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ABSTRACT 

This research article “The Dogma’s (Belief) Poetry of the Companions of the Holy Prophet (Peace 

be upon him)” is devoted to study the dogma’s (A belief’s) poetry at the Islamic period. The 

leginning of this new era until 23 A.D. The aim this article is to throw a  deep light upon this 

pattern of poetry which deals with the spiritual side of the Arab Nation’s life and outlook.  

This research is dealing with the Dogma’s “al-Aqidah” poetry and its literary trends. It was based 

upon two centres, the study of Dogma’s poetry together with the aims of its study, the meaning 

and definition of the term (Al-Aqidah) in the Arabic lexicons, and its technical definition, its 

images in poetry and the attitude of Islam towards Arabic poetry from artistic and ideological 

point of view. And it devoted to analyse thoroughly the trends of this poetry (The dogma’s 

Poetry) such as: The war-poetry, the Flyting (Aljehad) poetry, and Al-Tohid Poetry (The belief in 

the unity of Allah). And with poet of it poetry faind oute a through investigation and analysis of 

some examples of Dogma’s poetry such as the poems of Kaab Bin Malik, Abdullah Bin Rawaha 

and other Sahabs. I have ended this research with a conclusion including its final academic 

results. 
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 المقدمہ

کما کانوا یظھرون عقائد اإلسالم من أعمالھم ھکذا کانوا عقدوا الشعر عن عقائدھم إلظھار الحق واإلسالم 

ہ وھکذا من المقاصد الشریعۃ و یعتمد علی عقائد املختلفۃ من التوحید والرسالۃ و والموت والبعث بعد

 ضروریات الدین. والشعر کان من أھم الذرائع لبیان العقائد وعھد الصحابۃ وبعدھا.

 والشعر علی الحالۃ التي کان علیھا في عھد الرسالۃ. وھي حالۃ لم یأفل فیھا نجم الشعر من حیاۃ العرب.

 علی رعایۃ الشعر ، وتأکید دورہ ، 
ً
إلیمانہ بأھمیتہ وطبیعۃ المکانۃ التي کان یتبوأھا في النفوس ، فقد کان اإلسالم حریصا

فاستمر الشعر في عھد الرسالۃ دون أن تنطفئ جذوتہ ، أو تخمد فورتہ. وصار دورہ ال یقل أھمیۃ عن دور السیف في 

ِقَل عن رسول اللہ 
ُ
تبارک وتعالی في الشعر ،  ، قولہ ، حینما أتاہ کعب بن مالک یسألہ عن رأیہ فیما أنزل اللہملسو هيلع هللا ىلص المیدان. و ن

 1 ‘‘إن المٔومن یجاھد بسیفہ ولسانہ.’’فقال: 

وإذا  کان العرب قد شغلوا باإلسالم في الطور األّول من الرسالۃ ، فإنھم في األطوار التالیۃ منھا قد أولوہ من الرعایۃ 

 واالھتمام الش يء الکثیر.

أصاب الحیاۃ من تغّیر وتطّور من خالل القیم والذي حدث للشعر في اإلسالم ، ھو ما حدث للمجتمع وما 

رحت ، واألھداف الکریمۃ التي حددتھا مبادئ الرسالۃ. 
ُ
 اإلسالمیۃ التي ط

 أن تصبح مسألۃ تبدیل الدول املحدد للشعر بالنظر في ظل التغییرات التي  أصابت نواحي الحیاۃ املختلفۃ. فاستمر 
ً
فکان بدیھیا

 دہ اإلسالم ، وتعاظم دورہ في معارکہ الخالدۃ.تدفق الشعر وفق المنھج الذي حد

 ما یقال من أن اإلسالم حال بین العرب ، وبین الشعر ، ألنہ لم یکن من مصلحۃ الدین وال من 
ً
ولیس صحیحا

، وھو یجابہ قوی الشرک ویحارب المشرکین أن یتخلی عن وسیلۃ إعالمیۃ فاعلۃ و ملسو هيلع هللا ىلص مصلحۃ الرسول الکریم 

 ذا الفصل بین اإلثنین.مؤثرۃ ، أن یجعل مثل ھ

م )
ّ
ھ( من القول بأنہ : لما جاء اإلسالم ، تشاغلت العرب عن الشعر ، ۱۳۲وھذا ُیضعف ما ذھب إلیہ ابن سال

 2 تشاغلوا عنہ بالجھاد ، وغزو فارس.

