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ABSTRACT
Hassan bin Thabet was a celebrated companion of the Holy Prophet (peace
be upon him) and poet of Islam. Those were the difficult times for the
Prophet and his followers. There were all types of onslaughts from
multiple directions including economic, social, existential, literary and
lingual. Arabs had no match in their lingual and literary developments.
Often the Holy Prophet was ridiculed in their poetic and literary utterances
using satirical and allegorical dictions. Therefore, they were to be
responded through the same poetic and literary form and diction. Hassan
bin Thabet stood up with conviction using his bold and strong intellectual
poetic capabilities. He not only forcefully defended the Holy Prophet on
this front rather fertilized his poetic verses with the true essence of
Prophetic teachings and made his literary effort immortalized. Flavour of
Islamic teachings is predominantly visible in his works. His contribution in
highlighting the message of the Prophet of Allah during those times and
thereafter was overarching. In this research paper I have focused upon the
life, achievements of Hasan bin Thabet and the environment in which he
lived and worked. I have tried to decipher his important selected verses
which stood as transmitting tools for transferring Prophet teachings to the
successive generations. In the end, I have summarized the sources which
have been consulted during this research effort for making it credible piece
of research work.
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:المقدمة
 ويهدافه عنه، يمدح النبي صلى الله عليه وسهلم،حسان بن ثابت كان شاعر اإلسالم والمسلمين
ّ سيدنا
 ويجيههد عنه عنههد هجهها هم الالذ إولاههن باإلضههافة إلههى األحاسههي والمنههاعر،ضههد الارههار والمنههركين
 مهن القهرآن والسهنةإالنبالغ إذ، لهم ي لهو شهعره عهن التعليمهات النبويهة،المتدفقة من قلب المرعهم بالبهد
 قلّمها بوجهد عنههد،نقهو بهّ ّن شهعر حسهان بههن ثابهت يبتهوت فهي ايابه قهدرا بالغها مهن التعليمههات الدينيهة
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شهاعر آرههرإ فهي ببيههي ههأا سههّحاو ن لقهي الوههول علهى هههأا الجانهد المهههم ،متنهاوال بعه األبيههات
الم تارة للدارسة والتبليل إلبراز هأه النأرات اليمينة ما بتجلّى في شعرهإفينتمل الببث على برجمة
الناعر،والدراس ههة التبليلي ههة لمبي ههات الم ت ههارة ،وي ت ههتم بالنت هها المالوب ههة ،والهه هوام عل ههى الدراس ههة
والتبليلإ
حياته:هو حسان بن ثابت بن منأر بن حرام،ويانى با الوليد و با عبد الرحمن ،كهان يتهردد علهى بهال
الغساسنة قبل اإلسالم،و يمدحهم ويبصل على النوا والعاايا والجوا ز منهمإ ما نسب فههو مهن بنهي
ولما كانت بين األوس وال زرج سلسلة
النجار؛ روا الرسو صلى الل علي وسلم ،من قبيلة ال زرجّ ،
حس ههان م ههن ه ههأه الب ههروب واألح ههدا نص ههيد الن ههاعرالعبقرت المتر ههنن
م ههن الب ههروب ،ك ههان نص ههيد ّ
الموهوب الأت ذاب النعر والنعر يأيب  ،1ويدعوا القهو والقهو يسهتجيد له  ،ببيهث نهّ كهان لسهان
قوم ه ف ههي الب ههروبإ يق هها  :إنّه عههر ش ههعره عل ههى النابغ ههة بس ههور عاهها  ،وق ه ّدم علي ه األعن ههى ،فّث ههار
2
النبي صلى الل علي وسلم
موجدب  ،وقا بل نا فول منك ومن إ درل حسان في اإلسالم لما هاجر ّ
مههن ماههة المارمههة إلههى المدينههة المنههور،حتى إذا رههأ شههعرال ق هري فههي هجههال الرسههو صههلى الل ه علي ه
وسههلم و صههباب  ،فهانبرى لهههم بههالذ هجا ه ،3وكههان رسههو الله صههلى الله عليه وسههلم يبيه علههى ذلههك
ويههدعوا ل ه بميههلي اللهههم يّههده بههروح القههدسي واسههتمه علي ه الصههلوة والسههالم إلههى بع ه هجا ه لهههم،
فقا :يلهأا شد عليهم من وقه النبليإ وكان حسان يعيّر الارهار بالميالهد والمناقهد ويهجهوهم باأليّهام
التي هزموا فيها؛ وهأا ابيعي ألنّهم كانوامنركين فلو هجاهم بالارر والنرك ما بلغ منهم مبلغا4إ ويقا
1الدكتور شوقي ضيف،باريخ األدب العربي،العصر اإلسالمي(دار المعارف،القاهرة٢١ ،س ن)،ص٧٧:
Dr.shoqi Zaif,Tarikh Al adab alarbi, al asar ul islami(dar ul Marif,al qahira,12
Edition)p:77

 2الأهبي،العالمة البافظ،المؤرخ ،شم
العربی،بيروت)۲۲۳/۳،

الدين بن مبمد بن حمد  ،باريخ اإلسالم ووفيات األعيان(دارالکتاب

Al zahbi,Shams ul din bin Muhammad bin ahmad,Tarikh ul islam wa wafiyat ul
ahyan,(dar ul kitab al arbi,beriut),3/223

3كامل سلمان الجبورت،معجم النعرال من العصر الجاهلي حتى سنة١٠٠١م ) دارالاتد العلمية ،بيروت،٢ ،
٢٢١٧هه)١٧/١ ،
Kamil salman aljabori,mujam alshura min alsar aljahili (berut,dar alkutb al
ilmiya,beruit,1Edition,1427H),2/27

 4حمد شايد ،باريخ النقا

في النعر العربي)ماتبة النهوة المصرية١٠٠١ ،٢ ،م(،ص٢٢١:

