن�سيلة اخلزاعي عن  بن  اإبراهيم عن عبيد 
�مر�أة �شرتها بعمود ف�شطاط وهى حبلى فقتلتها. قال: و�إحد�هما حليانية. 
يف  ملا  وغرة  القاتلة،  َع�سبة  املقتولة على  دية   [ ر�سول اهلل  قال: فجعل 
كل  اأ ل  من  ية  د م  نغر اأ  : تلة لقا ا ع�سبة  من  جل  ر ل  فقا  ، بطنها
»اأ�سجع   :[ اهلل  ر�سول  فقال  ُيطل؟!  ذلك  فمثل  ا�ستهل  ول  ���س��رب  ل  و

ك�سجع الأعراب«)2(. قال: وجعل عليهم الدية)3(.

1-املعجم الكبري، ح.ر 170 من اجلزء 22. قال عنه الهيثمي يف )جممع الزوائد، 264/10(: »رواه 
الطرباين باأ�سانيد رجال اأحدها رجال ال�سحيح«.

2 -يف )�سحيح �سنن الرتمذي، ح.ر1410، ك. الديات، ب. ما جاء يف دية اجلنني( »اإن هذا ليقول 
بقول �ساعر«.

ك�سجع  »�سجع  العمد...(  �سبه  �سفة  ب.  الق�سامة،  ك.  ح.ر4838،  الن�سائي،  �سنن  )�سحيح  ويف 
اجلاهلية؟!«.

3-�سحيح م�سلم، ح.ر1682، ك. الق�سامة، ب. دية اجلنني.
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فهر�ض امل�صادر واملراجع

القراآن الكرمي. - 
اأبو  حممد  حتقيق:  ال�سيوطي.  الدين  جالل  القراآن:  علوم  يف  الإتقان  - 

�لف�شل �إبر�هيم.مكتبة د�ر �لرت�ث، �لقاهرة. د.ط.ت.
الثقافية،  الكتب  البخاري، موؤ�س�سة  اإ�سماعيل  الأدب املفرد: حممد بن  - 

بريوت، ط: 2، 1417ه� = 1996م.
م. �أ�شا�س �لبالغة: �لزخم�شري.مطابع �ل�شعب، �لقاهرة، ط: 1961 -

ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب: ابن عبد الرب. �سححه وخرج اأحاديثه  - 
عادل مر�شد.د�ر �لأعالم، عمان، ط:1، 1423 ه� = 2002م.

وحتقيق  درا�سة  الع�سقالين،  حجر  ابن  ال�سحابة:  متييز  يف  الإ�سابة  - 
معو�ص،  حممد  علي  وال�سيخ  املوجود  عبد  اأحمد  عادل  ال�سيخ  وتعليق: 
�سنة  اأبو  الفتاح  ود. عبد  الربي،  املنعم  له وقرظه د. حممد عبد  قدم 
ود. جمعة طاهر �لنجار.د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط:1، 1415 ه� = 

1995م.
اإغاثة اللهفان من م�سايد ال�سيطان: ابن قيم اجلوزية. حتقيق حممد  - 
ط:  مب�شر،  �حللبي  �لبابي  م�شطفى  ومطبعة  كيالين.مكتبة  �شيد 

1381ه� = 1961م.
الأغاين: اأبو الفرج الأ�سبهاين. موؤ�س�سة جمال للطباعة والن�سر، م�سورة  - 

عن ط. د�ر �لكتب د.ط.ت.
اأمية بن اأبي ال�سلت حياته و�سعره. درا�سة وحتقيق د. بهجت عبد الغفور  - 

�حلديثي.وز�رة �لثقافة و�لإعالم �لعر�قية، بغد�د، ط: 2، 1991م.
الغرب  دار  اإق��ب��ال.  ال�سرقاوي  اأحمد  �ستى:  اإمل��ام��ات  يف  �سعاد  بانت  - 

�لإ�شالمي، بريوت،ط:1، 1991م.
حتقيق  البزار.  اأحمد  بدر  اأبو  البزار:  مب�سند  املعروف  الزخار  البحر  - 
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املنورة،  املدينة  واحلكم،  العلوم  زيداهلل.مكتبة  الرحمن  د.حمفوظ 
ط:1، 1414ه� = 1993م. 

