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 مقدمة

كان هناك شعراء من قدمي األيام وقفوا أمام القمّة الشاهقة لشخصيّة مولی املوحّدين عليّ »

و مدحوا ذلك الطود األشمّ، الفيّاض باملكارم، الذي تستمدّ من وجودها  بن أيب طالب 

مجيع القيم اإلنسانية الربّانية الرفيعة، و سطّروا يف كلماهتم معايل ذلك اإلنسان العظيم و 

، و قدّموها جلميع األجيال و ساله و عشقه و وهله يف اهلل تعاىلته و شهامته و استبشجاع

 (.5)الريشهري، ص« األعصار

فمضی  قد كان حسّان بن ثابت أحد الشعراء الذين آمنوا برسالة النيبّ األكرم 

و هو ينظم الشعر يف الدفاع عنه و ردّ هجمات خصومه بكلّ ما استطاع من قوّة و جهد، 

 . حب املواقف اخلالدة يف الدفاع عن اإلسالم و رسوله الكرمي صا

بق لنا من قصائد حسّان ين مل ك، لةمجّح ئمدا يف موالنا أمري املؤمنني  للشاعر إنّ

اال القصائد القصرية و القطعات الشعرية يف طيّات  يف مدح مولی املوحّدين عليّ 

ت إىل ديوانه، األمانة مل تقبض عليها يوم مدّمن هذه الناحية نعرف أن يد »الكتب. ولكن 

 الكتب و لعبت بديوان حسّان كما لعبت بغريه من الدواوين و فت الكلم عن مواضعها، وفحرّ

ات احلميدة الذكريّ لهم، وئفضا و ح أهل البيت ئاملعاجم اليت أسقطت منها مدا

يف موالنا اإلمام زين  ته املشهورةكديوان الفرزدق الذي أسقطوا منها ميميّ ،تباعهمأل

 قد طفحت بذكرها الكتب و و مع إشارة الناشر إليها يف مقدمة شرح ديوانه العابدين 

كديوان أمري  فت منه أبيات كما زيدت عليه أخرى، وميت فإنه حرّكديوان كُ و املعاجم

دنا ة من مراثي سيّية مهمّكديوان كشاجم الذي زحزحوا عنه كمّ الشعراء أيب فراس، و

البن قتيبة الذي زيد فيه ما شاءه اهلوى  "املعارف"كتاب  ، واإلمام السبط الشهيد 

، إىل غري ]...[ ته، بشهادة الكتب الناقلة عنه من بعدهطَّف و نقص منه ما يالئم خُللمحرِّ

 (.12و2/11 ،األميين)« فوها عند النقل عاثوا فيها لدى النشر، أو حرّيتهذه من الكتب ال

تصفّح الباحث دواوينه املطبوعة مل جيد قصيدة واحدة من مدائحه العلويّة، بعد أن 

فرأى من الضروريّ أن حياول إلقاء شيء من الضوء على هذا التراث األديب املنثور يف 

 طيّات املصادر و املراجع.
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 حياة الشاعر

ابن ؛ 1/2، األصبهاينالفرج  أبو) مروام بن عَرَر بن حَنذِان بن ثابت بن املُسّأبو الوليد حَ هو

يكىن بأيب ، (2/55، ابن حجر العسقالين)النجاري مثّ األنصاري، اخلزرجي،  (2/7، ريثاأل

)املصدر نفسه، ل أشهر األوّ أيب عبد الرمحن، و ، وامسَاحلُأيب  أيب املضرب، و الوليد، و

لكثرة دفاعه ذلك  و، سامكان يقال له: احلُ. (1/119؛ حممود مصطفی، 2/65 ،األميين؛ 2/55

روى ف ويةاكان حمدثاً ر و .(2/65 ،ابن حجر العسقالين) س بشعرهسالم املقدّعن حامية اإل

عروة بن  أبو سلمة بن عبد الرمحن و ب وروى عنه سعيد بن املسيّو أحاديث   عن النيبّ

 .(1/195؛ الذهيب، 2/55، ابن حجر العسقالين) آخرون الزبري و

يف بيت  شبّ و (1/119)حممود مصطفی، ام الفيل بثمان سنني ولد الشاعر باملدينة قبل ع

فأبوه ثابت اخلزرجي، من سادة قومه  .الغزل الشرب و إىل اللهو و شرف منصرفاً وجاهة و

 ،بن سعد؛ ا1/311ابن عبد الرب، )ه الفُرَيعَة بنت خالد بن خنيس بن لوذان و أمّ ،أشرافهم و

كانوا  قومق أعرَو »: يف الكامل دربّحتّی يقول امل الشاعريّة،أعرق بيت يف  هبيتكان . (9/372

سعيد بن عبد الرمحن  ، و هم:هم شاعركلّ ،قسَيف نَ ون ستةًدّعتي فإهنم ،انيف الشعر آل حسّ

فكان حسّان يف هذا البيت واسطة ، (1/312، املربد)« بن حسّان بن ثابت بن املنذر بن حرام

 (.2/216 ،خليفة)عقد الشعراء يف تلك األسرة الشاعرة 

 مكانة حسّان الشعريّة

فهو أوّل من مسع  اجتمع حلسّان بن ثابت ما مل جيتمع ألحد من شعراء الرسول 

]...[ و ميتاز علی غريه من شعراء عصره مبكانة  من أهل املدينة البشری مبولده 

احلرية و ملوك الشام و ال حيدث له ما حدث للنابغة الذبياين ممّا لته ميدح ملوك عالية جع

، ابن حجر العسقالين) شاعر الرسول ، و هو (611)انظر: قرون، صيدعوه إلی اإلعتذار 

د بروح القدس رضه دريئة له، املؤيّعِ املنافح عنه الذي جعل نفسه و ،(1/195؛ الذهيب، 2/55

، و هو من (2/213خليفة، ) جيرح كربياءهم ني، ويدمي مشاعر القرشيّينفث يف لسانه ما 

أصحاب املُذهَبات و هي القصائد املكتوبة مباء الذهب أو اليت تستحقّ أن تكتب مباء الذهب 

  .(275ص )البستاين،
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فحسّان . (35/196)اجمللسي،  الديينّسالم نظم الشعر ل شاعر يف اإله كان أوّيقال عنه بأنّ

يف طليعة الشعراء  شاعر مؤرّخ و شاعر جمدّد يف وقت واحد، و هو بدفاعه عن النيبّ 

 .(291ص ،)البستاينالسياسينّي 

هو شاعر مطبوع يضرب بعِرق بعيد يف الشاعريّة، لذلك مل يكن معروفاً بتنقيح شعره 

معامل ، ابن شهر آشوب)[ 1] فنيمن املتكلّ ، و يعدّه بعض املؤلّفني أنه(1/122)حممود مصطفی، 

 .(197، صالعلماء

، فإنه لقد أويت من قوّة البيان ما كان حسّان ال يقوى قلبه على احلرب فاكتفى بالشعر

قوّة معنويّة للدفاع عن  -كما يُروی -بلسانه، لكنّه مل يؤت  استطاع أن يدافع عن النيبّ 

، و قال (2/6 ،1996ابن األثري، ) «إنّه كان من أجنب الناس»الدين بسيفه. يقول ابن األثري: 

؛ 2/55، ابن حجر العسقالين)انظر: « مشهداً قطّ إنّه مل يشهد مع رسول اهلل »اآلخرون: 

. األستاذ حممود مصطفی يعلّل (1/621؛ حمسن األمني، 1/196؛ الذهيب، 5/231 ي،وزاجلابن 

ألنّه أكثر من الفخر و نری أن هتمة اجلنب واقعة علی حسّان »سبب هذا اجلنب فيقول: 

بشجاعته، و مل تعرف له مواقع شهدها ال يف جاهليّة و ال إسالم، فدلّ ذلك علی أنه يستر 

... إن نشأة حسّان بالقری و اشتغاله يف جاهليّته بزيارة امللوك يف شرق  بالقول عاراً ألحقابه

)حممود « الغارةو غرب لتجعله بعيداً عن مواقف الشجاعة اليت تقتضيها حياة اخلشونة و 

لعلّ ذلك يعود إلی ما يف الشاعر من خصلة حبّ السالمة و العافية، و لعلّ  (.1/122مصطفی، 

  [2]هذه اخلصلة هي اليت أدّت حبسّان إلی أن يلتحق مبعاوية يف نزاعه مع عليّ

 (.121)آذرشب، ص

هاجي قريشاً و إنّه كان ي»ولكن بعض املؤرّخني ينكرون أن يكون حسّان جباناً و يقولون: 

يذكر مثالبهم، و مل يبلغنا أنّ أحداً عيّره باجلنب، و مِن أقبح ما يعيّر به الرجل، اجلنب و 

إن حسّان مل يكن ». و املعنی نفسه يقوله األصمعي: (193اخلضر حسني، ص)« الفرار من املوت

وی أنّه كان يف . ير(10)مهنا، ص« جباناً. إنه كان يهاجي خلقاً فلم يعيّره أحد منهم باجلنب

اجلاهليّة بطالً شجاعاً و أنّه أدرك مرضاً أصاب أعصابه فأصبح ال يرجی لقتال )خضر، 

إمّا لكِبَر سنّه  ( و البعض اآلخر يعزو سبب عدم مسامهته يف غزوات الرسول 290ص

 (10)انظر: مهنا، صأو بسبب قطع أكحله )عِرق يف اليد( كما قال صاحب األغاين و الواقدي 
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بعض اآلخر يعتقد بأنّ العريب الذي يعيش بني غبار املعارك و دمائها أحد رجلني: و ال

مُحارب حيمل السالح فيذود به و يكسب جمداً ببطولته، أو شاعر يرسل القوايف تثري و هتدّد 

