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 الملخص 
لذي ال نجد إن الرسول صلی هللا علیه وسلم شخصیة بارزة في تاریخ اإلسالم وفي تاریخ البشر کله، ا

 له نظیرا وال مثیال، هو الذی غیّر معالم الحیاة وأوصل اإلنسانیة إلی أعلی درجاتها.

عندما بُعث الرسول صلی هللا علیه وسلم بالنبوة والرسالة، وبدأ یبلغ رسالة ربه، قد بدأ صراعا عنیفا  

لهجرة آلنبی صلی هللا بین المسلمین والمشرکین، الذین قاموا بإخراج المسلمین من مکة و صار سببا  

علیه وسلم إلی المدینة المنورة، ووقف بجانبه أهل المدینة ودافعوا عن الرسول صلی هللا علیه وسلم  

 واإلسالم بأموالهم وأنفسهم، وبسیوفهم وألسنتهم.

عنه  دافع  عمن  بلسانه  الحنیف  ودینه  وسلم  علیه  الرسول صلی هللا  عن  بالدفاع  اهتم  دورمن  والیقّل 

هذا الدفاع کان یشمل مدح النبی صلی هللا علیه وسلم والمسلمین و الفخر بما جاء به اإلسالم بسیفه، و

بفساد  تعییرهم  و  المشرکین  ومساوئ  المسلمین  محاسن  وذکر  العقیدة  صفوة  و  األخالق  معالی  من 

 عقیدتهم. 

بن   حسان  هو  وسلم  علیه  هللا  صلی  النبی  عن  دافعوا  الذین  والشعراء  شخصیات  أبرز  ثابت  ومن 

األنصاری، الذی لُقب بشاعر الرسول صلی هللا علیه وسلم و احتل المکانة األولی فی الدفاع عن الدین  

 والرسول بشعره و لسانه. 

و نحن نتناول في هذا البحث جانبا من جوانب شعر حسان به ثابت األنصاری، و هو مدح النبی صلی  

هللا صلی  الرسول  عن  ودفاعه  شعره،  في  وسلم  علیه  شاعر هللا  اتخذ  حیث  اإلسالم،  و  وسلم  علیه   

علی  والهجوم  والمسلمین  اإلسالم  عن  الدفاع  فی  سیفا صارما  الشعر  وسلم  علیه  هللا  الرسول صلی 

مشرکی قریش، وذلک من خالل بیان مساوئهم ومخازیهم وتعییرهم بالخصائص الرذیلة التی یتحلون  

یحقق أن  رائعة  فنیة  بطریقة  الشاعر  استطاع  وقد  الحرب وقد حقق   بها،  میدان  في  األبطال  ما حققه 

 شعره ما یحققه السیف والرمح. 

 

المفتاحیة:   صدر الکلمات  عصر  وسلم،  علیه  هللا  صلی  الرسول  صفات  المدح،  ثابت،  بن  حسان 

 اإلسالم

 

 المقدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم علی رسول هللا وعلی آله وصحبه ومن وااله 

وا المدح  یحب  تعالی  كتابه  إن هللا  في  نفسه  علی  أثنی  وقد  خلقه،  من  له  الحامدین  ویحب  لنفسه  لثناء 

متعددة   مواضع  في  تعالی:  الكریم  قوله  قَِدیٌر«ومنها  َشْيٍء  ُكّلِ  َعلَى  َوُهَو  اْلُمْلُك  بِیَِدِه  الَِّذي   »تَبَاَرَك 

قال عّز وجّل : (. ومدح رسوله كذلك في مواطن كثیرة منها: ما یمدحة بأخالقه الرفیعة حیث  1)الملك/

»یَا أَیَُّها  ومرة یذكره بأسماء كثیرة وسمات جلیلة في قوله تعالی:    (.4)القلم/  »َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظیٍم«  

ِ بِإِْذنِِه َوِسَراًجا ُمنِیًرا« ًرا َونَِذیًرا َودَاِعیًا إِلَى َّللاَّ  (.46-45 /)األحزاب النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمبَّشِ

وقد عرف الشعر العربي المدح في كل أشكاله واتجاهاته، وقلما نجد شاعرا عربیا لیس له قصائد أو  

اتباعه، ووقف فریق معه   أبیات في المدح ولما ظهر الرسول صلی هللا علیه وسلم انقسم العرب في 

، فظهر المدیح النبوي وفریق راح یناضله، فنشأ شعر دیني إسالمي في المدیح یشید بالرسالة والدعوة 

، وهذا النوع الجدید من فنون الشعر العربي مّهد الطریق للشعراء اإلسالمیین بعده علی مدی  وترعرع

 القرون في امتداح اإلسالم والنبي الكریم. 

الشعر دیوان العرب، کما یقول سیدنا عمر رضی هللا عنه: الشعرعلم قوم لم یک لهم علم أعلم    کان

 (.1/27م: 1981منه")القیروانی، 

والمدح من أقدم و أعرق أغراض الشعر العربي، وقلما نجد شاعرا لیس له قصائد أو أبیات فی المدح 

 ولما بُعث النبي صلی هللا علیه وسلم بالرسالة انقسم العرب إلی فربقین، فریق معه ویتبعه ویدافع عنه 
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المي و فریق یناضله ویهجوه و یهجم علیه، وهذا بدایة الشعر اإلس

 في الدفاع عن الرسول صلی هللا علیه وسلم ودینه الحنیف.