 = ه���  - 1420 ط:1،  �لقاهرة،  �لتقوى،  كثري.د�ر  �بن  و�لنهاية:  �لبد�ية 
1999م.

الف�سل  اأب��و  حتقيق  الزرك�سي.  الدين  بدر  القراآن:  علوم  يف  الربهان  - 
�إبر�هيم.�ملكتبة �لع�شرية، بريوت، د.ط.ت.

البيان والتبيني: اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ، حتقيق و�سرح عبد  - 
�ل�شالم هارون.د�ر �لفكر، بريوت، د.ط.ت.

حتى  ال��ث��اين  ال��ق��رن  م��ن  ال�سعر  العربنقد  عند  الأدب���ي  النقد  ت��اري��خ  - 
بريوت، ط:2،  �ل�شروق،  عبا�س.د�ر  د.�إح�شان  �لهجري:  �لثامن  �لقرن 

1993م.
 ، تف�شري �لقر�آن �لعظيم: �بن كثري �لدم�شقي، د�ر �لفكر، بريوت، ط:1 -

1417ه� = 1987م.
م�سعد  عليه  وعلق  حققه  الع�سقالين،  حجر  اب��ن  التهذيب:  تقريب  - 

عبد�حلميد �ل�شعدين. مكتبة �لقر�آن، �لقاهرة، د.ط.ت.
التلخي�ص للحافظ الذهبي. باإ�سراف د. يو�سف عبدالرحمن املرع�سلي. - 
ب��ريوت،  امل��ع��رف��ة،  دار  للحاكم.  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  ب��ذي��ل 

د.ط.ت.
اهلل  عبد  بن  �سعود  د.  والإ�سناد:  املنت  يف  �سعاد  بانت  ق�سيدة  توثيق  - 

�لفني�شان.مكتبة �لر�شد، �لريا�س، ط:1، 1420 ه� =  1999م.
ه�  جامع �لعلوم و�حلكم: �بن رجب �حلنبلي.د�ر �لفكر، بريت، ط: 1412 -

= 1992م.
القرطبي.دار  الأن�ساري  حممد  اهلل  عبد  اأبو  القراآن  لأحكام  اجلامع  - 

اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 1967م.
احليوان: اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ. حتقيق و�سرح عبد ال�سالم  - 
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هارون.د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، ط:3، 1388ه� = 1969م.
الأ�سبهاين.  الثقفي  عبداهلل  بن  عا�سم  بن  حممد  الأ�سبهاين:  جزء  - 

حتقيق مفيد خالدي عيد.د�ر �لعا�شمة، �لريا�س، ط: 1، 1409ه� .
نا�سر  حممد  مهدي  له  وق��دم  قوافيه  و�سنف  �سرحه  الأخطل:  دي��وان  - 

�لدين.د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط: 2، 1414ه�/1994م.
املعارف،  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  القي�ص:حتقيق حممد  امرئ  ديوان  - 

�لقاهرة، ط: 5.
ديوان اأمية = اأمية بن اأبي ال�سلت... - 

املعارف،  ح�سنني.دار  حنفي  د.�سيد  حتقيق  ثابت:  بن  ح�سان  دي��وان  - 
�لقاهرة، د.ط.ت.

ديو�ن طرفة بن �لعبد: �ملكتبة �لثقافية، بريوت، لبنان، د.ط.ت. - 
ال�سلمي. جمعه وحققه د. يحيى اجلبوري. العبا�ص بن مردا�ص  ديوان  - 

موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت، ط:1، 1412ه� = 1991م.
: درا�سة  ديوان عبداهلل بن رواحة الأن�ساري اخلزرجي �ساعر الر�سول ] -
وجمع وحتقيق د.ح�شن حممد باجودة. مكتبة د�ر �لرت�ث، �لقاهرة، ط: 

1972 م.
العاين،  �سامي مكي  درا�سة وحتقيق:  الأن�ساري  مالك  بن  ديوان كعب  - 

مكتبة�لنه�شة،بغد�د، ط:1، 1387 =  1966 م.
ديوان لبيد بن ربيعة: �سرح الطو�سي. قدم له وو�سع هوام�سه وفهار�سه  - 