و تسجل املفاخر و تذيع األجماد، و من النوع الثاين كان حسّان، و مكانة الشاعر يف املعارك 

 .(2/211خليفة، )انظر: مكانة الفارس ال تقلّ عن 

يدعو له  ه على ذلك وكان حيثّ ان، ويثين على شعر حسّ النيب مهما كان األمر فإنّ 

اهلل  إنّ»: فيه ، أو قول النيبّ (1/195)انظر: الذهيب،  «سدُوح القُده برُأيّ همّاللّ» ثل:مبِ

 ،األميين؛ 2/9 ،ابن األثريانظر: ) «د حسّان بروح القدس ما نافح أو فاخر عن رسول اهلليؤيّ

« من وقع النبل قوله فيهم أشدّ»: يشجّع الشاعر مبِثل هذا الكالم ، و روي أنّه (63و2/7

 .(1/315ابن عبد الرب، )انظر: 

اجتمعت » :أبو عبيدة . قال(297)خضر، ص[ 3لقد أنصفه النقّاد فجعلوه أشعر أهل املَدَر ]

ل إنه فضَ»، مثّ قال: (1/121حممود مصطفی، )انظر: « ينةاملدالعرب على أن حسّان أشعر أهل 

شاعر  و ،ةيف النبوّ  شاعر النيبّ و، ةنصار يف اجلاهليّكان شاعر األ :بثالث الشعراءَ

. جعله ابن سلّام اجلمحيّ أشعر (2/55، ابن حجر العسقالين)انظر: « سالمها يف اإلن كلّاليمَ

أشعرهم ]القُری العربية[ حسّان بن ثابت، و هو كثري الشعر »شعراء أهل القری، و يقول: 

)انظر: « حسّان أشعر أهل احلضَر». و قال أبو عمرو بن العالء: (215)ابن سالم، ص« جيّده

ر: حممود مصطفی، )انظ« حسّان أحد فحول الشعراء»قال األصمعي فيه: . (291ص البستاين،

الفرج  أبو)« حسّان فحل من فحول الشعراء»و أيضاً قال أبو الفرج األصبهاين:  (1/121

و  -شهد له األعشی «. إنّك شاعر»، و قال النابغة الذبياين حلسّان يوماً: (1/3، األصبهاين

عر أبلغوا األنصار أن شاعرهم أش»بالشاعرية، و قال احلطيئة حني احتضر:  - كان صديقه

 .(1/125)انظر: حممود مصطفی، « العرب

 شعره اجلاهلي و اإلسالمي الرأي يف

. (326)عمر فرّوخ، صإنّ النقّاد يرون أنّ شعره يف اجلاهلية أفضل من شعره يف اإلسالم 

: فقد أدرك اإلسالم هرماً كهالً و ال شكّ (292انظر: خضر، ص)يرجع ذلك إلی أسباب كثرية 

أن الشيخوخة هلا أثرها يف ضعف قوّة الشاعريّة و األسلوب، و كان حسّان يكثر من ارجتال 
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األصمعي و  (131)اإلسكندري و عناين، صو الرسالة  الشعر يف مواقف الذياد عن الرسول 

فإذا دخل يف  ی يف الشرّ و يشتدّ،يقو دٌكِالشعر نَ»يعلّل سبب لنِي شعره يف اإلسالم فقال: 

 «فلما جاء اإلسالم سقط شعره ،فحول اجلاهليةمن  فحلهذا حسّان  و النَ. فاخلري ضعُ

، اجلامع يف تاريخ األدب العريب؛ الفاخوري، 125و1/121؛ حممود مصطفی، 2/5ابن األثري، انظر: )

« قُطع متنه يف اإلسالمشعر حسّان يف اجلاهلية من أجود الشعر، ف»و قال أيضاً:  (115ص

قيل . يؤكّد ذلك، قول حسّان نفسه ملّا (115، صاجلامع يف تاريخ األدب العريب)انظر: الفاخوري، 

إن اإلسالم حيجز عن  !يا ابن أخي :فقال !يا أبا احلساميف اإلسالم هرم  وأن شعرك ال ه:ل

. يريد بذلك أن التجويد يف الشعر، (2/9 ،ابن األثري)انظر: و الشعر يزينه الكذب الكذب 

. كما يؤكّد (279ص )البستاين،اإلفراط يف الوصف و التزيني بغري احلق؛ و ذلك كلّه كذب 

كان حسّان يقول الشعر يف اجلاهليّة فيجيد جدّاً و يغري يف نواصي »ذلك، قول الثعاليب: 

عراء يف ذلك... فلما أدرك الفحول، و يدّعی أن له شيطاناً يقول الشعر علی لسانه كعادة الش

قوله ليعلم أن الشيطان أصلح  كاد يركّ واإلسالم و تبدّل الشيطان ملِكاً تراجع شعره 

 .(102)الثعاليب، ص« أذهب يف طريقه من امللك أليق به و و للشاعر

القول بأنّ شعر حسّان الن و ضعُف بسبب موقف اإلسالم من الشعر، ففيه شيء من 

الفحول قد انقضی قُبيل اإلسالم، و مل يبق منهم يف اإلسالم سوی  املبالغة، ألنّ عصر

حسّان نفسه و كعب بن زهري و احلُطيئة، و هؤالء مجيعاً من فحول الصفّ الثاين، إضافة 

إلی لبيد الذي كفَّ عن قول الشعر بعد إسالمه. و إذا ما عطفنا هذه األسباب إلی ما تقدّم 

اصّة به، تبيّن لنا حجم املبالغة يف حتميل اإلسالم قوله من أن حلسّان مدرسة شعرية خ

 .(102، صترحيين)انظر: تبعات ضعف الشعر و لينه 

و قد يكون السبب يف هذا اللني هو انبهار حسّان كغريه من الشعراء ببالغة القرآن و 

أو أنّ ذلك راجع إلی كثرة ما دسّ علی حسّان  (292)خضر، ص...  فصاحة رسول اهلل 

غري أن شاعريّته اكتسبت يف اإلسالم عذوبة و  .(91، صشوقي ضيف)املنحول  من الشعر

إخالصاً، و تطعّمت ألفاظه بالتعابري اإلسالمية و يظلّ حسّان شاعر الرسول و مؤسّس شعر 

 .(326)عمر فرّوخ، صو خليق أن يُسمّی رأس البديعينّي  (337)التوجني، صاملديح النبويّ 
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 وفاة الشاعر

هـ  51ح ابن كثري يف تارخيه سنة صحّ .قد كثر اخلالف يف وفاته و ،باملدينةالشاعر ي توفّ

هـ أو قبيل ذلك التاريخ أرجح األقوال، ذلك أنّ آخر ما  10و لعلّ سنة  (2/65 ،األميين)انظر: 

نسمعه عن حسّان كان يف ذلك الوقت... كتأنبيه قيس بن سعد حني عزله علي عن مصر 

 .(1/12)انظر: عرفات، به  فجاءه حسّان شامتاً

قال ابن األثري: . (1/3، الفرج األصبهاين أبو)انظر: عشرين سنة  عاش عند اجلمهور مائة و

 أربعة تناسلوا من صلب واحد عاش كل منهم مائة و»مثّ أضاف: « مل خيتلفوا يف عمره»

ي سنّ . ه(2/11 ،ابن األثري)« هم: حسّان بن ثابت بن املنذر بن حرام عشرين سنة و

تقريبية، فقد قيل إنه توفّي قبل األربعني، و قيل بل سنة مخسني و قيل بل سنة أربع و مخسني 

و احلقيقة أنه عاش ستنّي يف اجلاهليّة و أربعاً و مخسني يف اإلسالم  (77، صشوقي ضيف)

 .(625)قرون، صسنة  111فيكون قد عاش 

 الرسول  بعد وفاة تغيري رأي حسّان يف عليّ 

اهتمّ حسّان بشؤون األنصار يف نزاعهم مع املهاجرين علی  بعد وفاة النيبّ األكرم 

السلطة الزمنيّة و الدينيّة و احناز إلی عثمان بن عفّان فندبه. و حثّ علی اإلمتار له متّهماً 

، تاريخ األدب العريب)انظر: الفاخوري، عليّاً. مثّ التصق مبعاوية فأكرمه إكراماً جزيالً 

 .(233و232صص

شاهد خالفة أيب بكر و عمر و عثمان و عليّ )رضي اهلل عنهم(... و مل يعكر صفو  إنّه

( 1حياته يف تلك املدة الطويلة سوی حدثني، أوّهلما يسري حممله، و آخَرمها ثقيل محله: 

ق.( منذ أيام الرسول نفسه. ولكنه  هـ.5فالشاعر كان قد غمس لسانه يف حديث اإلفك )

و مل  ، فتاب اهلل عليه و رسوله (326)انظر: عمر فرّوخ، صإلی عائشة بأبيات  عاد فاعتذر

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ »يقم عليه حدّ القذف، و نزل فيه قول اهلل تعالی: 

ن. فقد حزن و أنكر و مل و األمر اآلخر هو موقفه من مقتل عثما. (5/النور) «اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

و بلغ عليّاً أنّ حسّان و النعمان بن بشري و كعب بن  يهشّ خلالفة علي بن أيب طالب 

... حتی أتوا معاوية بالشام فقال  مالك يقدّمون بين أمية و يقولون: الشام خري من املدينة
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هلم: لكم الوالية و الكفاية؛ فأعطي حسّان ألف دينار و كعب بن مالك ألف دينار و ويل 

 النعمان محص مثّ نقله إلی الكوفة بعد. 