ل ترسیخ فاإلسالم لم یشغل العرب عن الشعر ، بل شجعہ ، وحرص علی تأکید قیمتہ. وکان صراع اإلسالم مع أعدائہ ، من أج

 بتعزیز دورہ وحجم المھمۃ التي اضطلع بھا في الذود عن المرسلۃ و تثبیت أرکانھا.
ً
 مبادئہ کفیال

 االستمرارہ وتصاعد دورہ. فتحول الشعر في حروب التحریر إلی أغان حربیۃ. 
ً
 جدیدا

ً
ثم جاء ت حروب التحریر باعثا

في مواکبھم یستمدوا منھا کل معاني الصبر  وأناشید حساسیۃ یرددھا املجاھدون في معارکھم ، وینشدونھا

 والصالبۃ.

وکان لھذا التأجیج لجذوۃ الشعر أثرہ فانداحت اآلفاق أمام مجامیع کثیرۃ من المسلمین لتقول الشعر ، وتنشدہ ، 

 وإن کانت ھذہ املجامع ال ترقی إلی مواقع الشعراء المتمیزین.

یلۃ ألسماء من ھؤالء تطالعنا ألّول مرۃ ، لم نسمع لھا صدی من وفي المظان وأسفار السیر والمغازي نماذج غیر قل

قبل ، مثل: القعقاع بن عمرو ، وأخیہ عاصم بن عمرو ، و نافع بن األسود التمیمي ، وکثیر بن الغریزۃ النھشلي . 

م بہ عامۃ الجند وارتجلہ الق
ّ
 ادۃ.واألعوا العبدي الشّني وغیرھم . ولم یقف األمر عند ھذا الحد، بل ترن

وقد حاولت في ھذا المقالۃ  أن أقف عند مجموعۃ من الشعراء الصحابۃ رض ی اللہ عنہم الذین استطاعوا 

نوا من التعبیر عنھا في أشعارھم.
ّ
 استیعاب مفھوم العقیدۃ. وتمک

 حتی 
ً
وارتأیت أن أقف عند الصحابۃ  الشعراء رض ی اللہ عنہم کان لھم شرف مالزمۃ الرسالۃ منذ بدایتھا غضۃ

 یفصح عن ص
ً
لب عودھا ، وذاغ أریجھا في ربوع الجزیرۃ وھما کعب بن مالک وعبداللہ بن رواحۃ ، اللذان أدیا دورا

 من نضحیاتھما ، التي تنبئ عن رجولۃ تٔومن ، بعقیدۃ راسخۃ غیر مھتزۃ ومبادئ  
ً
حقیقۃ إقدامھما ، ویوضح جانبا
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فی سبیلھا فوھبت لھم العزۃ وکتبوا ألمتھم ، ولعقیدتھم  سامیۃ مترفعۃ آمنوا بھا. وضحوا من أجلھا وطلبوا الموت

 3 الخلود.

إّن ما حفزني إلختیار ھذہ النماذج من الشعراء دون غیرھا ، ال یمت بسب کونھا الوحیدۃ إال أنھا من النماذج التي 

 عن أن الشع
ً
ر الذي وصل استطاعت أن تجسد في شعرھا مفھوم العقیدۃ ، تعبر عنھا بشکل ، واضح وبارز ، فضال

 الستجالء الصورۃ الواضحۃ لدور 
ً
إلینا لھذہ املجموعۃ من الشعراء أکثر من غیرھا ، مما یتیح املجال أمامنا واسعا

 ھؤالء الشعراء ومساھماتھم في دعم مسیرۃ الرسالۃ.

 کعب بن مالک:

م ) 
ّ

( في معرض ھ۱۳۲کعب بن مالک األنصاری شاعر من شعراء المسلمین المعدودین. قال عنہ ابن سال

 4 حدیثہ عن شعراء القری العربیۃ : إنہ شاعر مجید.