Ahmed Shayib,Tarikh alnaqais fi alshair alarbi (maktaba alnahzah almisria,4
Edition,2002M),p:143
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إن كان ينند الرسو صلى الل عليه وسهلم شهعره فهي المسهجد ،وكهان يب هي عنهده بمنزلهة رفيعهة،حتى
ال لرههال الراشههدون يجلّونه ويررضههون له فههي العاههالإوببس سه ّهمي حسههان شههاعر اإلسههالم وشههاعر الرسههو
الاريم،فقه ههد ع ه هها يناضه ههل ع ه ههن النب ه ه ّهي صه ههلى الل ه ه علي ه ه وسه ههلم ع ه ههداله م ه ههن ق ه هري واليه ه ههود ومن ه ههركي
العرب1إوبالمجمل نقهو  :إنه مهن المبقهس نهّ كهان شهاعرا بارعا،وقهد ابرهس الهرواة والنقهاد علهى نه شهعر
هههل المههدرفي عصههره ،و شههعر هههل الههيمن قاابههة2إ وقههد رلّههف ديوانهها ضه ما  ،ثيههر ن كييهرا مههن النههعر
المصنو درل  ،يقو األصمي :يبنسد إلي شيالال بصح عن يإ ويقو ابن سالم :ي قد حمل علي مها
لم يبمل على حديإعلى الرثم من ذلك فقهد ثنهى عليه كييهر مهن النقاد،قها بهو عبيدة:يفوهل حسهان
علههى النههعرال بههيال  ،كههان شههاعر األنصههار فههي الجاهليههة شههاعر النبه ّهي فههي النبههوة وشههاعر الههيمن كلههها فههي
3
حسههان شههعر هههل المههدريإبينما عنههد األصمعي:حسههان بههن
اإلسههالم ،وقا :اجتمعههت العههرب علههى ن ّ
حسههان شههعر هههل البوههر،وقا ب هوالررج
ثابههت حههد فبههو النههعرال،وما عمههرو بههن العههالل إلههى كههون ّ
حسان فبل من فبو النعرالإ كان حسان يجو في جميه األثرا النعرية  ،وبصرف
األصرهانىّ :
يقصر ،ما من ناحية الديباجة فديباجته ديباجهة عصهره و سهلوب سهلوب فبهو
في سا رفنون النعر ولم ّ
النههعرالالجاهلية والم وههرمين ،بههل يترههور علههى كيرمعاصهري فههي جزالههة اللرههظ وف امته ونقههال الديباجههة
4
وصرا ها وكان يربجل النعر اربجاال ويجودإ

شعر سيدنا حسان بن ثابت:
 1شيبانی،عزالدين بو البسن علي ابن بي بار النيباني ،سد الغابة في معرفة الصبابة(دار إحيال الترا اإلسالمي،
بيروت)٢/١ ،
Shibani,Izu ul din Abu ul Hassan Ali bin Abi Bakar,Asud ul ghaba fi marfat alshaba( dar
ikhya Alturas alislami,berut),2/4

 2ابن هنام ،السيرة النبوية  ،التبقيس والوبط والنرح لعبد البريظ شلبي(مابعة مصارى البابي البلبي و
والده،مصر٢١٠٠ه):،١١ /١،االستيعاب،ص ،٢١٠:والمغني ،ص ،٢٢٢وال زانة ،٢٠١/٢،و النعر
والنعرال١٦٢/٢،
Ibn e hasham,alsirat ul nabwia,al tahqiq wa Zabt wa alshrah ,Abd ul hafiz
shibli,(Matbah,Mustafa
albabi
alhalbi
wa
oladohoo,misar,1300)vol:2,p:22,al
istiyab,P;130,al mughni,P:114,al khazanah,vol:1,p:108,al shair wa al shorah,1/264
3

الندلسی،احمد بن مبمد،العقد الرريد(دار الاتد العلمية ،بيروت)،ص١١٢:
Al undlasi,Ahmed bin Muhammad,alaqad ul fareed (dar alkutub alilmiah,berut),p:289

4اصرهانی،على بن حسين ،كتاب األثاني(دار حيال الترا العربي ،بيروت)١٥١/١ ،
Asfahani,Ali bin hussain, ,kitab ul aghani,(dar ikha ul turaas alarbi,beruit),3/352
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شعر سيدنا حسان بن ثابت يهدور حهو الهدعوة واإلرشهاد ،والجههاد فهي سهبيل لله والهدفا عهن اإلسهالم
والمسلمين ،ورفه شّن المسلين ومأمة الارار والمنركينإ رير دليل على ذلك شهعره ممها يعهال ههأا
الجاندإ حيث قا :
بيْيهرالنَّه ْق َه َم ْو ِعد َها َك َدال
َع ِد ْمنَا َرْيهلَنَا إ ْن لَ ْم بَهَرْوَها
ِ
َسنَّةَ مصعِ ٍ
يهبا ِرين األ ِ
َسل ال َّ َمال
دات
ْ
َعلَى ْكتَاف َها األ َ
َ َْ
بَ ُّل ِجيادنَا متم ِاّر ٍ
بل ِاّمه َّن بِالْ م ِر النِّ َسال
ات
َ ََ َ
ِ
ف الْغِاَال
فَ َّإما به ْع ِرض ْوا َعنَّا ْاعتَم ْرنَا َوَكا َن الْ َرْتح َوانْ َا َن َ
1
يعُِّز الل فِْي ِ َم ْن يَ َنال
اصبِرْوا لِ ِجالَ ِد يهَ ْوٍم
َوإالَّ فَ ْ
في هأه األبيات حسان بن ثابت رضي الل عن يهجوا الاراروالمنركين دفاعا عن اإلسالم والمسهلمين
ملَبّيا ألمر النبي صلى الل علي وسلم في ميهدان البهرب عنهد فهتح ماهة مسهت دما شهعره وسهيلة اإلعهالم
كما كان النعر في العصور القديمة بست دم وسيلة اإلعالم العامة إ رأ الناعر يهجوا قرينا وينيد
بباولههة المسههلمين مههن األنصههار والمهههاجرين بنههجاعتهم ،ويعلههن بصههميمهم علههى قتهها المنههركين وفههتح
ماة ،إن لم بوافس قري على درو المسلمين ماة و دا هم العمرةإ
عدمنا ريلنا :سلوب دعا ي الغر من التّثير والوقه علهى المسهامه والقلهوب ،بييهر النقهه  :كنايهة عهن
اشتداد المعركة إ فيهدد النهاعر الارهار والمنهركين ببهرب ينتصهر فيه البهس قها ال :ال عاشهت ريلنها إن
لههم بهههاجمام ،ت دعهها ريههل المسههليمن بههالموت إن لههم بهههاجم األعههدال المنههركين فههي معركههة شههديدة
يتصاعد منها الغبار قهرب ي كهدالي فهي اهراف ماهةإ فرهي البيهت اليهاني يبهارين األسهنّة :كنايهة عهن سهرعة
ال يل واستعدادهم للقتا وفي نس ة يبارين األعنة :هو جمه العنان ت نهها بجهارت األعنّهة فهي اللهين
وسههرعة االنقيههادإ األسههل ال مههال  :اسههتعارة مانيههة شههبّ الرمههاح باإلنسههان وحأفه وذكههر صههرت مههن صههراب
وهي العا إ الناعر يصف ال يل بّنّها مسرعة في الصعود ،متبرزة لقتا العدو ،على كتافها رماح
المسلمين المتعانة لهدمال الارهار ،وه ّهو فهي وصهرها لي يهف العهدوإ مها البيهت اليالهث فريه بلامههن
بههال مر :كنايههة عههن انه هزام المنههركين ،يقههو في ه النههاعرببقى ريولنهها فههي ر المعركههة مسههتعدة لقتهها
األعههدال مسههرعة كههالمار فههي م هواجهتهم لانههها ال بجههد مههن بردههها سههوى نسههال األعههدال يبههاولن ردههها
1
حسان بن ثابت(دار الاتاب العربي ،بيروت ١٠٠٢ ،٢م)،ص١٢:
البرقوقي،عبد الرحمن ،شرح ديوان ّ