. فقد رسول اهلل بعد وفاة  اخلرب املذكور يدلّ علی تغيري رأي حسّان يف عليّ 

نه احلجارة عند الشاعر إحدی دعائم العزّ لإلسالم جَبالً تضؤل دو كان اإلمام 

 اجملتمعة و سيّداً كرمياً من البهاليل. أنظر إليه جتده يقول يف رثاء جعفر بن أيب طالب 

 :و مدح اهلامشينّي منهم عليّ بن أيب طالب 

 مٍهاشِ ن آلِمِ يف االسالمِ الَا زَمَفَ
 

 رُخَفْمَ و لنَزُال يَ زٍّعِ مُائِعَدَ 
 

 مهُولَحَ والناسُ االسالمِ لُبَجَ مُهُ
 

 رُهَقيَ و وقُرُيَ دٍوْإىل طَ امٌضَرِ 
 

 اُمِّه يلُ مِنهُم جَعفرٌ و ابنُبَهالِ
 

 رُاملُتَخَيَّ دُمحَأو مِنهُم  (عَليٌّ) 
 

فكيف صار بنو  (؛99و1/99؛ عرفات، 1/127؛ حمسن األمني، 3/1103و  2/529، ربدانظر: امل) 

 أمية أفضل منه؟ و كيف صارت الشام أفضل من املدينة؟

)انظر: يف آخر عمره  ذهب بصرهفكما  ؛مره إىل اخلذالن على املشهورأآل كما ذكرنا 

عليه  نصّ. (9/237، الطهراين كآقا بزر)انظر:  اًبعد كونه علويّ اًصار عثمانيّ (2/909، املربد

رجع إىل  من والية مصر، و ا عزله أمري املؤمنني د اخلزرج قيس بن سعد بن عبادة ملّسيّ

فقال له:  بعد ما كان علوياً كان عثمانياً به و فإنه حينما قدمها جاءه حسّان شامتاًاملدينة 

مل حيسن لك الشكر. فزجره  عثمان فبقي عليك اإلمث و قد قتلتَ نزعك علي بن أيب طالب و

رهطك حربا  أعمى البصر؟ واهلل لوال أن القي بني رهطي و قيس وقال: يا أعمى القلب و

؛ حمسن 6/61، ابن أيب احلديد ؛3/555 ،الطربيانظر: )خرجه من عنده عنقك، مث أ ضربتُلَ

 .(1/221، الثقفي ؛2/65 ،األميين؛ 33/539؛ اجمللسي، 9/153و  1/517األمني، 

 و احلذف من ديوانه النحل على لسانه

إن حسّان رجل مكذوب عليه و كثُر عليه الوضع و تُروی له قصائد ضعيفة ال تصحّ عنه 

، فإنه كان بطبيعة احلال أوّل ضحيّة من ضحايا الوضّاعني و الناحلني، و (122ص)آذرشب، 

 .(1/16)عرفات، كان شعره أوّل ضحيّة للظروف اليت ضاع فيها الشعر 
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خلف حسّان ديواناً رواه اثنان من أشهر الرواة، أوّهلما ابواحلسن علي بن املغرية األثرم 

)مهنا، هـ( 215و ثانيهما حممّد بن حبيب )ت -تلميذ األصمعيّ و أيب عبيدة-هـ( 232)ت

 (.6ص

قد أشار إىل  وكثري.  -بزيادة فيه أو نقصان-أمّا احلديث عن التالعب يف ديوان حسّان 

ابن عبد الرب، انظر: )« تُنسَب إليه أشياء ال تصحّ عنه»األصمعي: يقول فلون، اد األوّذلك النقّ

 تْضَهاعا تملّ ،حمل على أحدمل عليه ما مل يُحُقد  و»: ام اجلمحيّابن سلّو يقول ؛ (1/316

كما يقول مصطفی (. 215سالم، ص)ابن « تُنقَّیكثرية ال  ، وضعوا عليه أشعاراًتْاستبَّ قريش و

إنّ أوّل القبائل اليت وضعت الشعر يف اإلسالم قريش، و كانت أقلّ العرب »صادق الرافعي: 

ت و كذب بعضها علی بعض أوّل العهد باإلسالم شعراً و شعراء، فإنّها ملّا تعاضهت و استبّ

حني كان منها املسلمون و منها القاسطون و منها دون ذلك، وضعوا علی حسّان بن ثابت 

« أشعاراً كثرية ال تليق به و ال جتوز عليه، و ما نری العرب إال أخذت أخذها يف ذلك من بعد

 .(302، صصادق الرافعي)

 عشرين قصيدة، إذا أخذنا بالرأي القائل إنّ و مخساً ديوان حسّان مائة و يضمّ

ك فيها ثالثون شكّ من هذه القصائد مخس و و ف من سبعة أبيات على األقلّالقصيدة تتألّ

 القصائد صحيحة النسبة إليه منها مخس و حوا نسبتها إليه وتسعون صحّ الباحثون، و

 (.2ص، أبو اخلري)انظر:  ةمخس عشرة جاهليّ ة وسبعون إسالميّ

شكّ أهل العلم يف صحّة شعر حسّان منذ زمن طويل ولكنّهم مل يتعدّوا جمرّد ذكر هذا 

الشكّ إال يف حاالت قليلة. و لعلّ أقدم هذه الشكوك ما نقله ابن اسحاق عن سعيد بن 

عبدالرمحن بن حسّان. مث جاء ابن هشام مهذِّب سرية ابن اسحاق فنقل شكوك علماء 

و سجّل إنكارهم لقدر كبري من الشعر الذي أدخله ابن اسحاق يف  -مبعضهم أو  كلّه-الشعر 

شوقي )، و ذكر كثرياً ممّا حنل و اختلق و دسّ علی حسّان (1/17)انظر: عرفات، السرية 

، «و أهل العلم بالشعر ينكروهنا حلسّان». فإنه يقول مرّة: (293؛ خضر، ص92-90، صصضيف

؛ حممود مصطفی، 126)انظر: آذرشب، صو هكذا  «و تروی هذه األبيات لفالن»أو يقول: 

إنّ الدكتور وليد عرفات ذكر لنا يف حتقيقه لديوان الشاعر، فهرس املرفوض و  .(1/121

 .(390-2/397)عرفات، املصنوع و املنسوب لغري حسّان 
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إنّ الذي يتصفّح ديوان حسّان يری مِن أوّل نظرة مدی التباين يف الروح و األسلوب و 

ممّا ال يعلّل بتطوّر يف عقليّة الشاعر أو يف طبيعة شعره، و ال يلبث أن يتّضح للقارئ  املوضوع،

أنّ هذه اجملموعة من الشعر عمل أشخاص متعدّدين يف أوقات خمتلفة و ظروف 

متباينة...هذه اإلختالفات يكمن تفسريها يف اهلوّة الزمنيّة اليت تفصل بني حسّان الشاعر و 

هذه الفترة من الزمن، قرابة قرنني أو قرنني و نصف القرن، فترة غري بني جامع الديوان. ف

من غزوات مثّ -؛ فأحداث القرنني األوّلنَي بعد اإلسالم (1/20املصدر نفسه، انظر: )عادية 

إن شجّعتْ علی قول الشعر فإنّها ال تساعد علی حفظه، و إن كانت  -فتوح مثّ فنت و حروب

أو األبيات فإنّها ظروف لضياع ما قيل و وضع ما مل يقل و كلّها مناسبات لقول القصائد 

انتحال ما مل جيش به صدر و حنل ما ليس حلامله به حقّ و حتميل ما ليس به من فضل أو 

. جتدر اإلشارة إلی أنّ تأخّر عصر تدوين الشعر إلی هناية (1/23)انظر: عرفات، فيه فخر 

مخدت الفنت، كان سبباً يف ضياع شعر كثري القرن األول اهلجريّ، عندما هدأت احلروب و 

للشعراء اجلاهلينّي املخضرمني كحسّان و غريه، مل يتمكّن العلماء من تدوينه، و أنّ شعراً 

كثرياً وضعه الرواة علی ألسنة بعض الشعراء؛ و شعر حسّان كغريه من الشعر الذي قيل يف 

 .(6و5)انظر: مهنا، صصتلك الفترة تعرّض لتلك األزمة 

ملّا كان حلسّان بن ثابت موقف خاص من الوجهة السياسيّة و من الوجهة الدينيّة، دُسّ 

ألسباب متعددة: منها أنّ  (233، تاريخ األدب العريب)الفاخوري، عليه كثري من الشعر املنحول 

و انضمامه للعثمانيّة يف خالفة عليّ، و  معاداة حسّان للقرشينّي الذين آذوا النيبّ 

ملنافسة بني األنصار و أهل مكّة يف صدر الدولة األمويّة، قد أدخل يف شعر حسّان اشتداد ا

كثرياً ممّا ليس له. فكان القرشيّون ينسبون إليه ضعيف الشعر إليذائه، و كان أشياع عثمان 

يلحقون بشعره كلّ ما قيل يف مقتل اخلليفة و جَهُلَ قائله، و كان األنصار يعزون إليه كلّ ما 

جيّد الشعر يف حسن بالئهم يف اإلسالم و مل يعرف ناظمه، و كانت بعض الفرق قيل من 

الدينيّة و األحزاب السياسيّة تقف من هذا الشاعر موقف املستغلّ لطاقاته و مركزه لتكسّب 

)انظر: تأييداً خاصّاً، و ذلك بإضافة ما مل ينظمه يف متجيدها أو تأييد معتقدها إلی شعره 

 .(5مهنا، ص
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أشعاره اململوءة غيظاً علی قَتلة »لدكتور شوقي ضيف أنّ ممّا نُحل علی حسّان يری ا

 (.91، صشوقي ضيف)« عثمان، فإنّ كثرياً منها وضعه األمويّون...

