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  حسان بن ثابتديوان 
  

  من بني مالك بن النجار حسان بن ثابت بن المنذر بن َحرام

  
  م 673م و  659المتوفي ما بين 
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 بن ثابت حسان

  م 673و  659ما بين توفي 

هو حسان بن ثابت بن المنذر بن َحرام من بني مالك بن النجار ، اسمه تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج ،   
رحمن        د ال و عب و حسان او اب ا اب ة ، بنت خنس      . آنيته ابو الوليد وقيل ايضًا انه ه ، واسمها الُفريع ي   . أم د ف ول

  .وحكامها  يثرب وآان والده من وجهاء الخزرج

ًا             ي ملبسه مهتم ًا ف ه ، انيق زاز بنفسه وبقوم ديد االعت ال ، ش آان حسان عصبي المزاج ، سريع الغضب واالنفع
  .لو وضعته على صخر لفلقه : قال عنه . لسانه آان طويًال . بزينته ، يخضب شاربه بالحناء 

ام ،      . قال حسان الشعر صغيرًا ونبغ فيه حتى صار من طليعة شعراء الخزرج    ي الش نة ف امراء الغساس إتصل ب
وهم وسرورهم ،           ي له م ف ارآًا له ائعهم، مش ًا وواصفًا بطوالتهم ووق وهم من اقربائه في النسب ، وزارهم مادح

، وتبارى معهم في مدح  علقمة الفحلو النابغة الذبيانيإلتقى في مجالسهم بشعراء آبار مثل . متنعمًا باآرامهم له 
ره  . ك الحيرة ومدحهم وقيل إنه اتصل بملو. الغساسنة  . وآانت له مجالس لهو وشراب مع الشاعر االعشى وغي

  .التقى في عكاظ بالخنساء والنابغة واالعشى 

فيان      الرسولمع قومه وتولى التصدي ، بطلب من  االسالمإعتنق حسان بن ثابت  و س ل اب ، لشعراء مشرآين مث
ن العاص وضرار  رو ب ري وعم اب  والزيع ن الخط ن   . ب د اهللا ب ك وعب ن مال ذا آعب ب ي تصديه ه ارآه ف وش

  . وآان ُينصب له منبر في المسجد يقوم عليه للمنافحة عن الرسول واالسالم والرد على المشرآين . رواحة 

ه   واآتسب حسان بدفاعه هذا لقب شاعر االسالم والرسول ، ومنحه النبي بستانًا وحصنًا في المدينة ، آما وهب ل
  . جاريته سيرين، اخت مارية القبطية ، فتزوجها حسان ورزق منها بابنه عبد الرحمن 

ر        ول الشعر تفت ته لق دماء من        . آانت وفاة النبي صدمة عنيفة لحسان ، جعلت حماس اد الق ع النق م يمن ك ل لكن ذل
در    رى   ( وصفه بأنه أشعر فحول شعراء المدينة وأهل الم دة    ) . سكان الق و عبي ه اب ال عن انًا أفضل   :  وق إن حس

  .آان شاعر االنصار في الجاهلية ، وشاعر النبي في النبوة ، وشاعر اليمن آلها في االسالم : الشعراء بثالث 

ة      ه التاريخي ن ثابت بقيمت ع عن         . يمتاز شعر حسان ب ا ، وداف ا وابطاله ارك ومواقه د دّون الحوادث والمع و ق فه
ي    االسالم بحماس بالغ وبلهجة قوية خاطبت ا ي الشعر العرب ة    . لمشرآين ، فكانت نوعًا جديدًا ف ه جزل آانت لغت

  .نقية مع سهولة في اللفظ ودقة في التعبير وروعة في االسلوب

ن              ": ((سير أعالم النبالء"جاء في  ك اب ن مال رو ب ن عم ن عدي ب اة ب د من ن زي ن عمرو ب ابن المنذر بن حرام ب
األنصاري الخزرجي النجاري   . أبو الحسام: أبو الوليد ويقال. ن المؤيد بروح القدسسيد الشعراء المؤمني. النجار