Al barqooqi,Abdul Rahman, Sharah Diwan e Hassan bin thabit(Dar ul kutub
alarbi,beruit,1 Edition,2004),p:39
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ب مههورهن داللههة علههى هزيمههة المنههركين وهههروبهم مههن ر المعركههةإفي البيههت الرابههه انانههف الغاههال:
اسههتعارة بص هريبية ،للتعبيههرعن إزالههة ال هالف والعههداوة بانانههاف الغاههال ،ي ااههد النههاعر كرههار ق هري
قا ال إذا لم بعترضوا اريس ريولنا و رليتم لها الاريس سهنزوربيت الله البهرام ونرهتح ماهة وسهيزو ثاهال
الارر الأت حجد النورإ في البيت ال ام يهدد النهاعر الارهار والمنهركين قها ال :إذا لهم بستسهلموا
لجي المسلمين بنروا ببهرب شهديدة بتوهارب بهها السهيوف ،و يومهها سهيعز الله المسهلمين ويتبقهس
النصههر الههأت وعههد الله به عبههادهإلم يعههال سههيدنا حسههان بههن ثابههت رضههي الله عنه رههال شههعره الههدعوة
واإلشاد والجهاد في سبيل الله ،ولهم يعبهر عهن االنرعهاالت و المنهاعر فقهط بهل بتسهرب ههأه المنهاعر
إلى الرسالة والتعليمات التي جال بها نبينا صلى الل علي وسلم؛ من القرآن والهدى والنصيبة والبامة
إالمتمعمن لنعره يجد هأه النأرات من التعليمات النبوية المتناثرة رال باهون
واألرالر وثير ذلك
ّ
قصا دهإكما يقو :
1
ِ
ِ
الص ِقْيل المهنَّد
وه ِاديا
فّم َسى سَراجا م ْستَنْيهرا َ
يهَل ْوح َك َما َال َح ّ
ْ
2
وقول مسى سراجا مستنيرا :إشارة إلى قول بعالى:ي َو داعيا إلَى الل ِ بإ ْذن ِ َو ِسَراجا منِْيرا ي

يعني :جعلناه صلى الل علي وسلم في الهدى الأت يهتدى ب في ظلمات الارر والجههل ميهل السهراج
و النههم الههأت يستوههال به إ 3مستنير:اسههم فاعههل مههن بههاب اسههترعا يريههد معنههى الالههد ،والوجههدان
والبسبان والتبو واالب اذ والمبالغهة وثيهر ذلهك ،يعنهي :فههو كالسهراج و النهم الهأت يسهتمد النهور
النبي صلى الل علي وسلم يستمد
والوول من المصدر اآلرر ،ت :لي بنرس منورا ،و هأا يعني ّن ّ
العلم والهدى والنور مهن الله سهببان وبعهالى ،حيهث شهار إليه قوله بعهالى:ي َوَمها يهَْن ِاهس َعه ِن الْ َه َهوى إِ ْن
4
ِ
وحىيإ
ه َو إَّال َو ْح ٌي ي َ
إ ّن النم مصدر الوول والنور التي بستريد من جميه األشجار واألزهار والنبات هي الوسيلة الوحيدة
للبياة في الاون ،و من دون النم ال ينبت النبات وال ينمهو وال بترهتح األزههار وال بنوه األثمهار،
1المصدر نرس  ،ص٧٠
Ibid,p:70

2سورۃاألحزاب۳۳:۳۳
Sourat-ul-ahzab,33:46

3الصابوبی،مبمد علي  ،صروة التراسير(،دار البديث ،القاهرة ) ١١٢/١إ
Al saboni,Muhammad Ali,Safwat ul Tafaseer,(dar ul Hadees,Alqahira),2/229

4سورۃالنجم۳::۳
Sourat-ul-najam53:03
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هاأا بدون النبوة والرسالة لي مهن المماهن ن بنمهو البيهاة الروحيهة والمعنويهة كهالعلم والههدى واليقافهة
والبوههارةإ و مههن جهههة رههرى :إ ّن ربههر كلمههة مسههى واسههمها ضههمير راجههه إلههى النبههي صههلى الله علي ه
وس ههلم ،وال بري ههّبي لمث هرا الم تلر ههة ،م ههيال  :ال ب ههر االبت ههدا ي  ،والالب ههي واإلنا ههارت كم هها نّه ي ههّبي
للتّسههف والبسههرة  ،والر ههر والتنبي ه والنصههح واإلرشههاد ،وثيههر ذلههكإ نههرى ال بههر هنهها قههد جههال للر ههر
والتبههاهي،بمعنى ّن النههاعر يترههارر بالرسههو صههلى الله عليه وسههلم ،ويرت ههر بههالنبوة والرسههالة التههي ميلههها
كميل النور في الجهل وال لمة ،ت كّن الناس يتيهون في الغي وال لم حتى ظهر النور ،ووجدوا الاريهس
القويمإ ما التبو فهوإرراج الناس من ال لمات إلى النور ،كما قا الل سببان وبعالى:
يكِتاب َنزلْنَاه إِلَيك لِت رِج النَّاس ِمن ال ُّلم ِ
ات إِلَى النُّوِر بِِإ ْذ ِن ربِّ ِهم إإإإإالخي1
َ ْ
َ ٌ َ َْ ْ َ َ َ َ
مهها المبالغههة ،ف ههروج النههاس مههن ال لمههات إلههى النههور ،بههّن يسههتنيروا قلههوبهم و فاههارهم وعقههولهم و هههأه
مبالغة في التقوى ،حتى كّنّهم ن روا إلى العواقد بالقلوب ال بالعيون ،كما ورد في البديث النريف:
2
ي ابقوا بصيرة المؤمن فإن ين روا بنور الل يإ
قا الناعر معبرا عن المزيد من التعليمات النبوية:
و ٍ
كل األماَجيد
شهاب يستوالب
اف وما ٍ ،
ٌ
ب ْدٌر َ
نار على ِّ
ِ
األماجيد  :األماجد ت األشراف
االنبي صهلى الله عليه وسههلم و صهباب يههوم بهدر 3،وينههب
ههأا البيهت مههن قصهيدة التههي يمهدح فيه النهاعر ّ
النبه َّهي صههلى الل ه علي ه وسههلم بالبههدر الههأت لمهها جههال بههالنبوة والرسههالة ثمربنههوره النههاس كافههة ،فسههلد كبههر
المتابرين والجبابرة ،وصاروا مهاعين مقناين ،حتى بالغوا في الااعة ،وبلغوا إلى درجة المتقين،وافقت
اباعهم ورثبابهم ما جال في كتاب الل وسنة رسو الل صلى الل علي وسلم موافقة كاملة حتى قها
1سورۃإبراهيم :::۳
SouratIbrahim14:01