علیه  هللا  صلی  الرسول  بجانب  وقفوا  الذین  الشعراء  أبرز  ومن 

وسلم ودافع عنه وعن اإلسالم بشعره و لسانه هو حسان بن ثابت 

خدموا   الذین  الصحابة  أحد  وهو  عنه«  هللا  »رضی  األنصاری 

اهد فی سبیل هللا بلسانه، ولذا  اإلسالم و المسلمین خدمة جلیلة، وج

وقیمة شعره  یعرف مکانته  الرسول »صلی هللا علیه وسلم«  کان 

فقربه إلیه. واستمع لشعره وأعجب به وکان یدعو له بقوله: "اللهم 

( القدس".  بروح  ( 3212رقم    112/  4  م:1987،  البخاريأیّده 

فکان دور حسا ن بن ثابت فی الدفاع عن اإلسالم دورا شامخا و 

 کبیرا وله حق عظیم علی المسلمین وعلی الدعوة اإلسالمیة.

 

 أهمیة البحث

  تأتي أهمیة هذا البحث للموضوعات التي یدرسها وهی:

ي  •
ف  شخصیة  أعظم  یمدح  الذی  الشعر  یدرس  البحث  هذا 

الذي أسله  الرسول صیل هللا علیه وسلم  البشر وهو  تاری    خ 
الظلمة   البشر ولینقذهم من  لهدایة  والضاللة إیل هللا تعایل 

سبیل   یعلمهم  و  الحیاة  معالم  لهم  ویبی    والهدایة،  النور 
النجاة والسعادة و حررهم من عبودیة األوثان إیل عبادة هللا 

 الواحد القهار. 
ة  الکبی  الرسالة  هذه  صاحب  یحتل  أن  وري  الض  فمن 
وعیل  واألدب،  الشعر  ف   رفیعة  مکانة  العظیم  والتحول 

العظیمة و یتحدثوا عن الشعراء أن یهتموا بهذه ا لشخصیة 
مفاخره و عظمته، وقد اهتم الشعر العرب بهذه الشخصیة  

 .  منذ بعثته إیل العض الحاض 

الشعر   • أغراض  وأقدم  أسیم  من  غرضا  البحث  هذا  یدرس 
ي   وهو المدح، والمدح احتل مساحة واسعة من الشعر العرب 
ُوجد   مذ  ي  العرب  الشعر  أغراض  أهم  من  نقول  أن  ونستطیه 

 عر. الش

المسلمی     • البحث شاعرا من أهم شعراء  وبالتیلي یدرس هذا 
هللا   صیل  الرسول  شاعر  األنصاری  ثابت  بن  حسان  وهو 
من  مهم  الشعر کسالح  استخدم  الذی  األول،  وسلم  علیه 
مؤسس  وُیعتی   والرسالة  الرسول  عن  الدفاع  أسلحة 
ونشر   اإلسالمیة  العقیدة  عن  الدفاع  ف   الشعراإلسالمي 

 حیدیة. الدعوة التو 
 

 أسباب اختبار الموضوع 

الباحث وحملته إلی اختیار  من أبرز الدوافع واألسباب التي حثّت 

 هذا الموضوع العناصر التالیة: 

ي عیل  • العرب  األدب  ي 
ف  واسعة  مساحة  احتل  النبوي  المدیح 

ي  
ف  مهما  جزءا  ویشكل  والحدیثة،  القدیمة  العصور  امتداد 

 الثقافة العربیة اإلسالمیة. 

 موضوعاتها تمثل كون المد •
ّ
ی ألن ائح النبویة ذات أهمیة كی 

 صفات الرسول صیل هللا علیه وسلم 

أعجاب  بالمدحة النبویة عند حسان بن ثابت الذی لم یتخذ   •
الرسول  عن  وذودا  دفاعا  بل  للتکسب،  وسیلة  الفن  هذا 

 صیل هللا علیه وسلم ودعوته. 

ي  •
ف  دراسته  وأثناء  واألدب،  الشعر  یحب  قدیما  الباحث    كان 

وعندما   الفارسیة  األشعار  یحفظ  أن  عادته  من  الثانویة كان 
كان  العربیة  اللغة  قسم  ي 

ف  الدراسة  وبدأ  بالجامعة  التحق 
ي   ة النب  ي وشعره، وکذلک كان محبا لسی  شغوفا باألدب العرب 

الباحث  وجد   ، ة  السی  ویدرس كتب  وسلم  علیه  صیل هللا 
أن   یستطیع  أنه  الموضوع  الختیار  مطالعته  یختار أثناء 

هذا  اختار  فلذلك  معا،  ة  والسی  األدب  یحتوي  موضوعا 
 الموضوع. 