د. حنا ن�شر �حِلتِّي.د�ر �لكتاب �لعربي. ط:1 1414ه� = 1993م.
عبد  القا�سم  اأبو  ه�سام:  لبن  النبوية  ال�سرية  �سرح  يف  الأنف  الرو�ص  - 
ال�سالم  عبد  عمر  حتقيق  ال�سهيلي.  اأحمد  بن  عبداهلل  بن  الرحمن 
�ل�شالمي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، ط:1، 1421ه� = 2000م.
الألباين.مكتبة  الدين  نا�سر  حممد  ال�سحيحة:  الأح��ادي��ث  �سل�سلة  - 
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املعارف الريا�ص.
ج)1-5(: ط: 1415ه�/1995 - م..

م. ج6: ط:1، 1417 ه�/1996 -
م. ج 7: ط:1، 1422 ه�/2002 -

الألباين.مكتبة  ال��دي��ن  نا�سر  حممد  ال�سعيفة:  الأح��ادي��ث  �سل�سلة  - 
املعارفالريا�ص.

م. ج)1-5(: ط:2، 1420 ه�/2000 -

م. ج)6-7(: ط:1، 1421 ه�/2000 -

م. ج)8-9(: ط:1، 1422 ه�/2001 -
م. ج 10: ط:1، 1422 ه�/2002 -

�سنن الدارقطني: علي بن عمر اأبو احل�سن الدارقطني، حتقيق عبد اهلل  - 
ها�شم مياين �ملدين. د�ر �ملعرفة، بريوت، ط: 1386ه�/1966م.

على  وعلق  اأحاديثه،  و�سبط  ن�سخ،  عدة  على  راجعه  داود:  اأب��ي  �سنن  - 
النبوية،  ال�سنة  اإحياء  .دار  احلميد  عبد  الدين  حميي  حممد  حوا�سيه 

د.ط.ت. 
-�ل�شنن �لكربى للبيهقي: د�ر �لفكر، بريوت، د.ط.ت. - 

ال�سنن الكربى: اأبو عبد الرحمن اأحمد الن�سائي. حتقيق د. عبد الغفار  - 
بريوت،  العلمية،  الكتب  ح�سن.دار  ك�سروي  و�سيد  البنداري  �سليمان 

ط:1، 1411ه�/1991م.
وفهر�سة جمال  وتخريج  املعافري، حتقيق  ه�سام  ابن  النبوية:  ال�سرية  - 
ط:2،  �لقاهرة،  �حلديث،  �إبر�هيم.د�ر  و�شيد  حممود  وحممد  ثابت 

1419ه�/1998م.
نقد  يف  املحدثني  قواعد  لتطبيق  )حماولة  ال�سحيحة  النبوية  ال�سرية  - 
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العبيكان،  مكتبة  العمري.  �سياء  اأك��رم  النبوية(:د.  ال�سرية  رواي��ات 
�لريا�س، ط: 2، 1417ه�/1996م.

ال�سرية النبوية يف �سوء امل�سادر الأ�سلية)درا�سة حتليلية(: د. مهدي  - 
الإ�سالمية.  والدرا�سات  للبحوث  في�سل  امللك  اأحمد.مركز  اهلل  رزق 

ط:1، 1412 ه�/1992م.
�سرح ديوان كعب بن زهري: �سنعة اأبي �سعيد بن احل�سن ال�سكري.دار  - 

�لكتب و�لوثائق �لقومية، �لقاهرة، ط:3، 1423ه�/2002م.
�سرح �سحيح م�سلم = �سحيح م�سلم ب�سرح النووي. - 

�سعب الإميان: اأبو بكر اأحمد بن احل�سني البيهقي. حتقيق حممد ال�سعيد  - 
ب�شيوين زغلول.د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط:1، 1410ه�. 

�سعر النعمان بن ب�سري الأن�ساري. حققه وقدم له د.يحيى اجلبوري.دار  - 
�لقلم، �لكويت، ط: 2، 1406ه�/1985م.