2البنبلی،حافظ ابن رجد،جامه العلوم والبام في شرح رمسين حدييا من جوامه الالم(دار البديث ،القاهرة
٢٢١٢هه) ،ص:۲۱:
ul

alhikam,(Dar

wa

aloom

Al
hanbli,Hafiz
ibe
rajab,Jamia
Hadees,Alqahira,1424H),P:120

ul

3انصاری،حسان بن ثابت،شرح ديوان حسان بن ثابت،وضع وضبط الديوان وشرح  ،عبد الرحمن البرقوقي ،راجع
وفهرس  ،دكتور يوسف مبمد البقاعي(دار الاتاب العربي ،بيروت٢٢١٢ ،٢ ،ه) ،ص١٥:
Ansari,Hassan bin thabit,Sharah diwan e Hassan bin thabit,abdul Rahman al
barqooqi(dar ul kitab Alarbi,1Edition,1424H),p:85
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الل ه ه س ه ههببان وبع ه ههالى :ي َ ِ
رض ه ه َهى الل ه ه َع ه هْنهه ْم َوَرض ه ه ْهوا َعْن ه ه يإفتمانوا ف ه ههي األر م ه ههن دي ه ههنهم اس ه ههتعدادا
لآلررة،ولقهوا الله سههببان وبعههالى متنههوقين إليه  ،وفقهها لقول ه سههببان وبعالى:ييآيهّته َههها الهنَّه ْر الْماْ َمةِنَّههة
1
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِِ ِ
حسهان بهن ثابهت معبهرا
ْارجعي إلَى َربّك َراضيَة َم ْرضيَّة فَ ْادرلي فهي عبَهادت َو ْادرلهي َجنَّتهي ي كمها يقهو ّ
عن ذكر هجرة النبي صلى الل علي وسلم من ماة المارمة إلى المدينة المنورة:
ٍ
ت َعقوله ْم َو َح َّل َعلَى قَه ْوٍم بِنه ْوٍر م َج ِّد ٍد
عن قَه ْوم فَ َ
ولَّ ْ
بَهَر َّح َل ْ
فههي هههأا البيههت يمههدح النههاعر النبههي صههلى الله عليه وسههلم حههين هجربه مههن ماههة المارمههة إلههى المدينههة
المنورة 2،مستعمال كلمةي نوريهنا مصدرة بهي البال المصاحبةي التي بريهد معنهى التعديهة ،مها معنهى ذلهك
النبي صلى الل علي وسلم ثادر ماة المارمة وحل في المدينة المنورة ،وكان مع ذلك النور
فياون ّن َّ
وكلمةي النوري هنااستعارة للقرآن الاريم والنبوة والرسالة 3،والبلو في ماان هو مبل صدور ت فعهل،
إشههارة هنهها إلههى ي ييههربي التههي صههارت مهههبط الههوحي ومنزله ،و مصههدر العلههوم ومنهلههها ،بعههد مهها شههرقت
بههّنوار اإلسههالم والقههرآن بقههدوم النبههي صههلى الل ه علي ه وسههلم  ،حتههى قيههل عنههها :المدينههة المنورة،وايبههة،
واابههةإإإوجالت كلمههة ي نههوري ناههرة بههّبي بمعنههى النههمو  ،يعنههي لههم بنه ّهور القلههوب واألفاههار واألذهههان
فقهط؛ بههل نه ّهورت بلهك األر المقدسههة التههي وردت فههي رفعهة شههّنها كييههر مهن األحاديههث النبويههة النهريرة
،كرههى شههرفا وفوههال للمدنيهة المنههورة بههّن جعلههها الله بعههالى لنبيه وحبيبه سههيدنا مبمههد صههلى الله عليه
وسلم حرماآمنها4 ،وجعلهها الله بعهالى مهدرل صهدر ،وجعهل فيهها البركهة ضهعاف مها جعهل فهي ماهةإهى
س ههيدة البل ههدان ودار الهج ههرة،ودار اإليم ههان ،وم ههّزره ،ي ههة الن ههياان ن يعب ههد فيه هها ،حرس ههها الل ه بع ههالى
1سورۃالرجر۲۹:۹۸
Sourat-ul-fajar89:28

2انصاری،حسان بن ثابت،شرح ديوان حسان بن ثابت ،ص ٦٧:
Ansari,Hassan bin thabit,Sharah diwan e Hassan bin thabit,p:68

3الزمبنری  ،بو القاسم مبمود بن عمر ،ساس البالثة ،ببقيس األستاذ عبد الاريم(دار الاتد العربية ،بيناور)
ص١٧٢:
Al zamakhsahri,Abu ul Qasim mahmood bin umar, Asas ul Balaghat,research:abd ul
karim,(dar ul kutub alarbia,Peshawar),p:279

4برمأی ،بو عيسى مبمد بن عيسى،السنن(الماتبة الرشيدية،دهلی،الهند) ،حديث ١٢١٧ :و يوا ورد هأا البديث
في باريخ بغداد ،ل ايد البغدادت ،٢٢١-٢٢٢/١،وحلية األليال ألبي نعيم٢٦/٦،
Tirmazi,Abu
eisa
Muhammad
bin
eisa,al
sunan,(al
maktaba
alrashidia,dehli,alhind)Hadees:3127,Tarikh Baghdad,khatib Baghdadi,3/191-192,hilayat
ul oliya,abu noeim,6/96
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بالمال ا ههة الارام،وحر ه هها م ههن ال ههزالز والا ههاعون وال ههدجا  ،ولج ههدرانها م ههن الاي ههد م هها ال يوج ههدفى
ثيرهاإقهها رس ههو الل ه ص ههلى الل ه علي ه وسههلم:ي ثب ههار المدينههة ش ههرال مههن الج ههأامي1؛ كههل ذل ههك بس ههد
النورالأت جال ب النبي صلى الل علي وسلمإ
وقا رضي الل بعالى عن يرثي النبي صلى الل علي وسلم:
ِ ِ
ِ
الرس ْوم َوبَه ْه َمد
وم ْع َه ٌد
منِْيهٌر َوقَ ْد بَه ْعر ْو َّ
باَْيهبَةَ َر ْس ٌم ل َّلرس ْو َ
ايبة:هى المدينة المنورة ،ت مدينة النبي صلى الل علي وسهلمإ والمعههد:المنز الهأت ال يهزا القهوم إذا
نّوا عن رجعوا إليه  ،وقوله  :ي المنيهري اسهم الراعهل مهن نهور مهن بهاب إفعها  ،و ههأا البهاب يريهد معنهى :
التعدية،و االبتدال والوجدان  ،والسلد ،والصيرورة ،والمبالغة وثير ذلكإ
ما التعدية ،فهو -كما نرى -لما وصهل يالنهوري إلهى المدينهة المنهورة رهرج عهن معنهاه األصهلي وظههر فهي
معههان رههرى ،مههيال :األرههوة والمههودة والباومههة والسياسههة والعدالههة والتعل هيم والههتعلم وثيرذلكإوالمبالغههة:
داللة على ّن صباب رسو الل صلى الل علي وسلم قد بالغوا فهي الزههد والتقهوى والهور إ والسهلد:
كما بزيل النم ظلمة الليل هاأا زالت ظلمة ال لم برول هأا النورإ
ووالوج ههدان :وج ههد الار ههار والمن ههركون ال ههأين ك ههانوا يس ههتهزبون بالمس ههلمين ويسه ه َ رون م ههنهم ب ههّن ه ههأه
الجماعة القليلة قد نارت العالم كل باإليمان والتقوى والبامة المعاالإ
النبي صلى الل علي وسلم وبنزو الوحي من الل سهببان وبعهالى و
الصيرورة :صارت ييرب بعد درو
ّ
بنهور الله عههز وجههل المدينههة المنههورة ،هههأا مههن جهههة ،مههن جهههة ثانية:يالمنيرياسههم فاعههل معرفههة ينههير إلههى
معنى االرتصاص ،يعنى رفعة شّن هأه البلدة وعلو قدرها ،هأا فقط بسد النبي صلى الل علي وسلم
،وفههي ذكههر ي المعهههد المنيههري كنايههة إلههى البوههارة اإلسههالمية التههي بههد ت مالمبههها وآثارههها بعههد رههروج
المسلمين من شب الجزيرة العربية فاببين البلدان المجاورة ومبنرين بالدين الجديد2إ
وقول في رثا صلى الل علي وسلم:
ِ ِ
وال َو يه ْوقَد۱
ات َكا َن يهَْن ِز َو ْساَ َها م َن الل نه ْوٌر ي ْستَ َ
بِ َهاحجَر ٌ
1اليبصبی ،بو الرول عيا  ،القاضي،النرال بتعريف حقور سيدنا المصارى صلى الل علي وسلم(الماتبة العصرية،
بيروت ٢٢١١ه) ،ص٢٢٢:
Al yakhsabi,abu alfazal,al qazi,al shifa,(al maktaba al asria,beruit,1423H),p:149