 املدائح العلويّة للشاعر

و خلفائه و  إنّ املدح الذي جنده يف شعر حسّان للعهد اإلسالمي فهو مقصور علی النيبّ 

، تاريخ األدب العريب)الفاخوري، كبار الصحابة الذين أبلوا يف الدفاع عن اإلسالم بالءً حسناً 

 أهل بيته  مام أمري املؤمنني وكان ميدح اإل  في عهد النيبّف (.11؛ مهنا، ص235

[ 1« ]بلسانكنا س ما نصرتَبروح القدُ داًال تزال يا حسّان مؤيّ»: قائالً  فدعا له النيبّ

 (.1/290؛ حمسن األمني، 9/297 )انظر: الطربسي،

من أبرز شعراء الغديريّات، و الغديريّة هي قصيدة أو قطعة شعرية دوّنت يف إنّ حسّان 

إلمامة املسلمني. قد ألّف  عليّاً  طيّاهتا حادثة غدير خمّ و قضيّة نصب النيبّ 

دب امللتزم موسوعة ضخمة باسم "الغدير يف العالمة األميين يف هذا القسم الكبري من األ

 .(51)السيّاحي، صالكتاب و السنّة و األدب" طبعت يف أحد عشر جملّداً 

يف غديريّة حسّان بن ثابت و غريه  سجّل األدب حادثة الغدير منذ عصر الرسول 

حسّان بن ثابت قد شهد يف شعره بإمامة  نّمن الشعراء اآلخرين حتّی يومنا هذا. إ

يذكر العالمة . (39/267)اجمللسي،   ذكر ذلك حبضرة النيبّ ، واًنصّ  املؤمننيأمري

 األميين يف كتابه الغدير القصيدة اليت أنشدها حسّان ذلك اليوم أمام الرسول 

من العجيب مل يرد ذكر هلذه القصيدة يف ديوان حسّان املعروف و ولكن  (2/33 ،)األميين

 .املطبوع

إذا كانت السياسة قد أضافت إلی ديوان الشاعر أشعاراً منحولة كما ذكرناه سابقاً، فإنّ 

العالمة األميين يعتقد أنّ السياسة تدخّلت يف حذف كلّ ما قاله الشاعر يف مدح أمري 

 من ديوانه، و من هذه املدائح هي غديريّته اليت يقول يف مطلعها: املؤمنني 

 ميُّهُبِنَ يرِدِومَ الغَمُ يَيهِادِنَيُ
 

 ايَادِنَمُ ولِسُالرَّبِ عْمِسْبِخُمٍّ و أَ 
 

يذكر الشيخ األميين اثين عشر حافظاً من حفّاظ أهل السنّة و مخسة من متقدّمي علماء 

، لكنّها غري (39-2/31 )انظر: املصدر نفسه،الشيعة الذين رووا هذه األبيات املذكورة حلسّان 

 مذكورة يف ديوانه.
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مسقطة عن  خرى مسطورة يف الكتب، وأشعار كثرية أب مدح حسّان عليّاً يضا أ

، الطهراين كآقا بزر)انظر: يادي اجلانية نه لعبت يف ديوانه األأ، حيث راًديوانه املطبوع مكرّ

9/237.) 

، فمن ه له املصادر الوثيقةأثبتتْ من شعر حسّان عن ديوانه، و فلنعد اآلن إىل ما شذّ

 ذلك:

1 

فنادى الصالة جامعة فأخذ بيد  منادياً أمر رسول اهلل  ن يوم غدير خمّا كاملّ

فقال  «.من عاداه عادِ من وااله و والِ همّاللّ .مواله ن كنت مواله فعليّمَ همّاللّ» :قال و عليّ

 :فقال .فعلإ :فقال رسول اهلل  ؟شعراً أقول يف عليّ !يا رسول اهلل :حسّان بن ثابت

 ميُّهُبِنَ يرِدِومَ الغَمُ يَيهِادِنَيُ
 

 ايَادِنَمُ ولِسُالرَّبِ عْمِسْبِخُمٍّ و أَ 
 

 ميُّكبِم و نَكوالن مَمَفَ الَقَفَ
 

 ايَامِعَالتَّ كانَهُ وادُبْيَم وا و لَالُقَفَ 
 

 انَيُّبِنَ نتَا و أَوالنَمَ كهلُإِ
 

 ايَاصِعَ ةِيَالالوِ ا يفنَّمِ قَلْتَ و ملْ 
 

 يننَّإِفَ يُّلِعَ اي مْقُ هُلَ الَقَفَ
 

 [5] ايَادِهَ وَ اًامَمَإِ يدِعْن بَمِ كتُيضِرَ 
 

 هُيُّلِا وَذَهَفَ والهُمَ نتُك نْمَفَ
 

 ايَالِوَمُ قٍدْصِ اعَتبَأَ هُوا لَونُكفَ 
 

 هُيَّلِوَ الِوَ مَّهُا اللّعَدَ كانَهُ
 

 ايَادِعَمُ اًيَّلِى عَادَعَ يذِلَّلِ نْك و 
 

ل ما عرف أوّ ههذ» و ،قصيدةهذه الل من نظم حديث الغدير مشيداً به يف وّإنّ حسّان أ

 الذي يظهر للباحث أنّ و (.2/31 ،األميين)« يف رواية هذا النبأ العظيم من الشعر القصصيّ

أخذ منها  فكلٌّ ،أمري املؤمنني  من مناقب نها نبذاًضمّ ،األبيات قصيدةً هحسّان أكمل هذ

 :(101ص ؛ الكنجي،2/10 ،املصدر نفسه)انظر:  منها قولهف، .[]..يناسب موضوعه شطراً

 يغِبتَيَ نيِالعَ دَرمَأَ يٌّلِعَ انَك و
 

 ايَاوِدَمُ سَّحِيُا مل مَّلَفَ اءًوَدَ 
 

 ةٍلَفْتَبِ نهُمِ اهللِ ولُسُرَ اهُفَشَ
 

 ايَاقِرَ كورِو بُ اًيَّقِرْمَ كورِبُفَ 
 

 اًبَارِضَ ومَيَال ةَيَاالرَّ يطِعْأُسَ الَقَفَ
 

 ايَالِوَمُ ولِسُللرَّ اًبَّحِمُ اًيَّمِك 
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 هُبُّحيِ لهُو اإلِ يهلِإِ بُّحِيُ
 

 ايَابِوَاألَ ونَصُاحلُ اهللُ حُتَفْيَ هِبِ 
 

 اهَلِّك ةِيَّرِالبَ ونَا دُهبَ صَّخَفَ
 

 يَااخِؤاملُ رَيزِالوَ اهُمَّو سَ اًيَّلِعَ 
 

" نسبت هذه األبيات اخلمسة املذكورة آل أيب طالبمناقب صاحب "جتدر اإلشارة إلی أن 

مناقب آل أيب ، ابن شهر آشوب)انظر: بن ثابت  خزميةالشاعر  إلی يف فتح خيرب بيد عليّ 

نجيّ[ كلفخر ال]لو له »: نجيّ، و يقولكالفخر ال یلإبيات األ ينسب الصفديّو  (2/320 ،طالب

، 5/166)الصفدي،  «آخر األبيات یلإأرمد العني يبتغي  عليّ انكهو: و  عه وعلى تشيّ شعر يدلّ

 .(2336ش

قد ورد الشيخ الصدوق يف "األمايل" و العالمة اجمللسيّ يف "حبار األنوار" بعض األبيات 

 :(37/112؛ اجمللسي، 670ص ،لشيخ الصدوق)انظر: ااملذكورة متّصلةً بغديريّة الشاعر 

 ميُّهُبِنَ يرِدِومَ الغَمُ يَيهِادِنَيُ
 

 ايَادِنَمُ يِّبِالنَّبِ مْرِكْأَ بِخُمٍّ و 
 

 مكُيُّلِوَ م ووالكُن مَمَفَ ولُقُيَ
 

 ايَادِعَالتَّ كانَهُ وادُبْيَم وا و لَالُقَفَ 
 

 انَيُّلِوَ نتَا و أَوالنَمَ كهلُإِ
 

 ايَاصِعَ ومَاليَ كَا لَنَّمِ نَّدَجِتَ نْلَ وَ 
 

 يننَّإِفَ يُّلِعَ اي مْقُ هُلَ الَقَفَ
 

 ايَادِهَ وَ اًامَمَإِ يدِعْن بَمِ كتُيضِرَ 
 

 يغِبتَيَ نيِالعَ دَرمَأَ يٌّلِعَ انَك و
 

 ايَاوِدَمُ يهِكِتَشْا يَممَّ هِيْنَيْعَلِ 
 

 هِقِيْرِبِ نهُمِ اسِالنَّ ريُخَ اهُاوَدَفَ
 

 ايَاقِرَ كورِو بُ اًيَّقِرْمَ كورِبُفَ 
 

يف تلك املناسبة مع اختالف  كثر مصادرهمأقد روهتا  مامية وقصيدة مشهورة لدى اإلال

ق إىل رواية هذا الشعر هو كتاب بأقدم كتاب سإلی ذلك إنّ  [. أضفنا6] يف بعض األلفاظ

يقول سليم . نيل عليه عند علماء الفريقَالصدوق الثبت املعوّ التابعيّ سليم بن قيس اهلاليلّ

أَتْمَمْتُ  الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ»اآلية الكرمية تابه بعد ذكر هذه كبن قيس اهلاليلّ يف 

 قال: اهلل أكرب رسول اهلل إنّ » :(3)املائدة/« رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ

 فقال .بعدي من  بوالية يف عليّ برساليت و الربّ ارض إمتام النعمة و ى إكمال الدين وعلَ

ى بركة : قل علَفقال  ؟أبياتاً  قول يف عليّأتأذن يل أل !حسّان بن ثابت: يا رسول اهلل