 

 البحثأسئلة 

األصلی:   شعر حسان السؤال  فی  النبویة  المدائح  میزات  هی  ما 

 بن ثابت األنصاری 

 

 األسئلة الفرعیة

 ما مدی تأثیر المدیح فی الدعوة اإلسالمیة .1

 ما مکانة المدائح النبویة فی شعر اإلسالمی .2

أبرز .3 هی  ثابت  ما  بن  حسان  اهتمام  إلی  أدت  التی   الدوافع 

 بشعر المدیح 

 

 أهداف البحث

التعرف علی صفات النبی صلی هللا علیه وسلم،  الهدف األصلی:  

 في ما قاله شاعره األول حسان بن ثابت األنصاری

 

 األهداف الفرعیة

علیه   .1 هللا  صلی  عصره  في  النبوی  المدیح  فن  نشأة  دراسة 

 وسلم. 

 .الرسول صلی هللا علیه وسلم التعرف علی شاعر .2

 إیضاح قیمة شعر حسان بن ثابت  .3

 . مدی تأثیر الشعر علی دعوة الرسول صلی هللا علیه وسلم .4

 

 خلفیة البحث 

النبوي   المدیح  فن  والنقاد  الكتاب  من  كثیر  تناول  موضوعا لقد 

( فی:  مبارك  زكی  كدراسة  وبحوثهم  النبویة  لكتبهم  في المدائح 

العربي ودراسة  األدب   )( مكي:  محمود  علی  أدبیات  الدكتور 

النبویة )المدائح  محمود:  سالم  محمود  ودراسة  النبویة (  المدائح 

المملوكي نهایة عصر  )حتی  ناصیف:  آمیل  و  في (  قیل  ما  أروع 

( والباحث أدرك أنه لم ینل اهتمام أي باحث إلی دراسة عن المدح

ستقال المدائح النبویة بتركیز خاص في شعر حسان بن ثابت بحثا م

كجزء   جاءت  الموضوع  هذا  في  والمقاالت  الدراسات  أن  غیر 

ف المباحثقصیر  واألدب   ي  العربي  الشعر  كأغراض  المختلفة 

هذا   فی  أتحدث  أن  أردت  ذلک  علی  وبناءا  وغیرها  اإلسالمي 

الموضوع کبحث مستقل یدرس المدیح النبوی فی شعر حسان بن 

 ثابت رضی هللا عنه.

 

 منهج البحث

ا المنهج  المنهج إن  هو  الدراسة،  هذه  في  علیه  اعتمدت  لذي 

الوصفي التحلیلی، إذ إن الموضوع الذي نحن بصدد دراسته یتعلق  

االستعانة  یلزمنا  الموضوع  هذا  والبحث عن  اإلسالم  بفترة صدر 

وتحلیل   بالمنهج النبویة  المدائح  بوصف  وذلك  التحلیلي  الوصفي 

 ألفاظها ومعانیها، وعناصرها.

 

 فرضیة البحث

قام الشعراء بالدفاع عن الرسول صلی هللا علیه وسلم وردّ هجاء   

وعلی  الشعراء  یتبادر  بأن  سببا  المشروع  هذا  المشرکین، وصار 

وهذا   وسلم،  علیه  هللا  صلی  النبی  بمدح  ثابت  بن  حسان  رأسهم 

المدائح تحتوي علی صفات الرسول صلی هللا علیه وسلم و أخالقه 
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أن نستطیع  خاللها  ومن  الرسول    الشریفة  شخصیة  علی  نتعرف 

 صلی هللا علیه وسلم.

 

 شاعر الرسول األنصاریحسان بن ثابت 

عندما هاجر النبي صلى هللا علیه وسلم إلى المدیتة بعد أن ظل في 

الحنیف، اإلسالم  الدین  إلى  الناس  یدعو  سنة  عشر  ثالث   .مكة 

صارت هجرته إلى المدینة" مفتتح طور جدید في تاریخ اإلسالم،  

التف حوله أهلها ولم یمض وقت كما   إذا  یقول محمود علي مكي 

قلیل حتى اعتنق معظم أهلها اإلسالم في صدق وإخالص، إال أن 

من  واالهم  ومن  وقریش  جهة  من  المسلمین  بین  ظلت  المعركة 

أمضى  من  الشعر  سالح  وكان  أخرى،  جهة  من  العرب  قبائل 

ال من  قریش  شعراء  عمد  فقد  المعركة،  هذه  في  مشركین األسلحة 

إلى هجاء الرسول وأصحابه، فاستأذن بعض المسلمین الرسول في 

أن ینتدب علي بن أبي طالب رضي هللا عنه للرد على هؤالء غیر 

أن الرسول صلى هللا علیه وسلم آثر أن یضطلع شعراء األنصار 

بهذه المهمة، إذ یؤثر عنه قوله صلى هللا علیه وسلم "ما منع القوم 

رسول   نصروا  فقال الذین  بألسنتهم"  ینصروه  أن  بسالحهم  هللا 

الرسول  شاعر  حسان  أصبح  للحظة  هذه  ومنذ  لها"  "أنا  حسان: 