2الدكتور شوقي ضيف،باريخ األدب العربي (العصر اإلسالمي،دار المعارف ،القاهرة،)٢١ ،ص٧٧:
Dr shoqi zaif,tarikh al adab al arbi,al asar al jahili,(dar ul marif,qarhira,12 Edition),p:77
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النبي صلى الله عليه وسهلم ،البجهرات التهي كهان
في هأا البيت يتبد الناعرعن رفعة شّن حجرات ّ
ينههز وسههاها نههور مههن الل ه سههببان وبعههالى ،النههور الههأت كههان المؤمنههون يسههتنيرون ب ه  ،ويوههيل ب ه هههل
التقوى قلوبهم  ،ما الارار والمنافقون كانوا يستنياون ثي ا وحسدا،كما قا الل سببان وبعالى:
ظ بِ ِهههم الْا َّره َهار َو َعه َهد اللَّه
اس هتَه َوى َعلَههى سههوقِ ِ يه ْع ِجههد اله ُّهزَّرا َ لِيَغِهي َ
اس هتَه ْغلَ َ
َره َهر َج َش هاَّْه فَه َ
ي َكه َهزْرٍ ْ
ظ فَ ْ
هآزَره فَ ْ
1
ِ
الَّه ه ه ه ه ه ه ه ِهأين آمن ه ه ه ه ه ه ه هوا وع ِمل ه ه ه ه ه ه ه هوا َّ ِ ِ ِ
َج ه ه ه ه ه ه ه ههرا َع ِ يم ه ه ه ه ه ه ه ههاي
ََ
الص ه ه ه ه ه ه ه ههال َبات م ه ه ه ه ه ه ه هْنهه ْم َم ْغر ه ه ه ه ه ه ه ه َهرة َو ْ
َ َ
كلمةينوري هنا استعارة للقرآن الاريم والوحي ،المنز من الل سببان وبعالى وينوري مصدر يريد معنى
بسلسههل الههوحي و يوهها ناههرة بريههد معنههى النههمو والجماعههة ،يعنههي هههأه الن هريعة الغ هرال ليسههت مبههددة
لاا رة راصة و ال بعال جانبا واحهدا مهن القوهايا اإلنسهانية؛ بهل بتنهاو جميهه جوانهد البيهاة الهدنيا
واآلررة؛ أل ّني النوري مرَّكد من سبعة لوان:
اللون األرور :هو رمز لنهادة الالمة الايبة؛ ألن الالمة الايبة قد ميلت في القرآن الاريم بالنجرة
ب اللَّه َمهيَال َكلِ َمهة اَيِّبَهة
هف َ
الايبة ،النجرة الايبة باون م ورة،كما في قول بعالى :ي َلَ ْم بَهَر َكْي َ
ض َهر َ
ِ2
ٍ
الس َمال
ت َوفَه ْرع َها فِي َّ
َصل َها ثَابِ ٌ
َك َن َجَرةٍ اَيِّبَة ْ

اللههون األزرر:هههأا اللههون رمههز للصههلوة الههركن اليههاني لهههأا الههدين البنيههف،وهي معهراج المههؤمنين  ،والمههؤمن
ح ههين ص ههلوب يتج ههاوز ه ههأه الس ههمال األزرر ويب ههاور الله ه س ههببان وبع ههالى وه ههو كّنه ه يراه،وه ههأه درج ههة
اإلحسانإ
اللههون البربقههالي  :هههأا اللههون رمزللنموالمههالي والتههوفير االقتصههادت ،وإشههارة إلههى الزكههاة التههي هههي الههركن
اليالث لدين اإلسالم  ،بؤدت الصدقة والزكاة إلى النمو والايرة في الهدنيا واآلرهرة ،وههأا مها شهار إليه
القرآن الاريم:
ِ
ي ميل الَّ ِأ ِ
ٍ
ِ
ت َسْب َه َسنَابِ َل فِهي ك ِّهل سهْنهبهلَ ٍة ِما َهة َحبَّ ٍهة َواللَّه
ََ
ين يهْنرقو َن َْم َوالَه ْم في َسبِ ِيل اللَّ َك َميَ ِل َحبَّة َنْهبَهتَ ْ
َ
3
ِ
ِ ِ
ِ
هيميإ
يَ
وه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههاعف ل َمه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ْهن يَ َنه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههال َواللَّ ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه َواسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ٌهه َعله ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ٌ
اللون األصرر :هأاللون يجمه بين القلهة والايهرة ،والنهدة والررهال ،يتهأور فيه الصها م مهرارة النهدة مهن
1سورۃالرتح۲۸:۳۹
Sourat-ul-fatah48:29

2سورۃ إبراهيم۲۳::۳
Sourat Ibrahim14:24

 3سورۃالبقرة۲۳::۲
Sourat-ul-baqrah2:241
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الج ه ههو والعاه ه ه  ،يتبعه ه هها ح ه ههالوة اإليم ه ههان والتق ه ههوى والعرف ه ههان والمعرف ه ههةإكما ف ه ههي الب ه ههديث القدس ه ههي
النريف:الصوم لي و نا جزت ب ي1إ
اللون األبي  :هويقر العين ويبه القلد ،وههو قهدر مهن اليهّس والنهدة ،والنهاظر إليه يالحهظ فيه مهن
عالمات التآري والتآلف ،هو رمز للب الجامه لجميه العبادات إ
اللههون األحمر:هههأا اللههون هههو لههون األزهههار والههورود يعنههي عالمههة البههد النههديد ،هنهها رمههز لههدم النهههدال
الأين ي هرون البد النديد لل ولرسول عند استنهادهم إلعالل كلمة الل إ
اللون البنرسجي  :هأا اللون بجتهأب ن هار النهاظرين إليه  ،ويسهر النهاظرين حتهى يتسهرب إلهى القلهوب،
وين ِّقى األذهان ،وهو رمز للمعامالت والسلوك واألرالقياتإ هاأا باتمل المعاني التي بستعمل كلمةي
النوري ألجلها ،التي بؤدت المعنى المالوبإ
حسان:
و يوا يقو ّ
َوقَ ْد َكا َن ذَا نه ْوٍر يهَغ ْور َو يهْن ِجد
بَه َقاَّ َه فِْي ِ َمْنهَز الْ َوحي َعْنهه ْم
ثههار يغههور ويغيههر :يبلههغ الغههور ،وهههو المههن ر مههن األر ،وينجههد:يبلغ النجههد وهههو المربرههه مههن األر
والمراد يعم جميه األمانة ،وميل قو األعنى:
نبي يرى ما ال برون وذكره
ٌ