 :من رسول اهلل  مسعوا قويل بشهادةإ !ان: يا مشيخة قريشاهلل، فقال حسّ
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 اًمُحَمَّد يَّلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ النَّبِأَ
 

 ياقَامَ مُنَادِ نيَدَوْحِ خُمٍّ حِ لَدَى 
 

 مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ لُيقَدْ جَاءَهُ جِبْرِ وَ
 

 وَانِيا كمَعْصُومٌ فَلَا تَ كبِأَنَّ 
 

 بَلِّغْهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ رَبُّهُمْ وَ
 

 ياإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ وَ حَاذَرْتَ بَاغِ وَ 
 

 فَمَا بَلَّغْتَهُمْ عَنْ إِلَهِهِمْ يكعَلَ
 

هُ   الْأَعَادِيا تَخْشَى كنْتَإِنْ  رِسَالَتَ
 

 كفِّهِ رَافِعُ كبِهِ إِذْ ذَا فَقَامَ
 

 يامُعْلِنَ الصَّوْتِ عَالِ هِيدَي مْنَىيبِ 
 

 مِنْكمْ مَوْلَاهُ كنْتُلَهُمْ مَنْ  فَقَالَ
 

 يانَاسِ سَيحَافِظاً لَ لِقَوْلِي كانَ وَ 
 

 يوَ إِنَّنِ يٌّعَلِ يمِنْ بَعْدِ فَمَوْلَاهُ
 

هِ   يارَاضِ ةِالْبَرِي دُونَ كمْلَ بِ
 

 فَوَالِهِ اًيرَبِّ مَنْ وَالَى عَلِ ايفَ
 

 يامُعَادِ اًيعَادَى عَلِ لِلَّذِي كنْ وَ 
 

 لِنَصْرِهِمْ هِيرَبِّ فَانْصُرْ نَاصِرِ اي وَ
 

 يااجِيالدَّ لُوجيْ كالْبَدْرِالْهُدَى  إِمَامَ 
 

 لَهُمْ كنْوَ  هِيرَبِّ فَاخْذُلْ خَاذِلِ اي وَ
 

 كافِياالْحِسَابِ مُ وْمَيوُقِفُوا  إِذَا 
 

 (37/195؛ اجمللسي، 356و355صص ،سليم بن قيس)انظر:                                              

 112يف "علم اليقني" ص هـ( هذه القصيدة 1019 )ت ق الفيض الكاشاينّاحملقّی رو

تبعه على  و بلفظ يقرب من لفظ سليم بن قيس اهلاليلّ "التهاب نريان األحزان"عن  نقالً

 :(2/39 ،األميين)انظر:  هو و هتمسالم ال يستهان بعدّروايته لفيف من علماء اإل

 ميُّهُبِنَ يرِدِومَ الغَمُ يَيهِادِنَيُ
 

 ايَادِنَمُ بِالنَّبِيِّ عْمِسْبِخُمٍّ و أَ 
 

 رَبِّهِ رِمْن أَعَ لُيقَدْ جَاءَهُ جِبْرِ وَ
 

 وَانِيا كمَعْصُومٌ فَلَا تَ كبِأَنَّ 
 

 بَلِّغْهُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ رَبُّهُمْ وَ
 

 ايَادِعَاألَ كانَهُ شَخْو ال تَ يكلَإِ 
 

 كفِّهِ رَافِعُ كبِهِ إِذْ ذَا فَقَامَ
 

 يامُعْلِنَ الصَّوْتِ عَالِ يٍّلِعَ فِّكبِ 
 

 ميُّكلِم و وَكوالن مَمَفَ الَقَفَ
 

 ايَامِعَالتَّ كانَهُ وادُبْيَم وا و لَالُقَفَ وَ 
 

 انَيُّلِوَ نتَا و أَوالنَمَ كهلُإِ
 

 ايَاصِعَ ومَاليَ كَلَ فِينَا نَّدَجِتَ نْلَ وَ 
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 يننَّإِفَ يُّلِعَ اي مْقُ هُلَ الَقَفَ
 

 ايَادِهَ وَ اًامَمَإِ يدِعْن بَمِ كتُيضِرَ 
 

 هُيُّلِا وَذَهَفَ والهُمَ نتُك نْمَفَ
 

 ايَالِوَمُ قٍدْصِ أَنصَارَ هُوا لَونُكفَ 
 

 هُيَّلِوَ الِوَ مَّهُا اللّعَدَ كانَهُ
 

 ايَادِعَمُ اًيَّلِى عَادَعَ يذِلَّلِ نْك و 
 

 لِنَصْرِهِمْ هِيرَبِّ فَانْصُرْ نَاصِرِ ايَفَ
 

 يااجِيالدَّ لُوجيْ كالْبَدْرِى هُدً إِمَامَ 
 

2 

 فمن مدائحه العلويّة:

 فِّهِكَاءُ بِزَاجلَ رياً واهللُ خَى زَجَ
 

 نْسَيب حَأَمَنْ كَ ا ونَّنٍ عَسَا حَبَأَ 
 

 هلُهُنتَ أَي أَذِالَّاً بِيشَقْتَ قُرَبَسَ
 

 نْلبُكَ مُمْتَحَقَ وحٌ ورُشْمَ كَدرُصَفَ 
 

 زَّةٌعِيشٍ أَرَن قُالٌ مِجَنَّتْ رِمَتَ
 

 مَنْالسَّ نَالُ مِاتَ اهلُزَيهَكَ هَانَكَمَ 
 

 لٍزنِمَ لِّك يف سالمِن اإلِمِ نتَأَ وَ
 

 نْسَالرَّ نَمِ نيِطِالبَ فِرَالطَّ ةِلَزنِمَبِ 
 

 ةٍلَصْو خبَرُمْعَ الَقَ ا إذْنَلَ بتَضِغَ
 

 نْحَا اإلِهبَ ايَحْى و أَوَقْا التَّهبَ اتَمَأَ 
 

 بٍالِغَ بنِ یؤَن لُى مِجَّرَاملُ نتَك وَ
 

 نْيَكمل  عدُبَ يذِو الَّ نهُمِ انَكا ملَ 
 

 دَهُهْعَ ا وينَفِ اهللِ ولَسُظْتَ رَفِحَ
 

 نْمَ نْ ونكَ مَهِ مِى بِوْلَن أَمَ يكَ ولَإِ 
 

 هيَّصِوَ ى وَدَاهلُ يف اهُخَأَ ستَلَأَ
 

 نْنَالسُّو بِ تابِكالبِ رٍهْفِ مَلَعْأَ وَ 
 

 ةٌجَيشِوَ دٍجْنَبَ تْامَا دَمَ كقُْحَفَ
 

 نْمَيَى اللَعَ عدُبَ مَّثُ انَيلَعَ مٌيظِعَ 
 

 ذكرف 267و259،  صصلشيخ املفيدمع اختالف يف األلفاظ؛ ا 165، صبكار بنزبري )انظر: ال 

، ابن أيب احلديد؛ 2/129، اليعقويب؛ 1/621ني األولني من القصيدة؛ حمسن األمني، البيت

 (.39/267؛ اجمللسي، خزمية بن ثابت یإل هانسب 6/35
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 فمنها:

 زٌيزِعَ ابُتَكو ال اهللُ لَزَنْأَ
 

 انَآرقُ دِيلِالوَ و يف يٍّلِعَ يف 
 

 اًقَسْفِ كان ذَمِ دُيلِالوَ أَوَّبَتَفَ
 

 اانَميَأ إِوَّبَمُ يٌّلِو عَ 
 

 اهللُ فَرَعَ ناًؤمِمُ انَكن مَ سَيلَ
 

 اانَوَّخَ قاًاسِفَ انَكن مَك 
 

 اًزَّعِ ى اهللِدَلَ ىلقَيَ يٌّلعَفَ
 

 اانَوَهَ كانَهُ ىلقَيَ دٌيلِوَ وَ 
 

 اًارَنَ وَ اًيَزْخِ دُيلِالوَ ىجزَيُ وفَسَ
 

 اانَنَجَ ىجزَيُ كال شَ يٌّلِو عَ 
 

 (.2/15 ،األميين ؛111ص ؛ الكنجي،1/193 ،سبط ابن اجلوزي)انظر:                       

، و (11/92و  39/235)اجمللسي، ر البيت الرابع من القصيدة كيف كتاب "حبار األنوار" مل يُذ

 ،لشيخ الصدوق)ار األبيات له مع اختالف علی النحو التايل كالشيخ الصدوق يف "أماليه" ذ

 :(579ص

 اينَلَعَ تابِيف الكِ اهللُ لَزَنْأَ
 

 انَآرقُ دِيلِالوَ و يف يٍّلِعَ يف 
 

 رٍفْكُ لَزنِمَ دُيلِالوَ أَوَّبَتَفَ
 

 اانَميَاإلِبِ أَوَبَتَ يٌّلِعَ و 
 

 اهللَ دَعبُيَ ناًؤمِمُ انَكن مَ سَيلَ
 

 اانَوَّخَ قاًاسِفَ انَكن مَك 
 

 يلٍلِقَ عدَبَ دُيلِى الوَدعَيُ وفَسَ
 

 اانَيَعَ اءِزَإىل اجلَ يٌّلِعَ و 
 

 اانَنَجَ اكَنَهُ ىجزَيُ يٌّلعَفَ
 

 اانَوَهَ ىجزَيُ ليدُالوَ اكَنَهُ و 
 

ابن )انظر:  فيه بعد البيت الثالث هنج البالغة وابن أيب احلديد يف شرح أيضاً رواها له  و