وفي   خصومه،  ومناقضي  اإلسالم  عن  المدافعین  وأبرز  األول 

نقض ما قاله شعراء قریش في هجاء الرسول صلى هللا علیه وسلم 

والنموذج   النبویة  المدائح  نواة  الشعر  هذا  ویعتبر  الذي وأصحابه، 

حاكاه أو عارضه كثیر من شعراء أو تلك المدائح فیما بعد. )مكی، 

 (  12م: 1991

 

 حیاته

هو حسان بن ثابت من المنذر بن حرام بن عمرو بن  نسبه : .1

ویکنی   النجار،  بن  مالک  بن  عمرو  بن  عدّی  بن  مناة  زید 

حسان أبا الولید وأبا عبدالرحمن وأبا الحسام. ینتمی حسان بن 

ة الخزرج وینتسب من جهة أبیه إلی بنی مالک  ثابت إلی قبیل

بن  ثابت  أباه  إن  وقیل  الخزرج  بطون  من  وهم  نجار،  بن 

وکان  أشرافهم،  ومن  قومه  سادة  به  کان  الخزرجی  المنذر 

حسان خزرجیا من جهة أمه أیضا وأمه هی الفریعة بنت خالد 

الخزرج   بن  ثعلبة  بن  زید  بن  عبدود  بن  لوذان  بن  قیس  بن 

 (. 32م: 1985 )إحسان النص:

ولد حسان بن ثابت سنة ستین قبل الهجرة في یثرب،  مولده:   .2

مدن   )إحسان أحدی  والطائف  مکة  من  الشمال  إلی  الحجاز 

 (.13م: 1985النص، 

شخصیته:    .3 من  التی مالمح  والُخلقیة  الخلقیة  الصفات  من 

عاهة   فیه  کانت  بأنه  حسان  وصف  فی  المؤرخون،  ذکرها 

مقطوع   أنه  في  تتمثل  العاهة جسدیة  هذه  وكانت  األکحل، 

)شرف   بالسیف  المدافعة  عن  قعوده  أسباب  من  المستدیمة 

 (. 19الدین خلیل، د.ت: 

و بنسبة أغراض شعره نستطیع أن نقول  أهم أغراض شعره:   .4

لقد تنوعت أغراض حسان الشعریة التي تطرق لها في دیوانه 

النقائص   باب  "وفتح  والرثاء  والفخر  المدح  في  قال  فهو 

الهجاء    الشعریة في  قال  وكما  الشعراء  من  بعده  أتى  لمن 

 .والخمر والغزل والحكمة

)وفاته:   .5 سنة  وعشرون  مئة  حسان  في  120عاش  نصفها   ،)

الجاهلیة والنصف اآلخر في اإلسالم. )أبوالفرج األصبهانی،  

(. وقد امتدّت الحیاة بحّسان بعد وفاة الرسول  4/138م:  1959

سفی  ملسو هيلع هللا ىلص أبي  معاویة  خالفة  أدرك  في  حتی  وفاته  وكانت  ان، 

 (12م: 199هـ. علی وجه األرجح )مكی، 54سنة 

   

 قیمة شعره 

 حسان  لشعرالقیمة الفنیة 

أثر  لشعره  وکان  العاطفة،  قوي  التأثر،  شدید  شاعرا  حسان  کان 

أعالها  و  األشعار  أحسن  من  وأشعاره   ، شدید  القلوب  في  بالغ 

الشعراء فحول  من  وهوکان  األدبیة،  الناحیة  من  عصره   وأغالها 

ولذک نجد الرسول صلی هللا علیه وسلم یتخذه شاعره األول لیردّ 

أن شعره اإلسالمی   علی المشرکی قریش، لکن یعتقد بعض النقاد 

ضعُف والن وفقد میزته القویة التی کانت فی شعره الجاهلي، وقد 

هذه   صحت  "وإذا  یقول:  عندما  عید  یوسف  الدکتور  ذلک  علل 

إلی حسان فإنه یسهل تعلیل هذه اللیونة   األشعار اللینة التی انتسب

 بأشیاء منها:  

اإلسلوب   .1 عن  فعدل  نفسه  فی  الکریم  القرآن  أسلوب  تأثیر 

 البدوی الغلیظ. 

أن حسانا لما أسلم فاَلَن جانبه ورقت حاشیته وتسلست ملکته  .2

وعن   األجوف  وکالمها  الجاهلیة  خشونة  عن  فتجافی  الفنیة 

ذ  إلی  قیل إن حسانا  الغلو واإلفراط والزخرف وما  لک حتی 

الدینی فی اإلسالم )یوسف عید،   م:  1992هو مؤسس الشعر 

8.) 