ثار لعمرت في البالدو نجد
َ

يتبسهر النهاعر علهى وصها النب ّهي صههلى الله عليه وسهلم ،وعلهى حرمههان ههل البلهد مهن النعمهة الع يمههة،
النبي صلى الل علي وسلم متتابعاإ
وهي الوحي الأت كان ينز على ِّ
وينههب النههاعر الههوحي بههالنور الههأت  2ينه ّهور األث هوار واألنجههاد ،يعنههي كههان مههن االبسهها مهها ينههمل نجههدا
وال ههيمن وص ههوال إله ههى الع ه هرار ورراسه ههان إيس ههت دم النه ههاعر كلم ههة يالنه ههوري نا ههرة مقترنه هها ب ه ههيذىي حه ههد
األسمالالستة ،وهأا يعني لي الوحي شةيا حسيا و مر يا ،بل هو ي ْستنعر ويلقى فهي القلهدإ ووصهو
النههور إلههى األثهوار واألنجههادهو رمههز لمرههوة والمسههاواة واالببههاد بههين األمههة اإلسههالمية ،ونره ٌهي للرههرر بههين
1

الب ارت ،مبمد بن إسماعيل،الجامه الصبيح ،باب فول الصوم(الماتبة الرحيمية ،ديوبند الهند)،حديث٢٢١٢:

Al bukhari, Muhammad bin ismail,al jamih al sahi.(maktaba al rahimia,deoband,al
hind),Hadith:1929

2السيوای،جال الدين عبد الرحمن ابن بي بار ،اإلبقان فى علوم القرآن،التبقيس والتعليسّ ،فواز حمد زمرلي(دار
الاتاب العربي ،بيروت ٢٢١٧هه)،ص٥٦٦:
Al seouti,jalal ul din abd ul Rahman bin abi bakar,al itqan fi uloom e al
quran,research:fuwaz ahmed zamarli,(dar ul kitab al arbi,beruit,1428H),p:566
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العرب والعجم واألسود واألحمر إال بالتقوىإكما هو إشارة إلى ببلِّي المهؤمن ببليهة األرهالر البسهنة
و بنوير قلب باإليمان والتقوى والمعرفة والعرفانإ
النبي صلى الل
وقول يوايرثي ّ
ِ
ك النه ُّْوِر إ ْذ َث َدا
اه ْم في ذَل َ
فَهبَهْيهنَ ٌ
صد :ت مصيد ،من:
قول م ْق َ

علي وسلم:
ِ
ِ
ِ
ص ٌد
إلَي نه ْوِره ْم َس ْه ٌم م َن الْ َم ْوت م ْق َ
قصد السهم :ت صاب فقتل ماان ،قا األرال:

فإن كنت قد قصدبني إذ رميتني

بسهميك فالرمي يصيد وال يدرت

يصور الناعر مامنا صوربين:
في هأا البيت ّ
الصورة األولى:بلك البقعة المباركةالمعارة بنزو الوحي والمال اة المقربين ،التي كان صهباب الرسهو
صلى لل علي وسلم يتنرسون ويتهأوقون فيهها حهالوة اإليمهان  ،وبلهك السهاينة التهي كانهت بنهز علهيهم
عند التالوة و العبادة ،وبلك البجهة و السرورالتي كانوا يجدونها عند الرسو صلى الل علي وسلمإ
و الصههورة اليانيههة :شههدة لههم صههباب الرسههو صههلى الله عليه وسههلم وكيريههة اضههارارهم حههين وفههاة النبههي
صلى الل علي وسهلم ،باسهت دامي إذي الرجا يهة كمها يوهارب ويصهيح ارهل صهغير عنهد انقاها الاهربها
فههي فصههل الصههيف مت وفهها مههن ال لمههة ،ومتّلمهها مههن شههدة البههرإ كههرر شههاعرناي النههوري مهربين ،مههرة بههاالم
التعريف ومرة معرفةباإلضافة إلى صباب النب ّهي صهلى الله عليه وسهلم ،وكالهمها ربهران ،فهال بر األو
ا إلظهار الترارر والتناف  ،بينما ال بر اليانى للتّسف والتبسرإ
النبي صلى الل علي وسلمإ
وقا يوا يرثي ّ
ضالَ َعلَى الْبَ ِريَِّة كلِّ َها َم ْن يه ْه َد لِلنه ُّْوِرالْمبَ َار ِك يهَ ْهتَ ِدت
نه ْورا َ
لهأا البيت عالقة بالبيت السابس:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
األس َع ِد
صنَة بِ َس ْعد ْ
يَاباَْر آمنَةَالْمبَ َارك باْرَها َولَ َدبْ م ْب َ
يعنهى ولههدت مه آمنههة المبصههنة نههوراإ فرههي هههأا البيهت ينههب النههاعر النبه ّهي صههلى الله عليه وسههلم بههالنور
الههأت ضههال علههى البريههة كلههها ،كمهها روى ابههن سههعد ن م رسههو الله صههلى الله عليه وسههلم قالههت:ي لمهها
ولدبه رههرج مهن فرجههي نهور ضههالت له قصههور النهامي ،1وروى حمههد عهن العربهها بهن سههارية مها يقههارب
1المباركرورت،صري الرحمان ،الرحيس الم توم(الماتبة العصرية ،بيروت لبنان ٢٢١١هه)إص۶۳:
Al maubarkfori,safi ul Rahman,al rakhiq al makhtoom,(almaktaba alasriah,beruit
labnaan,1423),p:76
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ذلهكإ يعنهي سهبد وجهود النب ّهي صهلى الله عليه وسهلم المبهارك إزالهة الجههل و ال لهم والعهدوان  ،ووجههوده
السهعيد ميهل السهراج المنيهر ،فمهن اهتهدى بنهوره فقههد فهاز ونها مها يتمنهاهإيالنوري األو ناهرة يريهد معنههى
النبي صلى الل علي وسلم كالمصباح الأت يستوال ب ،و يوا
النمولية العموم ،وهأا يعني ّن ش صية ّ
ينههوراي كلمههة منصههوبة بريههد معنههى اليبههات واالسههتقرار واالربرهها  ،يعنههى كههّ ّن النبه ّهي صههلى الل ه علي ه وسههلم
الحظ ،يصادف الرياح العاصرة من جميهه الجوانهد ولاهن علهى الهرثم
مصباح على ر س جبل ،يهْن َر وي َ
مههن ذلههك ييبههت ويسههتقر ،إشههارة إلههى عزم ه وهمت ه العاليههة مههام المنههاكل واإليههأال مههن جانههد الارههار
والمنركين والمنافقينإ
النبي صلى الل علي وسلمإ
قا حسان بن ثابت يرثي ّ
صر
الويَالَ َو كا َن النه ُّْوَر نهَْتهبَهع
كا َن ِّ
الس ْم َه َو الْبَ َ
بهَ ْع َد االلَ وكا َن ّ
النور هنا ربر كان منصوب،النصد هو رمز اليبات والدوام ،يعنى نوره لم يان مقتصرا في حا حياب
صههلى الله عليه وسههلم ،بههل هههو بههار بعههد وفابه صههلى الله عليه وسههلم إلههى يههوم القيامههة ،كمهها قهها علي ه
الصالة والسالم في رابة الودا :ي قد بركت فيام ما لن بولوا بعده إن اعتصتم ب  ،كتاب الل يإ
والنصد يوا رمز للررر بين شيةين و بين موجودين ،يعني هأا النور ِ
يررر بين البهس والبااهل ويههدت
ّ
صاحب إلى الصرا المستقيم ،وب ياف عن المعاصي والمبرمات كما قا صلى الله عليه وسهلم  :ي
ال و إ ّن لال ملك حمى  ،ال و إ ّن حمى الل مبارم ي1إ
ومعرف بالالم يريد معنى االرتصاص ،بمعنى ّن هأا النور هو راص بالنبي صلى الل علي وسلم ،إذ
ّ
لهم ياههن ألحهد ثيههره عليه الصههالة والسهالم إ ووردت هههأه الالمهة عقههد كلمهة ي الوههيالي مبينها الرههرر
بهين النهور والوهو ،مهها الوهول ههو األشههعة التهي بصهدر مهن ذات الجسههم الموهيل ،كالنهم والمصههباح،
بينمهها النورهههو األشههعة المنعاسههة عههن النههيل و الجسههم كههالقمر وثيههر ذلههك ،ومههه ذلههك ياههون الوههول
متوهجا متقدا ومتموجا بينماالنور ياون لايرا و رقيقا2إ وهأا يعني ّن وجوده صلى الل علي وسلم من
1الب اری،الجامه الصبيح،حديث:۲:
Al bukhari,aljamih al sahi,Hadith:52