 :(2/16 ،األميين ؛6/293، أيب احلديد

 يلٍلِقَ عدَبَ دُيلِى الوَدعَيُ وفَسَ
 

 اانَيَعَ احلِسَابِإىل  يٌّلِعَ و 
 

 اانَنَجَ بِذاكَ ىجزَيُ يٌّلعَفَ
 

 اانَوَهَبِذاكَ  ىجزَيُ دٌيلو وَ 
 

 اانَبَّنا تُالدِبِ يف سٌالبِ  انٍبَأَ ة بنِبَقْعُلِ دٍّجَ بَّرُ
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 و منها:

 مَن ذَا خبَاتَمِهِ تَصَدَّقَ رَاكِعاً
 

 يف نَفْسِهِ إِسْرَارَا او أَسَرَّهَ 
 

 دٍمَّحمَ اشِرَى فِلَعَ اتَبَ انَك نمَ
 

 اارَالغَ مُّؤُيَى رَسْأَ دٌمَّو حمَ 
 

 اًنَمِؤْمُ يَمِّسُ رآنِالقُ يف انَك نمَ
 

 اارَزَغَ نيَلِتُ اتٍيَآ عِسْتِ يف 
 

 (.2/17 ،األميين ؛1/25 ،سبط ابن اجلوزي)انظر:                                                   

 ذكر اخلوارزميّو . ق باخلامتالتصدّيف  اإلمام  فضيلةإىل  يف القصيدةيشري حسّان 

وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ]»اآلية هذه عقيب يف كتابه 

)انظر: اخلوارزمي،  عليّ  لبعضهم يف حقّ : و[ قال(55/املائدة)« وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

 :(251ص ؛ الكنجي،291ص

 اهَامَقَفَ اةِكَالزَّ عَمَ الةَى الصَّافَوَ
 

 اارَبَّالصَّ هُبدَعَ مُرحَيَ اهللُ و 
 

 مَن ذَا خبَاتَمِهِ تَصَدَّقَ رَاكِعاً
 

 يف نَفْسِهِ إِسْرَارَا و أَسَرَّهُ 
 

 دٍمَّحمَ اشِرَى فِلَعَ اتَبَ انَك نمَ
 

 اارَالغَ مُّؤُيَى رَسْأَ دٌمَّو حمَ 
 

هُ  مَن كَانَ جِربِيلُ يَقُومُ ميِينَ
 

 يَومَاً و مِيكَالُ يَقُومُ يَسَارَا 
 

 اًنَمِؤْمُ يَمِّسُ رآنِالقُ يف انَك نمَ
 

 جُعِلْنَ كِبَارَا اتٍيَآ عِسْتِ يف 
 

املناقب األخری  ق باخلامت ويف التصدّسّان حلقصيدة  "املناقب"أورد ابن شهرآشوب يف 

ق ذن مل يتحقّإ، فمرييّيف ديوان احلِ هو أنشأ حسّان بن ثابت و و»قال: و  ألمري املؤمنني 

 :«انه حلسّنّإ

 ىدَو اهلُخُأَ نيَنِؤمِاملُ ريُمِأَ يٌّلِعَ
 

 ايَافِحَ انَن كَمَ و لٍعْي نَذِ لُضَفْأَ و 
 

 هِفِّكَبِ اةَكَى الزَّدَّن أَمَ لُوَّأَ و
 

 ايَاوِطَ امَن صَمَ ى ولَّن صَمَ لُوَّأَ و 
 

 ايَافِجَ كُمل يَ و لْخَبْمل يَ و يهِإلَ  هُفَّكَ دَّمَ لٌائِسَ اهُتَا أَمَّلَفَ
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 عٌاكِرَ هوَ وَ اًمَاتَخَ يهِلَإِ سَّدَفَ
 

 ايَاعِدَ ريِا إىل اخلَاهَوَّأَ الَا زَمَ و 
 

 داًمَّحمَ يبَّالنَّ يلُربِجِ رَشَّبَفَ
 

 ايَاحِضَ اكَيف ذَ يُحْالوَ اءَجَ و اكَذَبِ 
 

 (.1/622؛ حمسن األمني، 35/191؛ اجمللسي، 2/211 ،مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب)انظر:  

5 

 :من حسّان بن ثابت  موىل املوحّدين كلمات مدح حبقّأيضاً هذه 

 يتجَهْي و مُسِفْنَ يكَدِفْتَ نٍسَا حَبَأَ
 

 عِارِسَمُ ى ودَيف اهلُ ئٍطِبَ لُّكُ و 
 

 اًعَئِاضَ نيَبِّي و احملِدحِمَ بُذهَيَأَ
 

 عِئِاضَبِ لهِاإلِ ذَاتِيف  دحُا املَمَ و 
 

 عٌاكِرَ أنتَ إذْ تَيْعطَذي أَالَّ أنتَفَ
 

 عِاكِرَ ريَا خَيَ ومِالقَ وسُفُنُ كَتْدَفَ 
 

 دٍيِّسَ ريَخَ ايَ ونِمُياملَ كمِاتَخبَ
 

 عِئِابَ ريَخَ ايَ مَّثُ ارٍشَ ريَخَ ايَو  
 

 ةٍاليَوِ ريَخَ اهللُ يكَفِ لَنزَأَفَ
 

 عِئِارَالشَّ اتِمَكَحْها يف مُنَيَّبَ و 
 

سبط ابن  مع اختالف يسري؛ 229ص الكنجي، ؛265صاخلوارزمي، ؛ 2/59 ،األميين)انظر: 

 (.117؛ ترحيين، ص35/197اجمللسي،  ؛1/320، اإلربلي؛ 99، صلزرندي؛ ا1/25 ،اجلوزي

مع اختالف يف بعض األلفاظ،  خزمية بن ثابتنسب ابن شهر آشوب هذه األبيات إلی 

 :(2/211 ،مناقب آل أيب طالب، شهر آشوبابن )انظر:  أيضاً[ زمية بن ثابت]خلله  و فقال:

 يترَسْأُ ي وسِفْنَ يكَدِفْتَ نٍسَا حَبَأَ
 

 عِارِسَمُ ى ودَيف اهلُ ئٍطِبَ لُّكُ و 
 

 اًعَئِاضَ كَبُّحِن مُمَ دحَمَ بُذهَيَأَ
 

 عِئِاضَبِ لهِاإلِ بِنْيف جَ دحُا املَمَ و 
 

 اًعَاكِرَ نتَكُ إذْ تَيْعطَذي أَالَّ أنتَفَ
 

 عِاكِرَ ريَا خَيَ سُفْالنَّ كَتْدَفَ ىٌّلِعَ 
 

 ةٍاليَوِ ريَخَ اهللُ يكَفِ لَنزَأَفَ
 

 

 

 عِئِارَالشَّ اتِمَكَحْها يف مُنَيَّبَ و 
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6 

مسعوا ]املسلمني[ هم إنّ "لئالفضا"يف ]بن حنبل[ سبط ابن اجلوزي: ذكر أمحد  قال

 يقول:  قائالً و ،من السماء يف ذلك اليوم )يوم خيرب( تكبرياً

 ارقَو الفِال ذُإ فَيسَ ال
 

 يّلِال عَإى تَال فَ وَ 
 

 له فقال: فأذن  اًأن ينشد شعر ستأذن حسّان بن ثابت رسول اهلل اف

 اًنَلِعْى مُادَنَ لُيربِجِ
 

 يلِجَنْمبُ سَيلَ عُقْالنَّ وَ 
 

 واقُدَحْأَد قَ ونَمُسلِاملُ و
 

 لِسَرْاملُ يِّبِالنَّ ولَحَ 
 

 ارقَو الفِال ذُإ فَيسَ ال
 

 يّلِال عَإى تَال فَ وَ 
 

و يف بعض املصادر البيت الثالث  (.2/59 ،األميين ؛1/33 ،سبط ابن اجلوزي)انظر:  

 [.7فقط]

7 

حممّد بن قال  أيضاً.  لعليّ [9]الشمس  حادثة ردّحلسّان أوّل قصيدة أنشدت يف 

، عن عبد اهلل بن عباس الزهريّ اق، عن معمر، عنثنا عبد الرزّحدّ :طربياليب القاسم أ

 !: معاشر املسلمنيفقال النيبّ ،أصحابه جمتمعني و النيبّ مبىن و رأيت حسّان واقفاً»قال: 

ي مزنلة هارون من موسى إال األكرب، مزنلته منّ الوصيّ د العرب وبن أيب طالب سيّ هذا عليّ

، فأنشأ )حسّان قل فيه شيئاً !انيا حسّ .هبعدي، ال تقبل التوبة من تائب إال حببّ ه ال نيبّنّأ

 :(231ص، یبشارة املصطفانظر: ) بن ثابت( يقول

 بِائِن تَمِ ةُوبَالتَّ لُقبَتُ ال
 

 بِالِيب طَأَ ابنِ بِّإالّ حبُ 
 

 هُرُهْصِ لْبَ اهللِ ولِسُو رَخُأَ
 

 بِاحِبالصَّ لُدِعْيَ ال رُهْالصِّ و 
 

 دقَ و يٍّلِعَ ثلُن مِكُن يَمَ و
 

 بِغرِاملَ نَمِ مسُالشَّ هُلَ تْدَّرُ 
 

   بِرِغْمل تَ مسَالشَّ أنَّكَ ضٌيْبِ  اهَوئِيف ضَ مسُالشَّ يهِلَعَ تْدَّرُ
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الشمس:  ردّ قضية يفمساء بنت عميس أحديث  بعد نقلقطب الدين الراوندي يقول 

 :(299صراوندي، الدين ال)قطب  فقال حسّان بن ثابت

 بٍالِطَ يبأَ بنَ ليَّعَ إنَّ
 

 بِغرِيف املَ مسُالشَّ يهِلَعَ تْدَّرُ 
 

 اهَوئِيف ضَ مسُالشَّ يهِلَعَ تْدَّرُ
 

 بِرِغْمل تَ مسَالشَّ أنَّراً كَصْعَ 
 

 حصاد البحث

 هي أهمّ النتائج اليت توصل إليها البحث:

 عليّ بن أيب طالب  نياملؤمنريأممدح ة يف مجّ أنّ حلسّان بن ثابت قصائد .1

فبقي لنا من ، الصحابة و  الرسول األكرممبحضر من أنشدها يف مواضع خمتلفة 

 .األخریالكتب هذه املدائح، القطعات الشعرية القصرية يف طيّات 

 .هامسقطة عن و ةاملطبوعالعلويّة غري مذكورة يف دواوين الشاعر ح ئداأنّ امل .2

قصائده يف مدح عليّ بن أيب  يف ديوان الشاعر و حذفت منهالتالعب أنّه قد وقع  .3

 .طالب 

 اهلوامش

لبعض  باباً "معامل العلماء"عقد يف آخر كتابه  املازندراينّ آشوب السرويّ بن شهرا إنّ .1

قون، املتّ و املقتصدون، ى أربع طبقات: اجملاهرون، وهم علَ و» :قال و  شعراء أهل البيت

و ابنه حممود  مروان بن أيب حفصة و ثابت، وفني حنو: حسّان بن من املتكلّ و. فوناملتكلّ و

مروان  حسّان و يف عدّ و ...«هو أبو العالء املشهور املعريّ ومنصور الفقيه  و التميمي أبو زيد

فان مدحهم هما يتكلّخبالف ذلك إال أن يريد أنّ نظر الشتهارمها يف شعراء أهل البيت 

 ه عدّه ينافيه أنّيوم الغدير لكنّ  اًكما مدح حسّان عليّ، إن انطووا على خالف ذلك و

مل  مروان أنّ إبراهيم بن العباس الصويل و ع حنو أشجع السلمي وعرف بالتشيّ معهم من

 (.1/191)انظر: حمسن األمني،  األمر سهل يؤثر عنه مدح فيهم و
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 ى رماه بقتل عثمان يف أبياتهواضحة حتّ[ ]االمام علي  حال حسّان بن ثابت معه .2

؛ و مل يكن حلسّان يف أيّام أيب بكر و عمر نشاط سياسيّ، (1/331)حمسن األمني،  املشهورة

فلمّا جاء عثمان عاد له شيء من العصبيّة اجلاهليّة و أصبح عثمانيّاً ميالئ بين أميّة علی 

بني عثمان و بني أخيه أوس بن ثابت يف املدينة هلا  عليّ. و ال ريب أنّ ملؤاخاة الرسول 

نقالً عن طبقات  9؛ مهنا، ص1/13؛ عرفات، 319)انظر: خضر، صيف نزعة حسّان العثمانية  أثر

 (.3/63ابن سعد، 

أهل املدَر هم أهل املدينة و مكّة و الطائف و أهل قری البحرين من عبدالقيس  .3

 (.297)خضر، ص

يف  مرهأبعاقبة  له لعلمه  ما اشترط يف الدعاءإنّ معجزة و ،يف التقييد بذلك .1

)انظر: حمسن  طالقله على اإل سالمته يف مستقبل األحوال لدعا لو علم  اخلالف و

ه سوف نّأ، فقد علم  من مغيبات رسول اهلل ة وهذا من أعالم النبوّف (.1/120األمني، 

على ظرف استمراره يف  امه، فعلق دعائه خريات أيّأيف  مام اهلدى إينحرف عن 

 و ما اشترط اهلل تعاىل يف مدح أزواج النيب  مثل ذلك (.2/31 ،األميين)انظر: نصرهتم 

 ر بعد احلال عن الصالح الذي تستحقّن تتغيّمَ منهنّ أنّ بغري اشتراط لعلمه مل ميدحهنّ

( 32/حزاب)األ «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ»فقال:  كراماإل عليه املدح و

 .(21/399)انظر: اجمللسي، 

لوف من األ و مبحضر من النيب  «مام اهلادياإل»ـاملوىل بالشاعر كلمة ر فسّ .5

. (9/237الطهراين،  كآقا بزر)انظر: وا له قرّأ روه عليه وقرّ ار يف ذلك اليوم والصحابة احلضّ

 عتربياحلال أنّه  و ة،ياهلدا و ادةيالق معىن اإلمامة و ريحسّان من لفظ املوىل غ ستفدي مل

ا ملَ املعىن كالّ ذلإالقرائن مل تفد  لوال أنّ الشواهد و من فصحاء العرب و من أهل اللغة و

حديث )انظر:  الشعراء يعابه باق العرب و يباق هعلي كلألش ما قال و قوليجترأ حسّان ألن 

 (.مساحة آية اهلل ناصر مكارم الشريازي ،الغدير سند الوالية الناطق

؛ 37/112؛ حبار األنوار، 11/222و  1/622و  106و1/290أعيان الشيعة، انظر: . 6

؛ 1/39؛ تذكرة اخلواص، 2/31؛ الغدير، 2/230بن شهر آشوب، المناقب آل أيب طالب 

؛ مقتل اإلمام 136ص؛ مناقب اخلوارزمي، 326و1/325؛ كشف الغمة، 61صكفاية الطالب، 
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؛ إعالم  71و1/73 ،؛ فرائد السمطني122ص بيشاور،؛ شبهاي 1/17 ،احلسني للخوارزمي

؛ املسترشد للطربي 22ص ،ة البن الصباغ؛ الفصول املهم263ّو1/262 ،الورى بأعالم اهلدى

 ،؛ السقيفة لسليم بن قيس103ص ،؛ روضة الواعظني أليب علي الفتال169ص ،الشيعي

؛ 9/199و  319-9/309 و 7/303، ؛ خالصة عبقات األنوار يف إمامة األئمة األطهار203ص

، ؛ شواهد التزنيل56ص ،؛ النور املشتعل أليب نعيم أمحد األصبهاين2/306، سفينة البحار

 .1/91 ،؛ اإلرشاد للشيخ املفيد117ص ،؛ اجلمل للشيخ املفيد1/202

؛ مناقب ه املشهور املرويّو قال: إنّ 1/29بن أيب احلديد، الشرح النهج البالغة انظر:  .7

؛ الروض األنف 3/52 ،؛ سرية ابن هشام3/17 ،؛ تاريخ الطربي167صاخلوارزمي، 

؛ 190ص، الباب التاسع و األربعني؛ الرياض النضرة ،؛ فرائد احلموي2/113 ،للخثعمي

 .257ص ،ني لنصر بن مزاحم، صفّ 71ص، ذخائر العقىب

متون خمتلفة  ورد بأسانيد و قد املشهورة و الشمس من األحاديث املتواترة و حديث ردّ .9

ابن  مناقب ؛629ص ،غاية املرام ؛100/216و  11/192 األنوار، حبار ؛عنه 1/561 ،الكايف)انظر: 

إحقاق  ؛395ص ،كفاية الطالب ؛53ص ،تذكرة ابن اجلوزي ؛217ص ،اخلوارزمي مناقب ؛96ص ،املغازيل

 (.122 -2/119فضائل اخلمسة  ؛331-16/315 و 536-5/522 ،احلق
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 املصادر واملراجع

 .األموي العصر هناية حتی تارخيه و العريب األدب (.ش1391) علي حممد. د آذرشب، .1

 .6ط ،مست :طهران

 :طهران جملس، خانهنشر  .الشيعة تصانيف إىل الذريعة (.م1955) الطهراين كبزر آقا .2

 .1ط

 دار ،ابراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق ،البالغةالنهج شرح (.م1959) احلديد أيب ابن .3

 .2ج .شركاه و احلليب البايب عيسى .العربية الكتب احياء

 احياء دار ،ابراهيم الفضل أبو حممد: حتقيق ،البالغةالنهج شرح )د ت(. احلديد أيب ابن  .1

 .6ج. شركاه و احلليب البايب عيسى .العربية الكتب

 عادل: احملقق .الغابة أسد (.م1996) (هـ630ت) حممد بن علي احلسن أبو األثري، ابن .5

 .1ط بريوت، العريب، التراث إحياء دار الرفاعي، أمحد

 عبدالقادر حممد: حتقيق و دراسة .األمم و امللوك تاريخ يف املنتظم (.م1992) اجلوزي ابن .6

 .1ط :بريوت ،العلميه الكتب دار ،عبدالقادرعطا مصطفي و عطا

 ،الصحابة متييز يف اإلصابة.  (م1995) (هـ 952ت) علي بن أمحد العسقالين، حجر ابن .7

 له قدم ،معوض حممد علي الشيخ و املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: تعليق و حتقيق و دراسة

 دار النجار، طاهر مجعة. د و أبوسنة الفتاح عبد. د و الربي املنعم عبد حممد. د: قرظه و

 .1ط :بريوت  ،اللبنانية الكتب

 .بريوت ،صادر دار .الكربى الطبقات )د ت(. البصري اهلامشي حممد سعد، ابن .9

: شرحه و قرأه .الشعراء فحول طبقات (.م1971) (هـ231ت) حممد اجلمحي، سالم ابن .9

 .جدة ،املدين دار شاكر، حممد حممود فهر أبو

 (هـ599ت) املازندراين السروي علي بن حممد اهلل عبد أبو الدين مشري آشوب، شهر ابن .10

 حديثاً و قدمياً منهم املصنفني أمساء و الشيعة كتب فهرست يف العلماء معامل (.م1961)

 .2ط :االشرف النجف ،احليدرية املطبعة ،(الطوسي جعفر أيب للشيخ الفهرست كتاب تتمة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .11 ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  قام ،طالب أيب آل مناقب (.م1956ــــــ )ـــــــ