الدرا�سات  دبلوم  لنيل  ر�سالة  الراوندي،  حممد  ال�سعراء:  ال�سحابة  - 
�لعليا. د�ر �حلديث �حل�شنية بالرباط. نوق�شت �شنة1395 ه�/1975م، 

مرقونة.
الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  البخاري:  لالإمام  املفرد  الأدب  �سحيح  - 

مكتبة �لدليل �ل�شعودية، ط:4، 1418ه�/1997م.
�سحيح البخاري: اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�سماعيل البخاري. حتقيق د.  - 

�شدقي جميل �لعطار. د�ر �لفكر، بريوت، ط:1، 1421ه�/2000م.
�سحيح اجلامع ال�سغري وزيادته) اجلامع الكبري(: حممد نا�سر الدين  - 

�لألباين.�ملكتب �لإ�شالمي. بريوت/دم�شق. ط:3، 1408ه�/1988م.
�سحيح �سنن الرتمذي)باخت�سار ال�سند(: حممد نا�سر الدين الألباين،  - 

مكتبالرتبية�لعربي لدول �خلليج، �لريا�س، ط:1، 1408ه�/1988م.
�لر�شالة، بريوت،  �لأرنوؤوط. موؤ�ش�شة  �شحيح �بن حبان:حتقيق �شعيب  - 
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ط:2، 1414ه�/1993م.
اأبي داود �سليمان بن الأ�سعب ال�سج�ستاين: حممد نا�سر  �سحيح �سنن  - 

�لدين �لألباين.مكتبة �ملعارف �لريا�س. ط:1، 1419ه�/ 1998م.
�سحيح �سنن ابن ماجة: حممد نا�سر الدين الألباين. مكتبة املعارف،  - 

�لريا�س، ط:1، 1417ه�/1997م.
املعارف،  مكتبة  الألباين.  الدين  نا�سر  حممد  الن�سائي:  �سنن  �سحيح  - 

�لريا�س، ط:1، 1419ه�/1998م.
�سليمان  د.ع��م��ر  ت��ق��دمي  العلي.  اإب��راه��ي��م  النبوية:  ال�سرية  �سحيح  - 
ط:1،  ع��م��ان/�لأردن،  �لنفائ�س،  �شعيد.د�ر  همام  د.  ر�جعه  �لأ�شقر. 

1415ه�/1991م.
�سحيح م�سلم ب�سرح الإمام اأبي زكرياء يحيى بن �سرف النووي. �سبط  - 

وتوثيق �سدقي جميل العطار.دار الفكر، بريوت، 1415ه�/1995م.
ال�سحيحة = �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة. - 

الألباين،  الدين  نا�سر  حممد  البخاري:  لالإمام  املفرد  الأدب  �سعيف  - 
مكتبة �لدليالل�شعودية، ط:4، 1419ه�/1998م.

الدين  نا�سر  الكبري(: حممد  وزيادته)الفتح  ال�سغري  �سعيف اجلامع  - 
�لألباين.�ملكتب �لإ�شالمي، بريوت، ط:3، 1410ه�/1990م.

ال�سعيفة = �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة. - 
الألباين. الدين  نا�سر  حممد  البخاري:  لالإمام  املفرد  الأدب  �سعيف  - 

مكتبة �لدليل. �ل�شعودية. ط:4، 1419ه�/1998م.
�سعيف �سنن ابن ماجة: حممد نا�سر الدين الألباين، املكتب الإ�سالمي،  - 

بريوت، ط:1، 1408ه�/1988م.
الرتبية  الألباين.مكتب  الدين  نا�سر  حممد  الرتمذي:  �سنن  �سعيف  - 
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�لعربي لدول �خلليج، �لريا�س، ط:1، 1411ه�/1991م.
ال�سعيفة = �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة. - 

طبقات ابن �سعد = الطبقات الكربى. - 
طبقات فحول ال�سعراء: حممد بن �سالم اجلمحي، قراأه و�سرحه حممود  - 