 

 القیمة التاریخیة لشعره 

یعد   أنه  فی  تتمثل  عظیمة  تاریخیة  قیمة  ثابت  بن  حسان  لشعر 

مصدر من مصار أیام العرب فهو یسجل مآتی الغساسنة ویصف 

عنا علی غزواتهم وممتلکاتهم، یدّون أحداث الفجر اإلسالمی ویطل

ومعارکه  غزواته  فی  وسلم  علیه  هللا  صلی  محمد  رسولنا  أخبار 

اإلسالم،   أعداء  و  الصحابة  أسماء  قائمة  یعطینا  کما  مکة،  وفتح 

)یوسف  بشعره  األحداث  کل  یسجل  للدولة،  رسمی  مؤرخ  کأنه 

 (.9م:1992عید، 

   

 شعر حسان فی الدفاع عن اإلسالم

اری نجد فیه قصائدا  عندما ننظر في دیوان حسان بن ثابت األنص

کاملة تدافع عن اإلسالم والمسلمین. وذلک بهجاء المشرکین وردّ 

هجوهم الرسول صلی هللا علیه وسلم تارة وبمدح النبی صلی هللا 

تاره أخری. وقد تأثر    -رضوان هللا علیهم–علیه وسلم و أصحابه  

کثیر من الشعراء من شعره الرصین وأعجبوا بأسلوبه الرائع وهو 

الذي   الدي الشعر اإلسالمي  الجدید وأوجد  بلون  الشعر  أنشأ صبغ 

اإلسالمي  الفکر  تنمیة  في  واضح  ودور  عظیمة  وغایة  رسالة  له 

 ونشر الدعوة اإلسالمیة.

 

 تعریف المدح لغة واصطالحا

المد   :لغة  المدح منظور:  البن  العرب  لسان  في  نقیض جاء  ح 

الهجاء، وهو أحسن الثناء علیه والمدائح جمع من الشعر الذي ُمِدح 

 ( 14/36به، )ابن منظور، د.ت: 

وعّرفه الزمخشري بأنه: وصف الممدوح بأخالق حمیدة، وصفات 

 (786م، 2003رفیعة یتصف بها،. )الزمخشری، 

علی  یدل  كلها  المدح  أن  اللغویة  التعاریف  هذه  خالل  من  ونفهم 

الثن الحمیدة، حسن  بالخصال  التغني  وهو  المحاسن،  وذكر  اء 

 واإلشادة بمناقب الممدوح.  

 

األساسیة المدح اصطالحا:   الشعریة  األغراض  المدح من  فن  یعد 

التي عرفتها القصیدة العربیة منذ العصر الجاهلی، وقد اعتبر أكثر 

فنون الشعر، انتشارا في األدب العربی، الذي یلجأ إلیه الشاعر من 

تعداد مناقب ممدوحه ویخصه بمیزات یری أنه یختص بها،   أجل:

فكان  الجمیل،  هذا  رد  باستطاعته  یكن  ولم  جمیال،  إلیه  یسدي  أو 
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مقطوعة  في  معروفه  وتسجیل  الحمیدة  خصاله  تعداد  إلی  یبادر 

 ( 183م: 2006شعریة. )فارس، 

أغراضهم،  اختالف  بنسبة  للمدوحین  الشعراء  مدح  اختلف  وقد 

ممدوحه ألجل التکسب وأخذ المال والصلة، ومن فهناك من یمدح  

الکرم، وهناك  الحمیدة كالشجاعة  یمدحه إعجابا بصفاته وخصاله 

 من یمدح لغرض الشكر علی معروف كحسن الضیافة، واإلغاثة.

 

 النبوی  المدیحمفهوم 

مفعمة  قلوب  عن  یصدر  الشعر،  فنون  من  فن  النبوي  المدیح 

ع عن  یعبر  بالصدق  عامرة  النقیة،  باإلیمان،  الشعراء  واطف 

وأحاسیسهم الوجدانیة الصافیة، وقد ُعرف مدح الرسول صلی هللا 

في   مدحه  فقد  اإلسالم،  صدر  منذ  العربي  الشعر  في  وسلم  علیه 

حیاته عدد من الشعراء وال سیما شعراء الدعوة كحسان بن ثابت 

 األنصاری 

ویعرف اإلبشیهی في کتابه »المستظرف في کل فن مستظرف«  

لون شعري جدید صادر عن العواطف النابعة من قلوب مفعمة أنه  

وسلم.  علیه  هللا  صلی  للنبی  متین  وإخالص  صادق  بحب 

 ( 2/342)االبشیهی، د.ت: 

فیها  الشاعر  یقوم  قصائد  عن  عبارة  هو  النبوي  المدیح  أن  كما 

الرسول مناقب  والفضائل   ملسو هيلع هللا ىلصبتعداد  والقیم  ومأثره  خصاله  وذكر 

سالم كاإلعتزار بنصرة الدین والدعوة إلی الجدیدة التي جاء بها اإل

د.ت:   )الطنطاوي،  والمشركین.  الشرك  ومحاربة  بمبادئه  اعتناق 

14) 

ویعرف زكي مبارك المدیح بأنه: "فن من فنون الشعر التي أذاعها 

باب  ومن  الدینیة،  العواطف  عن  التعبیر  من  لون  فهي  التصوف، 

مف قلوب  عن  إال  تصدر  ال  ألنها  الرفیع،  بالصدق األدب  عمة 

 (17واإلخالص.)زكي مبارك، د.ت: 