  .المدني ابن الفريعة

  .شاعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه

   .وحديثه قليل. حدث عنه ابنه عبد الرحمن والبراء بن عازب وسعيد بن المسيب وأبو سلمة وآخرون

  .لجاهلية وستين في اإلسالمعاش ستين سنة في ا: قال ابن سعد

  .آان يجبن وأمه الفريعة بنت خنيس. لم يشهد مع النبي صلى اهللا عليه وسلم مشهدًا: عن الواقدي: قال ابن سعد

  .آنيته أبو عبد الرحمن وقيل أبو الوليد: قال مسلم

  .حدث عنه عمر وعائشة وأبو هريرة: وقال ابن منده
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ال       : حمن بن حسانسألت سعيد بن عبد الر: قال ابن إسحاق ان حسان وقت الهجرة؟ ق م آ ن آ نة    : اب ن ستين س اب
  .وهاجر رسول اهللا ابن ثالث وخمسين

ال      : الزهري عن ابن المسيب قال رة فق و هري يهم أب ة ف ي حلق رة هل سمعت       : آان حسان ف ا هري ا أب أنشدك اهللا ي
  .اللهم نعم: قال؟ ف"أجب عني أيدك اهللا بروح القدس: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".اهجهم وهاجهم وجبريل معك: "أن رسول اهللا قال لحسان: وروى عدي بن ثابت عن البراء

ه  : فقال حسان. مر عمر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظه: وقال سعيد بن المسيب قد آنت أنشد فيه وفي
  .صدقت: قال. خير منك

ي           : تابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة قال  رًا ف لم منب ه وس ي صلى اهللا علي ه النب ان حسان يضع ل آ
ول     لم ورسول اهللا يق ه وس روح    : "المسجد يقوم عليه قائمًا ينافح عن رسول اهللا صلى اهللا علي د حسان ب إن اهللا يؤي

  ".القدس ما نافح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخرجه أبو داود والترمذي

ال     ابر ق لم          :مجالد عن عامر عن ج ه وس ي صلى اهللا علي ال النب وم األحزاب ق ان ي ا آ من يحمي أعراض    : "لم
يهم      : "أنا قال: أنا وقال حسان: وقال ابن رواحة. أنا: ؟ قال آعب بن مالك"المسلمين يعينك عل م أنت وس م اهجه نع

  ".روح القدس

افح عن    يا ابن أخي أقسمت عليك لما آففت: سببت ابن فريعة عند عائشة فقالت: وعن عروة قال عنه فإنه آان ين
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ادة          : عمر بن حوشب عن عطاء بن أبي رباح سمعه يقول ه وس دما عمي فوضعت ل ى عائشة بع دخل حسان عل
ه  : مقالته نوبة اإلفك فقالت: أجلستيه على وسادة وقد قال ما قال؟ يريد: فدخل أخوها عبد الرحمن فقال إنه تعني أن

ي          آان يجيب ع ي ألرجو أال يعذب ف د عمي وإن ه وق ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويشفي صدره من أعدائ
  .اآلخرة

ه األنصار  : وروي عن عائشة قالت ال لحسان  . قدم رسول اهللا المدينة فهجته قريش وهجوا مع ي   : "فق م وإن اهجه
  ".أخاف أن تصيبني معهم بهجو بني عمي

ة   ألسلنك منهم سل الشعرة من العج: قال ه الحرب اال تفري ه       . ين ولي مقول يفري م ه أنف انه فضرب ب م أخرج لس ث
  .آأنه لسان شجاع بطرفه شامة سوداء ثم ضرب به ذقنه

لمة : يحيى بن أيوب ال  : حدثنا عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي س ك   : أن حسان ق ذي بعث وال
  .ان حيةثم أطلع لسانه آأنه لس. بالحق ألفرينهم بلساني هذا

لم ه وس ال رسول اهللا صلى اهللا علي ك  : "فق يخلص ل ابها ف ريش بأنس م ق ه أعل ر فإن ا بك بًا فائت أب يهم نس ي ف إن ل
ه رسول اهللا صلى     . فهجاهم. والذي بعثك بالحق ألسلنك منهم ونسبك سل الشعرة من العجين: قال". نسبي ال ل فق