حممد �ساكر،
. مطبعة �ملدين، �لقاهرة، ط:1 -

م. الطبقات الكربى: ابن �سعد.دار �سادر، بريوت، 1380ه�/1960 -
العقد الفريد: ابن عبد ربه، �سرحه و�سبطه و�سححه َوَعْنَوَن مو�سوعاته  - 
الأبياري.جلنة  واإبراهيم  الزين  واأحمد  اأم��ني  اأحمد  فهار�سه  ورت��ب 

�لتاأليف و�لرتجمة و�لن�شر، �لقاهرة، ط:2، 1381ه�/1962م.
العمدة يف حما�سن ال�سعر واآدابه: ابن ر�سيق القريواين، حتقيق حممد  - 

قرقز�ن.د�ر �ملعرفة، بريوت، ط:1، 1408ه�/1988م.
فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري:اأحمد بن علي بن حجرالع�سقالين،  - 
راجعه ق�سي حمب الدين اخلطيب، ورقم كتبه واأبوابه واأحاديثه حممد 
حمب  وحتقيقه  جتاربه  وت�سحيح  باإخراجه  وق��ام  الباقي،  عبد  ف��وؤاد 
�لدين �خلطيب.د�ر �لريان للرت�ث، �لقاهرة، ط:1، 1407ه�/1987م.

البنا.دارالقبلة  اإبراهيم  د.حممد  حتقيق  كثري،  ابن  القراآن،  ف�سائل  - 
ط:1،  ب��ب��ريوت،  �ل��ق��ر�آن  علوم  وموؤ�ش�شة  بجدة  �لإ�شالمية  للثقافة 

1408ه�/1988م. 
 ، ط:25 - �ل��ق��اه��رة،  �ل�����ش��روق،  ق���ط���ب.د�ر  �شيد  �ل���ق���ر�آن:  ظ���الل  يف 

1417ه�/1996م.
د.ال�ساهدالبو�سيخي.من�سورات  الإ�سالمية،  الأمة  روح  الكرمي  القراآن  - 

�ملحجة، ط:4، 1422ه�/2001م.
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م. ل�شان �لعرب: �بن منظور.د�ر �شادر، بريوت، ط:3، 1414ه�/1994 -
بريوت،  املعارف،  موؤ�س�سة  الهيثمي.  بكر  اأبي  بن  علي  الزوائد:  جممع  - 

1406ه�/1986م.
جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم اأحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن  - 

بن حممد بن قا�شم و�بنه حممد.مكتبة �ملعارف، �لرباط، د.ط.ت. 
حما�سبة النف�ص: اأبو بكر عبد اهلل بن حممد بن �سفيان بن اأبي الدنيا.  - 
درا�سة وحتقيق: اأبو حامت عبد اهلل ال�سرقاوي.موؤ�س�سة الكتب الثقافية، 

بريوت، ط:1، 1408ه�/1988م.
القادر  عبد  م�سطفى  حتقيق  احلاكم.  ال�سحيحني:  على  امل�ستدرك  - 

عطا.دار الكتب العلمية، بريوت، 1411ه�/1990م.
اأحمد  فهار�سه  و�سنع  �سرحه  حنبل.  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  امل�سند:  - 
�ل��ق��اه��رة، ط:1،  �ل��زي��ن.د�ر �حل��دي��ث،  �أح��م��د  �شاكر وح��م��زة  حممد 

1416ه�/1995م.
م�سند البزار = البحر الزخار... - 

بريوت،  املعرفة،  الطيال�سي.دار  داود  بن  �سليمان  الطيال�سي:  م�سند  - 
د.ط.ت.

م�سند اأبي يعلى. حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد.دار املاأمون للرتاث، دم�سق،  - 
ط:1، 1404ه�/1984م.

والإ�سالميني  اجلاهليني  ال�سعراء  ل��دى  العربي  النقد  م�سطلحات  - 
القلم،  ال��ب��و���س��ي��خ��ي.م��ن�����س��ورات  د.ال�������س���اه���د  ومن������اذج:  ق�����س��اي��ا 

ط:1،1413ه�/1993م.
م�سنف عبد الرزاق: اأبو بكر عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين، حتقيق  - 

حبيب �لرحمن �لأعظمي، �ملكتب �لإ�شالمي، بريوت، ط:2، 1403ه�.
الع�سقالين.  حجر  اب��ن  الثمانية:  امل�سانيد  ب��زوائ��د  العالية  املطالب  - 
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ط:1،  ب��ريوت،  �ملعرفة،  �ملرع�شلي.د�ر  �لرحمن  عبد  د.يو�شف  �إع��د�د 
1407ه�/1987م.