األدب  في  النبوي  »المدیح  كتاب  حمداوي صاحب  جمیل  ویعرفه 

النبي مدح  علی  ینصب  الذي  الشعر  ذلك  بأنه  بتعداد   ملسو هيلع هللا ىلصالعربي« 

قبره  وزیارة  لرؤیته  الشوق  وإظهار  والُخلقیة  الخلقیة  صفاته 

عجزاته مع ذكر م  ملسو هيلع هللا ىلص، واألماكن المقدسة التي ترتبط بحیاة الرسول

وصفاته  بغزواته  واإلشادة  شعراً  سیرته  ونظم  والمعنویة  المادیة 

 ( 1م: 2007المثلی والصالة علیه تقدیرا وتعظیما.)حمداوی، 

 

 هللا علیه وسلم صلیمدائح حسان للنبي 

التی  جلیلة  بصفات  وسلم  علیه  هللا  صلی  الرسول  حسان  مدح  قد 

د  خالل  ومن  بها،  وسلم  علیه  هللا  صلی  یتحلی  هذه  کان  راسة 

شخصیة  مالمح  علی  نتعرف  أن  نستطیع  المدائح  وهذه  الصفات 

 الرسول صلی هللا علیه وسلم. 

 

 النبوة والرسالة .1

في  وسلم  علیه  هللا  ورسالته صلی  نبوته  إلی  یُشیر  الکریم  القرآن 

ومنها: متعددة  ْن   مواضع  مِّ إِّلَْیَك  َل  أُْنزِّ َما  بَل ِّْغ  ُسوُل  الرَّ أَیَُّها  یَا   «

و67لمائدة/)اَرب َِّك« َن  (  مِّ اتَّبَعََك  َوَمنِّ   ُ َّللاَّ َحْسبَُك  النَّبِّيُّ  أَیَُّها  یَا   «

نِّیَن« الرسول   (،64)األنفال/اْلُمْؤمِّ معنی  توضیح  في  یقال  ومما 

والنبي أنه مفردة الرسول أخص من النبي، فالرسول هو من أوحی 

إلیه بشرع وأمر بتبلیغه والعمل به، فكل رسول نبي ولیس كل نبي 

 ( 184م: 1982وال. )ابن تیمیة، رس

وسلم   علیه  هللا  صلی  الرسول  یمدح  عنه  هللا  رضي  حسان  نری 

 بهذه الصفة فیقول:

ُسلِّ واألوثاُن في   َد یـــــــــــأٍس وفِّتَرةٍ نبي  أتانا بَعــــــ ن الرُّ مِّ

 األرضِّ تُعبَدُ 

ـــة ــــــمَ  وأنــــــذََرنَـــــا وبَــش ــَر َجـــــنَـّ نَا اإلســــالَم فاهللَ  َوعلَـّ

 نَحَمــــــدُ 

 ( 85م: 1980)الدیوان،   

 الهدایة  .2

 یصف حسا الرسول صلی هللا علیه وسلم في مرثیته له ویقول:

كِحلَت مـــآقیــــــها بكحـــــــل  ـاُل عینــُك ال تنـاُم كـــأنما مـــا بـــ

 األرَمـدِ 

َمن َوِطَئ الَحَصی ال یَر ـــــــیا خاویا ـــجزعا علی الَمهدّیِ أصبح ث

 تُبعَدِ 

ُغیِّـــبُت قبلـــَك فـــي بقیـــع  یَقیك التُّراَب لَهِفي لَیتَنی ي ـــوجهِ 

 الغــرقَـــدِ 

ي َمن َشـــــِهدُت وفاتَـ ي یوم االثنین النبــــي ـــــف هــ بأبي وأمَّ

 الُمهتَـــِدي

 ( 98م: 2006)البرقوقي، 

 

 الخلق  خیر .3

م عن هذه الصفة في أشعارهم وبینوا أنه عبّر شعراء صدر اإلسال

األرض،   فوق  من مشی  وخیر  الناس  وخیر  وأفضلها  البریة  خیر 

والسالم  الصالة  علیه  الرسول  أفضلیة  مبینا  ثابت  بن  یقول حسان 

   علی بقیة الخلق. 

لَهُ   َعلی البَِریَِّة بِالتَّقَوی َوبالُجودِ  أعنِي الرسوَل فَإنَّ هللاَ فضَّ

 ( 86م: 1980، الدیوان)

 

ا یؤكد حسان علی هذه المكرمة اإللهیة واألفضلیة التي خصها كم

 من بین خلقه فیقول:   الرسول صلي هللا علیه وسلمهللا تعالی ا

لَهُ ِمنُهم َرسُ   َما في األنَاِم لُه َعدٌل وال كثَبُ وُل الُهدَی َوهللاُ فَضَّ

 ( 121م: 1980، الدیوان)

علیه وسلم   هللالرسول صلی  و في مکان أخر یقسم حسان بأفضلیة ا

 علی بقیة الخلق، فیقول:  

 مثَل الرسول نبي األمة الهاديتا هلل ما َحَملت أنثی وال وضعَت 

 ( 91م: 2006)البرقوقي، 

 