  ".لقد شفيت واشتفيت: "اهللا عليه وسلم

ه   محمد بن السائب  ة عن أم ي حسان فقالت          : بن برآ وقعن ف ا نسوة ف ع عائشة ومعه ا طافت م د   : أنه بوه ق ال تس
ال اهللا  يم    : "أصابه ما ق م عذاب أل ي          " أولئك له الهن ألب ات ق ة بكلم ه اهللا الجن ي ألرجو أن يدخل د عمي واهللا إن وق
  : سفيان بن الحارث

 وعند اهللا في ذاك الجزاء   هجوت محمدًا فأجبت عنه
 لعرض محمد منكم وقاء   ووالده وعرضي فإن أبي

 فشرآما لخيرآما الفـداءأتهجوه ولست له بكـفء
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ًا  : "أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال: عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة اهج قريش
  ".فإنه أشد عليهم من رشق النبل

  ".هجاهم حسان فشفى: "وسمعته يقول

  .هجوت محمدًا فذآر أبياته ومنها: قال حسان

 تثير النقع موعدهـا آـداء   ثكلت بنيتي إن لم تـروهـا
 على أآتافها األسل الظماء   ينازعن األعنة مصـعـدات
 يلطمهن بالخمر النـسـاء   تظل جيادها متـمـطـرات
  وآان الفتح وانكشف الغطاء   فإن أعرضتم عنا اعتمرنـا

 يعز اهللا فـيه مـن يشـاء   يوموإال فاصبروا لضـراب 
 يقول الحق ليس به خفـاء   وقال اهللا قد أرسلت عـبـدًا
 هم األنصار عرضتها اللقاء   وقال اهللا قد سيرت جـنـدًا
 سبابا أو قتاًال أو هـجـاء   يالقوا آل يوم من مـعـد

 ويمدحه وينصـره سـواء   فمن يهجو رسول اهللا منكم
  وروح القدس ليس له آفاء   ـينـاوجبريل رسول اهللا ف

   : آنت عند عائشة فدخل حسان بعد ما عمي فقال: أبو الضحى عن مسروق قال

  وتصبح غرثى من لحوم الغوافل   حصان رزان ما تـزن بـريبة

ال اهللا   : فقلت لها. لكن أنت لست آذاك: فقالت د ق ه وق ه عذاب عظيم       : "تأذنين ل نهم ل ره م ولى آب ذي ت ور " وال  الن
  .وأي عذاب أشد من العمى: فقالت 11

  .إنه آان ينافح أو يهاجي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقالت

  ".ال يحبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق: "وعن عائشة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في حسان

ن إسماعي      ر ب ل إسماعيل مجهول عن    هذا حديث منكر من مسند الروياني من رواية أبي ثمامة مجهول عن عم
د اهللا     . هشام بن عروة ن عب دة ب ي عبي وله شويهد رواه الواقدي عن سعيد بن أبي زيد األنصاري عن رجل عن أب

ول           ر سمع عائشة تق ن عم د اهللا ب ن عب زة ب ة سمع حم ول      : بن زمع لم يق ه وس : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي
  ".وال يبغضه مؤمن حسان حجاز بين المؤمنين والمنافقين ال يحبه منافق"

  .ويبقى قسم ثالث وهو حبه سكت عنه. فهذا اللفظ أشبه

ا  : فقال ابن عباس! قدم حسان اللعين: قيل البن عباس: حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال م
  .هو بلعين قد جاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه ولسانه

  .هذا دال على أنه غزا: قلت

   .أنشد حسان النبي صلى اهللا عليه وسلم: بدة بن سليمان عن أبي حيان التيمي عن حبيب بن أبي ثابت قالع

  رسول الذي فوق السماوات من عل   شهدت بإذن الـلـه أن مـحـمـدًا
 له عمل مـن ربـه مـتـقـبـل   وأن أبا يحيى ويحـيى آـالهـمـا
 ويعـدل بذات اللـه فـيهـميقول    وأن أخا األحقـاف إذ قـام فـيهـم
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  .هذا مرسل". وأنا: "فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم

لم أنشده               : وروى أبو غسان النهدي  ه وس ي صلى اهللا علي ر أن النب ن عمي ك ب د المل اد عن عب ن زي دثنا عمر ب ح
   : حسان فذآرها وزاد

  نبي أتى من عند ذي العرش مرسل   وأن الذي عادى اليهود ابـن مـريم

   : إن حسان لما قال هذه األبيات: ال ابن إسحاق عن عاصم بن عمر وعبد اهللا بن حزمق

 وخيال إذا تغور النـجـوم   منع النوم بالعشاء الهـمـوم
 سقم فهو داخل مـكـتـوم   من حبيب أصاب قلبك منـه
  واهن البطش والعظام سؤوم   يا لقوم هل يقتل المرء مثلي
 ها لجين ولؤلؤ مـنـظـوم   علوشأنها العطر والفراش وي

 ر عليها ألندبتها الـكـلـوم   لو يدب الحولي من ولد الـذ
 غير أن الشباب لـيس يدوم   لم تفقها شمس النهار بشيء

   : زاد بعضهم

  ل وجهل غطى عليه النعيم   رب حلم أضاعه عدم المـا

قلت قصيدة لم يقل أحد من   : مالك ويلك؟ قال: قالوا يا بني قيلة فلما اجتمعوا: نادى بأعلى صوته على أطمة فارع
  .وهل يصبر من به وحر الصدر: ألهذا جمعتنا فقال: العرب مثلها ثم أنشدها لهم فقالوا

ال             د ق ن زي ه عن خارجة ب اد عن أبي ي الزن ن أب ره عن اب ي العريسات وال      : األصمعي وغي اء يكون ف ان الغن آ
ي     ي بن ان ف اليوم آ ان             يحضره شيء من السفه آ د عمي وجاريت ه وق ن ثابت وابن ا حسان ب ان فيه دعاة آ يط م نب

   : تنشدان

 تؤنس دون البلقاء من أحـد   انظر خليلي بباب جلق هـل
 محبس بين الكثبان والسنـد   أجمال شعثاء إذ ظعن من ال

   : فجعل حسان يبكي وهذا شعره وابنه يقول للجارية زيدي وفيه

 يط حسان الـوجـوه آـالـبـرد   ـريحملن حور العيون ترفل في ال
 ج عليه الـسـحـاب آـالـقـدد   من دون بصرى وخلفها جبل الثـل

 حلفة بر الـيمـين مـجـتـهـد   والبدن إذ قربت لـمـنـحـرهـا
 أحببـت حـبـي إياك مـن أحـد   ما حلت عن عهد مـا عـلـت وال

 الـغـرد ر وصوت المسـامـر   أهوى حديث الندمان في وضح الفج

  .فطرب حسان وبكى 

ه الجبن  : قال ابن الكلبي ن يسار    . آان حسان لسنًا شجاعًا فأصابته علة أحدثت في ليمان ب ال س ه    : ق رأيت حسان ل
  .ناصية قد سدلها بين عينيه

ا خلف رسول اهللا    : إسحاق الفروي وآخر عن أم عروة بنت جعفر بن الزبير بن العوام عن أبيها عن جدها قال لم
ل           صلى ا يهن حسان فأقب د المطلب وخلف ف يهن صفية بنت عب ارع وف هللا عليه وسلم نساءه يوم أحد خلفهن في ف
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عليك الرجل فجبن وأبى عليها فتناولت السيف فضربت   : فقالت صفية لحسان. رجل من المشرآين ليدخل عليهن
  .فأخبر بذلك فضرب لها بسهم. به المشرك حتى قتلته

  .و آان ذاك في لكنت مع رسول اهللاأنه قال ل: وزاد الفروي فيه

م تحت الحصن       : فقطعت رأسه وقلت لحسان : قالت ود وه ى اليه م فاطرحه عل ال . ق ي  : ق ا ذاك ف فأخذت  . واهللا م
  .قد علمنا واهللا إن هذا لم يكن ليترك أهله خلوفًا ليس معهم أحد فتفرقوا: رأسه فرميت به عليهم فقالوا