2الجرجاني ،اإلمام عبد القاهر ،دال ل اإلعجاز فى علم المعاني،بصبيح المرتي مبمد عبده  ،والنيخ مبمد مبمود
التركزت(ماتبة القاهرة ،مصر ٢١١٢هه)،ص٢١١-٢١١:
Al jurjani,al imam abd ul qahir,dalail ul ihjaz,mufti Muhammad abdohoo,Muhammad
mahmood al trkazi,(maktaba alqahira,misar,1381H),p:122-123
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حيث العاهال ههو ضهيال يعاهي العلهم لآلرهرين كالنهم عنهدما بمهنح الاهون الوهيالإ ولاونهها ربركهان
فإنها بميل األثرا اآلبية:
التبسر على وفاب صلى الل علي وسلم ،وعلى حرمان صباب من بلك النعمهة الغاليهة التهي لهن
والّ :
ينالها إال الارامإ
بالنبي صلى الل علي وسلم،و بمصاحبت واالقتدال بالنور الأت جال ب إ
ثانيا :الترارر بعالقت
ّ

ثاليهها :مههدح النبههي صههلى الل ه علي ه وسههلم والتغنّههي بماانت ه التههي هههي رفههه مههن المنهها و علههى مههن الرهههم
واإلدراك ،التي بامةن إليها القلوب وينا بها المالوب وبوال بها البصا رإ
حسان رضي الل عن عندما فقد بصره:
وقا ّ
إ ْن يّ ر ِأالل من َعْيهنَ َّي نه ْوَره َما فَ ِري لِ َسانِي َو قَه ْلبِي ِمْنهه َما نه ْور
حسان فقدان بصره وحرمان من هأه النعمة الع يمة ،ولان على الرثم من سلد
في هأا البيت يأكر ّ
بصهره لهم ياههن يّسها ،بههل نهراه مسههرورا؛ أل ّن لسهان منههور بمهدح النبههي صهلى الله عليه وسههلم ،و قلبه منههور
ببب وإيمان إ
فههى الجههزلاألو جههال ي النههوري مرعههوال به منصههوب يريههد معنههى الربيهها البصهرية لمشههيال ال اهريههة الماديههة،
بينما في الجزل الياني إشارة إلى الربيها القلبيهةمن الرمهوز واألسهرار الباانيهة ،التهي يقها عنههاي البصهيرة و
الرراسةي ،والتي قا عنهارسو الل صلى الل علي وسلم  :ي ابقوا فراسة المؤمن فإن ين ر بنورالل ي1إ
بالزبعرى:
وقا يه َعِّر
ُّ
بِها نَ تلِي مه الدا ِر ِعين إ َذا نهَور الصبح للن ِ
َّاظ ِر
َّ ْ
َ َْ َ َ
َْ
ن تلى :ى ننز  ،والسيف ي تلى ،ت يقاهإ والدارعين ت البسي الدرو إ
قد وقهي النوري هنا فى معنيين :المعنى البقيقي والمجازتإ
المعنى البق يقي :يدفعنا إلى ميدان البروب والقتا والجههاد المسهتمر ،ويصهور مامنها صهورة شهدة وقهه
السيوف وضرب األعنار ،بّن العرب كانت بتعود شن الغارات على العدو عند الو الرجرإ
1الترمأى،السنن،حديث ١٢١٧:و يوا ورد هأا البديث في باريخ بغداد ،ل ايد البغدادت ،٢٢١-٢٢٢/ ١،وحلية
األليال ألبي نعيم٢٦/ ٦،
al