 الشفاعة .4

له وسائالً عنه، وأكثر   إلىاالنضمام  " :الّشفاعة تعني آخر ناصراً 

أدنى.. هو  من  إلى  مرتبة  أعلى  هو  من  انضمام  في  یستعمل  . ما 

 ( 1/168ه: 1405)محمد بن علی الجرجانی، 

المسلمین أن یحصلوا علی شفاعة   صلی هللا   الرسولغایة مأمول 

مسلم  كل  وهو رجاء  الشفاعة،  هو صاحب  فالرسول  وسلم،  علیه 

قول   في  جاء  ولهذا  منها،  یُحرم  وال  شفاعته  من  ینال  أن  عند هللا 

ناصرهم   حسان بن ثابت تأكید علی هذه الشفاعة وأن الرسول هو

 بقدرة هللا فیقول: 

 

 إذا لم یَكن إال النبییَن شافِّعُ ألنهم یَرُجون منه شفاَعةً 

 ( 257م: 1980)الدیوان، 

 

المقاتلین یوم أحد معبرا عن التفافهم ودفاعهم    المؤمنینویقول في  

 عن الرسول صلی هللا علیه وسلم مرجّوین شفاعته:

 

ن َرب ِّهم َوَشفیعُ لَهُ  أماَم َرُسولِّ هللاِّ ال یَخذُلُونَه ٌر مِّ  م نَاصِّ

 ( 258م: 1980)الدیوان، 
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 الکرم .5

قبل  والمقدرة  المحمودة  اإلنسانیة  الفضائل  من  الكرم  فضیلة  تُعدّ 

مجئ اإلسالم، وكان الرسول صلی هللا علیه وسلم أکرم الناس في 

و معلمهم الذي ینفق ماله في سبیل هللا   المسلمینعهده وکان قدوة  

الم، ، وكان جوده وكرمه سببا في إسالم كثیر من وتألیفا علی اإلس

 المشركین 

 هللا علیه وسلم: صلییقول حسان في مدح النبی 

 

له    علی البریَّة بالتقوی وبالجود أعنِّي الرسوَل فإن هللا فضَّ

 ( 86م: 1980)الدیوان، 

الرسول صلی هللا علیه وسلم ومكانته عند  منزلة  یبین حسان  هنا 

 تقواه وكرمه.لت هذه المنزلة بسبب هللا، فقد ارتفع وع

 

 الصدق  .6

الرسول صلی هللا علیه وسلم  األنبیاء جمیعا، وکان  الصدق صفة 

یوم  إلی  للبشر  أسوة  الناس وخیر  الصفة وبل أصدق  بهذه  متصفا 

 القیامة

بالصدق  ویشهد  وسلم  علیه  هللا  النبی صلی  مدح  فی  حسان  یقول 

 للرسول صلی هللا علیه وسلم:

 

 یقول الحق أن نفع البالءدا ـد أرســــلُت عبوقال هللاُ ق

 ـاءـ فقلتم ال نقوم وال نشــ ــهدُت به فقوموا صدّقوهش

 ( 41م: 1980)الدیوان، 

 

 

 األمانة  .7

وسلم باألمین قبل النبوة، وقد أوردت   علیهلُقب الرسول صلی هللا  

فمن المعروف أن كتب السیرة والتاریخ عن أمانته قصصا عدیدة،  

ب الدین كفار قریش،  بهذا  قبولهم اإلسالم واالعناق  الرغم من عدم 

 الحنیف، إال أنهم كانوا یثقون بالرسول ویأتمنونه علی حاجاتهم. 

 یمدح حسان الرسول صلی هللا علیه وسلم و یقول:

 

ل البََشرُ  الرسوَل فقل یا خیَر مؤتََمٍن َوأتِّ   للمؤمنیَن إذا ما ُعد ِّ

 ( 199م: 1980، الدیوان)

 

یبین عدة خصال النبی صلی هللا علیه وسلم ومنها   وفي مکان آخر

وذلک في رده علی أبي سفیان عندما یهجو النبی صلی هللا   األمانة

 علیه وسلم  

 

ا حنیفا  یمتُه الوفاءهجوَت مباركا بَرَّ  أمین هللا شِّ

 ( 41م: 2006)البرقوقي،  

 

 لوفاءا .8

ن یمدح حسان بن ثابت الرسول صلی هللا علیه وسلم ویذکر عددا م

 مناقب الرسول صلی هللا علیه وسلم ومنها الوفاء فیقول: 

 

هاب یُستضاء بِّهِّ   بَدٌر أناَر علَـــــــی كل األماجیدِّ  واٍف وَماٍض شِّ

 ( 87م: 2006)البرقوقي، 

 

 وفي قصیدة أخری یهجو فیها أبا سفیان فیقول: 

 

 فشركما لخیركما الفداءأتهجوه ولست له بكفء 

 یمته الوفاءـن هللا شأمیهجوت مباركا برا حنیفا 

 41م: 2006)البرقوقي، 

 

لم .9  الحِّ

 یقول حسان فی رثاء النبی صلی هللا علیه وسلم:

 عِشیَّةَ علَّوه الثََّری ال یَُوسَّدُ لقذ غیّبوا ِحلما وعلما ورحمة 

 ( 92م: 1980)الدیوان، 

 