  .يوم أحد وهم: فقوله

ه  : إسحاقوروى نحوه ابن  ه وفي رأة وهو رجل      : فقالت لحسان  : حدثنا يحيى بن عباد عن أبي إني ام لبه ف م فاس . ق
  .ما لي بسلبه يا بنت عبد المطلب من حاجة: فقال

  .وروى يونس بن بكير عن هشام عن أبيه عن صفية مثله

  .توفي حسان سنة أربع وخمسين: قال ابن إسحاق

  .في سنة أربعينتو: وأما الهيثم بن عدي والمدائني فقاال

  .له وفادة على جبلة بن األيهم وعلى معاوية: قلت

  .توفي زمن معاوية: قال ابن سعد
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  عفْت ذاُت األصابِع فالجواُء،
  عفْت ذاُت األصابِع فالجواُء،

  إلى عذراَء منزلها خالُء

  ِدَياٌر ِمْن َبني الَحْسَحاِس َقْفٌر،

  تعفيها الروامُس والسماُء

  ِبَها أِنيٌس، وآاَنْت ال َيَزاُل

  ِخالَل ُمُروِجَها َنَعٌم َوَشاُء

  فدْع هذا، ولكن مْن لطيٍف،

  ُيؤّرُقني إذا َذَهَب الِعشاُء

  لشعثاَء التي قْد تيمتُه،

  فليَس لقلبِه منها شفاُء

  َآأّن َسِبيَئةً  ِمْن َبْيِت َرأٍس،

  َيُكوُن ِمَزاَجَها َعَسٌل َوَماُء

  َعلى أْنَيابَها، أْو َطْعَم َغضٍّ

  مَن التفاِح هصرُه الجناُء

  إذا ما األسرباُت ذآرَن يومًا،

  َفُهّن ِلَطّيِب الَراِح الِفَداُء

  ُنَوّلَيها الَمالَمةَ ، إْن أِلْمَنا،

  إذا ما آاَن مغٌث أْو لحاُء

  ونشربها فتترآنا ملوآًا،

  وأسدًا ما ينهنهنا اللقاُء

  َعِدْمَنا َخْيَلنا، إْن لم َتَرْوَها

  ْقَع، َمْوِعُدها َآَداُءُتِثيُر النَّ

  ُيَباِريَن األِعّنةَ  ُمْصِعَداٍت،

  َعَلى أْآتاِفَها األَسُل الظِّماُء

  َتَظلُّ ِجَياُدَنا ُمَتَمطَِّراٍت،

  تلطمهّن بالخمِر النساُء

  فإما تعرضوا عنا اعتمرنا،

  وآاَن الَفْتُح، واْنَكَشَف الِغطاُء

  وإال، فاصبروا لجالِد يوٍم،

  يِه مْن يشاُءيعزُّ اُهللا ف

  َوِجْبِريٌل أِميُن اللَِّه ِفيَنا،

  َوُروُح الُقْدِس َلْيَس َلُه ِآَفاُء
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  َقْد أْرَسْلُت َعْبدًا: َوَقاَل اللَُّه