baghdaad,khatib

Al
tirmazi,al
sunan,Hadith:3128,tarikh
Baghdadi,vol:3,p:191,192,hilyat ul oliya,abi noeim,6/96
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والمعنى المجازت :يغاينا بالساينةو االامةنان ويمم قلوبنا باإليمهان واإليقهان ،ويوهيل مامنها مصهباح
الهدى يهدينا إلى الصرا البميد ،منيرا إلى اآلية القرآنية:
1
يكِتاب َنْهزلْنَاه إِلَيك لِت رِج النَّاس ِمن ال ُّلم ِ
ات إِلَى النُّوِر إإإي
َ ٌ َ َْ ْ َ َ َ َ
يعنههي قبههل اإلسههالم كههان النههاس فههي الوههال كههّنهم فههي ظههالم ليه ٍهل يتيهههون فههي الغههي ،فرلههس اإلسههالم هههأا
ال الم وظهر البس كالصبح المنور؛ لألك فرر الناس بين البس والباالإ
ينوري من باب الترعيل ،يريد معنى االبسا والنمو والمبالغة،و
و لما جال يالنوري في صيغة الماضي ّ
يعنههي بهههأا النههور نههور القههرآن الههأت يسهلّط الوههول علههى األحهوا الماضههية باألسههاليد المتنوعههة ،يوههرب
األمي هها ويبا ههى القصه ه  ،ويس ههت دم س ههلوب االس ههترهام ،وياتن ههف األسه هرا ر وال راي هها مس ههت دما
سلوب الندال وال ااب  ،ولم يترك جانبا من الجواند العلمية والرارية صغيرا كان و كبيراإ
ِ
صن بن حأيرة بن بدرحين ثار على سرح المدينة:
حسان بن ثابت رضي الل عن لعيَهْيهنَة بن ح ْ
و قا ّ
َِمير علَيهنَا رسو الملِيه ِ
ِ
د بِ َأ َاك إلَْيهنَا ِمْيرا
ك
ْحب ْ
ٌ َْ َ ْ َ
ِم َن الْ َو ْح ِي كا َن ِسراجامنِْيرا
ص ِّدر َما َجاله
َرس ْوٌ ن َ
جههالت كلمههةي منيههر ي اسههم فاعههل مههن بههاب إفعهها صههرة للنبه ّهي صههلى الله عليه وسلم،ينههب النههاعر النبه ّهي
صلى الل علي وسلم بالسراج المنير،السراج هو النم  ،النم هى منبه البياة لال حي في الاون
 ،ووسيلة النمو،و مصدر نره لال من اإلن والنجر والنبات ،و كما ّن القوة بّنواعها قد بستمد من
الن ههم إ وه ههأا يعنا ههي ّن النب ه ّهي ص ههلى الله ه عليه ه وس ههلم ق ههد عا ههى الم ههؤمن حي ههاة حقيقي ههة ،فالنه هريعة
صههم بببههل الله وبهتّهبَههه سههنة
اإلسههالمية هههي مصههدر البيههاة الروحيههة والقههوة اإليمانههة ،التههي مههن راللههها يعتَ َ
الرسو صلى الل علي وسلمإ
وكلمة يمنيرا ي ربركهان منصهوب يريهد معنهى الهدوام واالسهتمرار؛ ألن البيهاة فهي البقيقهة ليسهت مقتصهرة
علههى هههأه الههدنيا فقههط ،بههل ممتههدة إلههى مهها بعههد المههوت،و بنتقههل إلههى لههون آرههر ومههن كيريههة إلههى رههرى،
وب ههرج م ههن قي ههد الجس ههد إل ههى قي ههد البي ههاة البقيقي ههة ،إم هها ن بس ههعد وبتمت ههه بجن ههة عرض ههها الس ههماوات
واألر  ،و بأور نوا العأاب في نار جهنم إ
حسان يأكر ثزوة بني قري ة:
قا ّ
1سورۃإبراهيم:::۳
Sourat Ibrahim,14:01
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ِسوى ما قَ ْد صاب بنِي النَّ ِ
وْي ِر
صابهَه ْم بَالَلٌكان ْفي ِه ْم
َ
َ َ َ
َ
الْمنِْي ِر
َث َداةَ بَاه ْم يهَ ْه ِو ْى إلَْي ِه ْم َرس ْو الل ِ َكا الْ َق َم ِر
ثههزوة بن ههي قري ههة وقع ههت ف ههي ذت القع هدة م ههن السههنة ال امس ههة للهج ههرة ،دام حصههارهم رمس هها وعن هرين
ليلة،وانتهت بورب عنار الرجا و سر النسال والصبيان،نااال بما ثدروا ورانوا ونقووا المواثيسإ
النبي صلى الل علي وسلم بالقمر المنير لسببين:
شبّ الناعر ّ
السههبد األو  :بصههيرب وفراسههت  -صههلى الل ه علي ه وسههلم -التههي قوههى بههها علههى بنههي قري ههة واستّصههل
ربيهم من بلك البلدة المباركةإ
ف فى قلوبهمإ و( منير) اسم فاعل من باب إفعا يريد معنى المبالغة،
والسبد الياني :الرعد الأت ق ِأ َ
وهي شدة حد المؤمنين لل ولرسول وثاية شجاعتهم وبسهالتهم ،حيهث بوجههوا إلهى بنهي قري هة عقهد
رجوعهم من ثزوة األحزاب والعرر كان يتصبد منهم ،والدم ينزف من جروحهمإولاونه مجهرورا يبمهل
معنى االنقياد والتسليم؛ ألن قبا ل اليهود انقادوا بعد ذلك واستسلمواإ

حسان في ماانة جبريل علي السالم:
ويقو ّ
ِ
ألح َاام
ينتَابهنَاِ ْجب ِريْل فى بيَاِبنَا
اإلسالَم َواْ ْ
بَِرَرا ِ ْ
ِ
قسما لَ َع ْمرَك لَْي َ كاَألقْ َسام
يتل ْو َعلَْيهنَا النُّه َور فْيه َها م ْب َاما ْ

يالنههوري هنهها اسههتعارة مههن القههرآن الا هريم ،إشههارة إلههى الههوحي الههأى يههّبي ب ه سههيدنا جبريههل عليه السههالم ،
الوحي الأت يّبي ب سيدنا جبريل علي السالمإ وي النوري هنا يوا مصدر معرف بالالم يبقس معنى
اليبههات واالرتص ههاص ،ويعنههى بّنّه ينههور قل ههوب ال ههأين يؤمنههون ب ه ويالزمههون بالوب ه ويتههدبرون ف ههي آياب ه
ويترارون في الرموز واألسرار الاامنة في اياب إ

فملخص الكالم  :بعد الدراسة والتبليل لمبيات الم تهارة وصهلت إلهى النتيجهة بهّن شهعر حسهان بهن

ثابهت رضههي الله عنه يتوهمن فههي ايابه قههدرا بالغها مههن التعليمهات النبويههة ،مهيال :التوحيههد والسههنة ،وبههين
قدرا وافيا عن اإلسهالم واإليمهان مسهت دما سهلوب االسهتعارة و التنهبي ،و قهدم صهورة واضهبة للجههاد
ف ههي س ههبيل الل ه و هميت ه معب هرا ع ههن عزيم ههة هم ه ر ههال المب ههارزة م ههه األع ههدال،كما اه ههتم بّهمي ههة ال ههدعوة
وإلرشاد،و ماانة المدينة المنورة ،وذكهر الهجهرة مهن ماهة المارمهةإلى المدينهة المن ّهورة ومها ثمهرت ههأه
حسهان بهن ثابهت لهم يرباهز
الهجرة بتّسي الدولة اإلسالمية المسهتقلة علهى وجه األر إ شهعر سهيدنا ّ
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علههى زاويههة مبههدودة فههي التعبيههر فقههط ،بههل حهها بجميههه النهواحي التههي جههال بههها النبه ّهي صههلى الله عليه
وسلم من التعليم والبامةإ
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