املعجزات القراآنية، بديع الزمان �سعيد النور�سي، ترجمة اإح�سان قا�سم  - 
�ل�شاحلي. د�ر �لنيل، �لقاهرة، ط: 2006.

املعجم الأو�سط: اأبو القا�سم �سليمان بن اأحمد الطرباين. حققه وخرجه  - 
احلديث،  اإ�سماعيل.دار  اأحمد  و�سيد  �سعبان  �سالح  اأمي��ن  وفهر�سه 

�لقاهرة، ط:1، 1417ه�/1996م. 
املعجم الكبري: اأبو القا�سم بن اأحمد الطرباين، حققه وخرج اأحاديثه  - 
ط:2،  بريوت،  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  �ل�شلفي.د�ر  �ملجيد  عبد  حمدي 

1405ه�/1985م.
معجم ما ا�ستعجم من اأ�سماء البالد واملوا�سع: عبد اهلل بن عبد العزيز  - 
ط:3،  بريوت،  �لكتب،  �ل�شقا.عامل  م�شطفى  و�شبطه  حققه  �لبكري، 

1403ه�/1983م.
عدنان  �سفوان  حتقيق  الأ�سفهاين.  الراغب  القراآن:  األفاظ  مفردات  - 

د�وودي.د�ر �لقلم. دم�شق. ط:3، 1423ه�/2002م.
الفكر.  ه���ارون.دار  ال�سالم  عبد  حتقيق  فار�ص.  ابن  اللغة:  مقايي�ص  - 

بريوت. د.ط.ت.
م. مقدمة �بن خلدون: د�ر �لقلم، بريوت، ط: 11، 1413ه�/1992 -

اأو رثاه: ابن �سيد  - [ اأو �سعراء ال�سحابة ممن مدح الر�سول  منح املدح 
ط:1،  دم�شق،  �لفكر،  حمزة.د�ر  و�شال  عفت  وحتقيق  تقدمي  �لنا�س. 

1407 ه�/1987م.
م. املو�سوعة ال�سعرية: املجمع الثقايف، الإ�سدار الثالث،2003ه�/1997 -

ن�سو�ص ال�سعر وال�سعراء يف القراآن الكرمي واحلديث النبوي ال�سريف  - 
جمع وتوثيق ودرا�سة: احل�سني زروق.اأطروحة دكتوراه نوق�ست بجامعة 
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ظهر  الإن�سانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  كلية  اهلل،  عبد  ب��ن  حممد  �سيدي 
املهرازفا�ص �سنة 2005م.

نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور: برهان الدين اأبو احل�سن اإبراهيم  - 
بن عمر البقاعي. 

م. ط:1، 1392ه�/1972 -
الأث����ري. حتقيق حممود  اب���ن  والأث�����ر:  غ��ري��ب احل��دي��ث  ال��ن��ه��اي��ة يف  - 
ط:2،  ب���ريوت،  �لفكر،  �ل����ز�وي.د�ر  �أح��م��د  وط��اه��ر  �لطناجي  حممد 

1399ه�/1979م.





1- ال�صهود احل�صاري لالأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظالل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صالم والإعالم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ص.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صالمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- مالمح تطبيقية يف منهج الإ�صالم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صالم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ص      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صالمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صالمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- مالمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صالمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صالمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صالمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ص ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صالمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صالمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صالمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �شامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�شى العرباين      

د.نا�شر يو�شف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ص الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�ص      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �شكري      

 53- هي القد�ص... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــالم.

د. عبد احلليم عوي�ص      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صالمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صالم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــالميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �شكري      

 53- هي القد�ص... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�شفي عا�شور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صالمي.

د. وليد اإبراهيم الق�شاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�شــني زروق      