 االشرف، النجف أساتذة من جلنة: خطية نسخ عدة على مقابلته و شرحه و بتصحيحه

 .النجف احليدرية، املطبعة
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 اإلستيعاب (.ه1112)(هـ163ت) القرطيب النمري اهلل عبد بن يوسف عمر أبو الرب، عبد ابن .12

 .1ط :بريوت ،اجليل دار ،البجاوي حممد علي: احملقق .األصحاب معرفة يف

 ثابت بن حسّان عند اجلاهلية القصيدة مقدمة (.ه1121) عبداهلل حممود. د اخلري، أبو .13

 .1202-1125 صص رمضان، الثالثة، السنة القری، أم جامعة جملة ،عنه اهلل رضي

 مطبعة ،الشنقيطي أمحد الشيخ األستاذ: تصحيح .األغاين )د ت(. األصبهاين الفرج أبو .11

 .مصر ،التقدم

 و العريب األدب يف الوسيط (.م1919) عناين مصطفی الشيخ و أمحد الشيخ اإلسكندري، .15

 .1ط ،تارخيه

 دار .االئمة معرفة يف الغمة كشف (.م1995)( هـ693ت) عيسى بن علي احلسن أبو اإلربلي، .16

 .2ط :بريوت .األضواء

 ،األدب و السنة و الكتاب يف الغدير (.م1977) النجفي أمحد احلسني عبد الشيخ األميين، .17

 .1ط :بريوت ،العريب الكتاب دار

 الرمحانيّة مطبعة. األنصاري ثابت بن حسّان ديوان شرح (.م1929) عبدالرمحن برقوقي، .19

 .مبصر

 .بريوت ،اجليل دار .اإلسالم صدر و اجلاهلية يف العرب أدباء )د ت(. بطرس البستاين، .19

 .1ط :بريوت ،اللبناين الفكر دار .الشعر و اإلسالم (.م1990) فايز. د ترحيين، .20

 الثقافة ،الرسول شاعر ثابت بن حسّان: اإلسالم شعراء (.ه1109) حممد. د التوجني، .21

 .337-335صص شوال، و رمضان ،21 العدد االسالمية،

 حسن: له قدم .اخلاص خاص ،)د ت( (هـ130ت) حممد بن امللك عبد منصور أبو الثعاليب، .22

 .بريوت ،احلياة مكتبة دار منشورات .األمني

 السيد: حتقيق .الغارات )د ت(. (هـ293ت) الكويف حممد بن ابراهيم اسحاق أبو الثقفي، .23

 .احملدث الدين جالل

 .بريوت ،العريب الكتاب دار ،خاصة طبعة .اإلسالم صدر أدب (.م1991) حممد. د خضر، .21

 .اإلسالمية اهلداية جملة .ثابت بن حسّان شعر يف نظرة (.ق1359) حممد حسني، اخلضر .25

 .197-191 صص .األولی مجادي .عشر احلادي اجمللد .عشر احلادي اجلزء .القاهرة

 العامة الرئاسة ،اإلسالمية البحوث جملة .ثابت بن حسّان(. هـ 1395) حممد حممد خليفة، .26

 ،احلجة ذو -شوال ،1 جملد ،2 العدد ،واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات

 .239-213 صص
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 فضيلة: حتقيق .املناقب (.ه1111) (هـ569ت) املكي حممد بن أمحد بن املوفق اخلوارزمي، .27

 .2ط ،املشرفة بقم املدرسني جلماعة التابعة االسالمي النشر مؤسسة ،احملمودي مالك الشيخ

 و املشاهري وفيات و اإلسالم تاريخ (.م1997) أمحد بن حممد الدين مشس الذهيب، .29

 .1ط :بريوت ،العريب الكتاب دار ،تدمري السالم عبد عمر. د: حتقيق .األعالم

 و السنة و الكتاب يف طالب أيب بن علي اإلمام موسوعة (.ه1125) حممد الريشهري، .29

 .2ط :قم ،احلديث دار ،الطباطبائي حممود و الطباطبائي كاظم حممد: مبساعدة .التاريخ

 ،العاين مكي سامي. د: حتقيق .املوفّقيّات األخبار (.م1996) (هـ256ت) بكّار بن الزبري .30

 .2ط: بريوت ،الكتب عامل

 (هـ750ت) املدين احلنفي حممد بن احلسن بن يوسف بن حممد الدين مجال الزرندي، .31

 من سلسلة .والسبطني والبتول واملرتضى املصطفى فضائل يف السمطني درر نظم (.م1959)

 .1ط ،العامة  املؤمنني امري اإلمام مكتبة خمطوطات

: تقدمي .اخلواص تذكرة (.ه1119) (هـ651ت) قُزُغْلي بن يوسف احلنفي، اجلوزي ابن سبط .32

 .املقدسة قم ،الرضي الشريف منشورات ،العلوم حبر صادق حممد السيد

 باقر حممد: حتقيق .قيس بن سليم تابك (.هـ1105) (هـ 90ت) اهلاليل قيس بن سليم .33

 .1ط :قم ،هادي انتشارات ،األنصاری

 .1ط :طهران ،مست .البيت أهل حببّ امللتزم األدب (.ش1392) صادق. د السيّاحي، .31

 .القاهرة .داراملعارف .(اإلسالمي العصر) العريب األدب تاريخ (.م2002) ضيف شوقي .35

 .20ط

 القمي بابويه بن موسى ابن احلسني بن علي بن حممد جعفر أبو الصدوق، الشيخ .36

 مؤسسة يف النشر و الطباعة مركز .اإلسالمية الدراسات قسم: حتقيق .األمايل(. هـ1117)

 .1ط :قم .البعثة

 دار ،شريفي مري علي السيد: حتقيق .املختارة الفصول (.م1993) (هـ113ت) املفيد الشيخ .37

 .2ط: بريوت ،املفيد

 املنشاوي عبداهلل: ضبطه و راجعه. العرب آداب تاريخ (.م1997) مصطفی الرافعي، صادق .39

 .املنصورة ،اإلميان مكتبة ،البحقريي مهدي و

 و حتقيق .بالوفيات الوايف (.م2000) (هـ761ت) أيبك بن خليل الدين صالح الصفدي، .39

 .1ط :بريوت ،العريب التراث إحياء دار ،مصطفي تركي و ارناؤوط أمحد: اعتناء
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 و حققه .القرآن تفسري يف البيان جممع (.م1995) احلسن بن الفضل علي أبو الطربسي، .10

 .العاملي األمني حمسن السيد: له قدم ،االخصائيني احملققني و العلماء من جلنة: عليه علق

 .1ط ،بريوت ،للمطبوعات األعلمي مؤسسة منشورات

 على الطبعة هذه قوبلت]  امللوك، و األمم تاريخ )د ت(. جرير بن حممد جعفر أبو الطربي، .11

: ضبطه و صححه و راجعه .[ م1979 سنة يف ليدن مبدينة" بريل" مبطبعة[  املطبوعة النسخة

 .بريوت ،للمطبوعات األعلمي مؤسسة منشورات ،األجالء العلماء من خنبه

  املصطفى بشارة (.ه1120) القاسم أيب بن حممد جعفر أبو الدين عماد الطربي، .12

 التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة ،األصفهاين القيومي جواد: حتقيق .املرتضى لشيعة

 .1ط ،املشرفة بقم املدرسني جلماعة

 .بريوت ،صادر دار .ثابت بن حسّان ديوان شرح (.م2006) وليد. د عرفات، .13

 ،للماليني العلم دار ،القدمي األدب ،األول اجلزء .العريب األدب تاريخ (.م1991) فرّوخ عمر .11

 .1ط :بريوت

، اجليل دار .(القدمي األدب) العريب األدب تاريخ يف اجلامع (.م1996) حنا الفاخوري، .15

 .1ط :بريوت

 .3ط :طوس .العريب األدب تاريخ (.ش1393ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .16

 جملة ،ثابت بن حسّان شعر يف األحداث و الوقائع(. ه1399) حسن السيد األستاذ قرون، .17

 .625-611صص ،رجب ،3 اجلزء ،اخلمسون السنة ،األزهر

 .اليزدي عرفانيان رضا غالم: حتقيق .األنبياء قصص )د ت(. الراوندي الدين قطب .19

 مناقب يف الطالب كفاية (.هـ1101) (هـ659 املقتول) يوسف بن حممد الشافعي، الكنجي .19

 أهل تراث إحياء دار ،األميين هادي حممد: تعليق و تصحيح و حتقيق .طالب أيب بن علي

 .3ط :طهران ،البيت

 علق و حققه .األدب و اللغة يف الكامل )د ت(. (هـ295ت) يزيد بن حممد العباس أبو املربد، .50

 .بريوت ،الرسالة مؤسسة ،الدايل أمحد حممد. د: فهارسه صنع و عليه

 ر.األطها األئمة أخبار لدرر اجلامعة األنوار حبار (.م1993) باقر حممد الشيخ اجمللسي، .51

 .2ط :بريوت ،الوفاء مؤسسة

 التعارف دار ،األمني حسن: ختريج و حتقيق .الشيعة أعيان (.م1993) األمني حمسن .52

 .بريوت ،للمطبوعات
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 الدولة و اإلسالم صدر عصري يف تارخيه و العريب األدب (.م1937) مصطفی حممود .53

 .2ط ،احلليب البايب مصطفی مطبعة .األموية

 :بريوت ،العلمية الكتب دار ،ثابت بن حسّان ديوان شرح (.م1991) علي عبدأ األستاذ مهنّا، .51

 .2ط

 املعروف العباسي الكاتب واضح ابن وهب بن جعفر بن يعقوب أيب بن أمحد اليعقويب، .55

 ،صادر دار :قم ، بيت اهل كفرهن نشر مؤسسه .اليعقويب تاريخ )د ت(. باليعقويب

.بريوت
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