  يقوُل الحقَّ إْن نفَع البالُء

  !َشِهْدُت ِبِه، َفُقوُموا َصدُِّقوُه

  ال نقوُم وال نشاُء: فقلتْم

  ًا،َقْد َيّسْرُت ُجْند: َوَقاَل اللَُّه

  هُم األنصاُر، عرضتها اللقاُء

  لنا في آّل يوٍم مْن معدٍّ

  ِسباٌب، أْو ِقَتاٌل، أْو ِهجاُء

  فنحكُم بالقوافي مْن هجانا،

  ونضرُب حيَن تختلُط الدماُء

  أال أبلْغ أبا سفياَن عني،

  فأنَت مجوٌف نخٌب هواُء

  وأن سيوفنا ترآتك عبدا

  وعبد الدار سادتها اإلماء

  ِمْن َبْيِت َرأٍس، َآأّن َسِبيَئةً 

  ُتعفيِّها الّرَواِمُس والّسَماُء

  هجوَت محمدًا، فأجبُت عنُه،

  وعنَد اِهللا في ذاَك الجزاُء

  أَتْهُجوُه، َوَلْسَت َلُه بُكْفٍء،

  َفَشرُُّآما ِلَخْيِرُآَما الِفداُء

  هجوَت مبارآًا، برًا، حنيفًا،

  أميَن اِهللا، شيمتُه الوفاُء

  َل اللَِّه ِمْنُكْم،َفَمْن َيْهُجو َرُسو

  ويمدحُه، وينصرُه سواُء

  َفإّن أبي َوَواِلَدُه َوِعْرضي

  لعرِض محمٍد منكْم وقاُء

  فإما تثقفّن بنو لؤٍي

  ُجَذْيَمةَ ، إّن َقْتَلُهُم ِشَفاُء

  أولئَك معشٌر نصروا علينا،

  ففي أظفارنا منهْم دماُء

  َوِحْلُف الحاِرِث ْبن أبي ِضَراٍر،

  َظةٍ  ِمّنا َبَراُءَوِحْلُف ُقَرْي

  لساني صارٌم ال عيَب فيِه،

  َوَبْحِري ال ُتَكدُِّرُه اّلدالُء



 9

  وَأحسُن منَك لم تَر قطُّ عيني
  وَأحسُن منَك لم تَر قطُّ عيني

  َوأْجَمُل ِمْنَك َلْم َتِلِد الّنَساُء

  خلقَت مبرًأ مْن آّل عيٍب

  آأنَك قْد خلقَت آما تشاُء

  يباِبهْل رسُم دارسةِ  المقاِم، 
  هْل رسُم دارسةِ  المقاِم، يباِب

  متكلٌك لمسائٍل بجواِب

  وَلَقْد َرأْيُت ِبَها الُحلوَل َيِزيُنُهْم

  ِبيُض الُوُجوِه َثَواِقُب األْحَساِب

  فدِع الدياَر وذآَر آّل خريدةٍ 

  َبْيَضاَء، آِنَسةِ  الحِديِث، َآَعاِب

  واْشُك الُهُموَم إلى اإللِه َوَما َتَرى

  ْعَشٍر ُمَتأَلِبيَن ِغَضاِبِمْن َم

  أمُّوا ِبَغْزِوِهِم الّرُسوَل، وأّلُبوا

  أْهَل الُقَرى ، َوَبَواِدَي األْعَراِب

  َجْيٌش، ُعَيْيَنةُ  َوابُن َحْرٍب فيِهم،

  متخمطيَن بحلبةِ  األحزاِب

  حّتى إذا َوَرُدوا الَمدينةَ  وارَتَجْوا

  َقْتَل الّنبّي َوَمْغَنَم األْسالِب

  ْوا َعَلْيَنا َقاِدِريَن بأْيِدِهْم،َوَغَد

  ردوا بغيظهِم على األعقاِب

  بُهُبوِب ُمعِصَفةٍ  ُتَفرُِّق َجْمَعُهْم،

  وجنوِد ربَك سيِد األرباِب

  وآفى اإللُه المؤمنيَن قتالهْم

  َوأَثاَبُهْم في األْجِر َخْيَر َثَواِب

  ِمْن َبعِد ما َقَنطوا، َفَفّرَج َعنُهُم

  ا الوهاِبتنزيُل نّص مليكن

  َوأَقرَّ َعْيَن ُمَحّمٍد َوِصحاِبِه،

  وأذلَّ آلَّ مكذٍب مرتاِب

  ُمْسَتْشِعٍر ِلْلُكْفِر دوَن ِثياِبِه،

  والكفُر ليَس بطاهِر األثواِب



 10

  َعِلَق الّشَقاُء ِبَقْلِبِه، َفأَراَنُه

  في الُكْفِر آِخَر هِذِه األْحَقاب
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