 العفة .10

قُدامة ابن جعفر في كتابه نقد الشعر الخصال التي یُمدح بها   حصر

ن في أربع و هی: )العفة والشجاعة والعدل والعقل(، ورأى اإلنسا

والمادح  مصیب  األربع  الخصال  بهذه  الرجل  لمدح  "القاصد  أن 

 ( 127م: 1963بغیرها مخطئ. )قدامة بن جعفر،

كان الرسول صلی هللا علیه وسلم متواضعاً في جمیع شؤون حیاته 

الشهوات عن  وعزف  ومشربه  ومأكله  لباسه  امتدحه  .من  وقد 

 :حسان رضي هللا عنه فی مرثیة له صلی هللا عللیه وسلم

 

 ـة یفقَدُ ظوالمثلُه حتی القیامــ  دٍ وما فقَدَ الماُضوَن مثَل محم

 وأقـــرب منه نائـــال ال یُنَكـــدُ  أعفَّ وأوفی ذمٍة بعد ذمـــــــةٍ 

        

 ( 97م: 2006)البرقوقي،   

ان أعلی درجة من هذه استخدم أسماء التفضیل في هذه األبیات، لبی 

البعد اإلنساني  بیان  في  أكثر وضوحاً  ثم  لممدوحه ومن  الخصائل 

 للشخصیة النبي صلی هللا علیه وسلم.

و لعل من أبرز األبیات التي وصف حسان فیها الرسول صلی هللا 

 علیه وسلم هی البیتین التالیین: 

  

 وأجمل منك لم تَلد النساءُ وأحسُن منك لم تَر قطُّ عینی 

ــ  ًءا ِمن كل عیـ  اءُ ـكأنك قد ُخلقَت كما تش ـبٍ ُخلقَت ُمبَرَّ

 ( 42: 2006)البرقوقي، 

 

ُحسن  الشاعر  فیه  جمع  وقد  السامع،  نفس  في  أثر  الشعر  لهذا  إن 

الُخلق وحسن الِخلقة، ولم تلد النساء من قبله ولن تلد من بعده أجمل 

الرسو حسان  یصف  البیتین  هذین  في  وأن  البتة.  منه  ل  وأفضل 

الحسن  صفات  وخاصة  الصفات  بأسمی  وسلم  علیه  هللا  صلی 

 والجمال، وبأنه ُخلق مبرءا من أی عیب ونقصان.

 

 النتیجة

كره یمكن الخروج بالخالصات والنتائج اآلتیة:   ومما سبق ذِّ

إذ  .1 اإلسالمی  التاریخ  مصادر  من  مصدرا  حسان  شعر  یعد 

 شعره یعکس صورة المجتمع الذی کان یعیش فیه.

شا .2 الصنعة حسان  إلی  وال  الطبع  شعره  وینتمی  مطبوع  عر 

غایة   فی  یأتی  شعره  جعلت  الذی  األسباب  من  ذلک  ولعل 

 القوة حینا ویمیل إلی الضعف حینا آخر.

بقدر ما اهتم  .3 بالدیباجة والصنعة  لم یحتف كثیرا  نجد الشاعر 

بمضمون الدین الجدید والحث علی الترغیب فیه، والدفاع عن  

 المشككین والمعاندین.العقیدة، والرد علی 

أثناء   .4 فی  جاءت  قد  ثابت  بن  حسان  لدی  المدیح  أشعار  أن 

بینه  الهجائیة  المناقضات  أو  والحماسة  والرثاء  الفخر  أشعار 

عمق   عن  یعبر  أبیاتا  أو  بیتا  فنجد  المشركین،  شعراء  وبین 

خالل  من  وسلم  علیه  هللا  صلی  بالرسول  الشاعر  إعجاب 

 هجاء أو غیر ذلك. قصیدة الفخر، أو الرثاء أو ال
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الموضوع األصلی فی المدائح النبویة ذكر سیرة النبي صلی  .5

و  الشریفة  أخالقه  من  کیثر  وذكر  العطرة  وسلم  علیه  هللا 

 إظهار حبه العمیق والخالص له.  

الرسول   .6 شخصیة  فی  اإلنسانی  الكمال  معنی  الشاعر  یمثل 

ا صلی هللا علیه وسلم بنعته المستمر بأنه خیر البریة وأفضله

 وبأنه سید الناس وغیر ذلك. 

رسم الشاعر صورة دینیة جمیلة للرسول صلی هللا علیه وسلم   .7

الشفاعة  صاحب  و  النبیین  وخاتم  بالهادی  وصفه  خالل  من 

 والرسول والنبی وغیرها.

أشعاره  .8 في  القرآن  وأثر  القرآنی  باألسلوب  الشاعر  تأثر 

نراه  واضح، وکان متأثرا بسالسة القرآن وبالغته وإعجازه، و

عن األلفاظ الغریبةا والمتنافرة و کذلک یتجنب   -غالبا–ابتعد  

 الغلو واإلفراط والزخرفة.

امتاز الشاعر في اختیاره األلفاظ و األسالیب البیانیة المالئمة  .9

 للمقام.
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