 في إعدادہ الکتساب ھذہ  
ً
ویبدو أن األصالۃ کعب الشعریۃ ، وکونہ سلیل أسرۃ معروفۃ بقول الشعر أثرا

المکانۃ في میدان الشعر. فأبوہ مالک بن أبي کعب القین شاعر ولہ فی حروب األوس والخزرج ، التي کانت بینھم 

. قبل
ً
 5 اإلسالم آثار وذکر. وعمہ قیس بن کعب  . . . شاعر أیضا

فابنہ عبدالرحمن شاعر ، وابن ابنہ بشیر بن عبدالرحمن ’’ وقد توارث أبناؤہ وأحفادہ من بعدہ تلک الموھبۃ الشعریۃ ،  

دالرحمن بن عبداللہ بن شاعر. والزبیر بن خارجۃ بن عبداللہ بن کعب شاعر ، ومعن بن عمرو بن عبداللہ بن کعب شاعر ، وعب

 6 ‘‘کعب أبو الخطاب شاعر ، ومعن بن وھب بن کعب شاعر وکلھم مجید مقّدم.

رغم الغموض الذي یکتنف  –ویبدو أن المکانۃ الشعریۃ التي کان یتمع بھا کعب في المرحلۃ التي سبقت إسالمہ 

النتشار. بدلیل ما جاء عن الرسول قد وصل إلی درجۃ من الذیوع وا –تلک الحقیۃ وضیاع ما قالہ من شعر فیھا 

، ملسو هيلع هللا ىلص، عند ما جاء ہ کعب والبراء بن معرور لیبایعانہ فی العقبۃ الثانیۃ. حینما دخال المسجد ، فإذا رسول اللہ ملسو هيلع هللا ىلص 

منا ثم جلسنا ، فقال رسول اللہ 
ّ
للعباس: ھل تعرف ھذین ملسو هيلع هللا ىلص والعباس فی ناحیۃ المسجد جالسین قال: فسل

نعم. ھذا البراء بن معرور سید قومہ ، وھذا کعب بن مالک. فواللہ ما أنساھا ، قول  الرجلین با أبا الفضل؟ فقال

یمکن أن یساعدنا في تکوین تصّور ملسو هيلع هللا ىلص وٰھذا الشطر األخیر من قول الرسول  7 الشاعر؟ قال نعم.ملسو هيلع هللا ىلص : رسول اللہ 

 من شھرۃ کعب ، وما انتھی إلیہ من منزلۃ بین شعراء عصرہ.
ً
 یوضح جانبا

 جوانبھا ، وفاتًحا آفاقھا. سارع کعب إلی لقاء رسول اللہ  وحینما انبلج 
ً
النور السماوي فوق ربوع الجزیرۃ مضیئا

 لیغترف من نور الرسالۃ ، ولیعلن إسالمہ بین یدیہ.ملسو هيلع هللا ىلص 

فکان من أوائل األنصار في المدینۃ الذین انشرحت صدورھم لإلیمان فآمن باإلسالم ، وصّدق رسولہ علیہ  

 من المسلمین.السالم ، في الوقت 
ً
 8الذي لم یکن فی المدینۃ أکثر من أربعین رجال

وحین اعتنق کعب اإلسالم عقیدۃ لم یشعرہ ذلک  بأیۃ خصوصیۃ یمکن أن تمیزہ عن غیرہ من جند اإلسالم ، بل شارک  

اتہ ، والزمہ المسلمین معارکھم بقلب مؤمن ، و نفس یغمرھا إیمان صادق ، وعقیدۃ راسخۃ. وصاحب الرسول الکریم في غزو 

 ، لیقي 
ً
 حصینا

ً
مالزمۃ الظل لصاحبہ ، ولم یفترق عنہ حّتی في أحلک الساعات وأقسامھا. ففي معرکۃ أحد جعل من نفسہ درعا

 ، حتی جرح سبعۃ عشر ملسو هيلع هللا ىلص من سھام المشرکین فلبس ألمۃ النبی ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
ً
 شدیدا

ً
، ولبس النبی ألمتہ. وقاتل في ذلک قتاال

.
ً
 9 جرحا

 غایۃ الحرص علی احتضان کعب وغیرہ من شعراء اإلسالم ، إلیمانہ بدور ملسو هيلع هللا ىلص سول الکریم وقد کان الر  
ً
حریصا

لکعب ، ورعایتہ لہ متأتیۃ من ھذا الجانب. ملسو هيلع هللا ىلص الشعر ، ومدی تأثیرہ في تغییر مجریات األحداث. وتقدیر الرسول 

 عن استمتاعہ 
ً
 بإنشادہ ، والذي طالما کان یستمع إلی شعرہ ، فملسو هيلع هللا ىلص فضال

ً
یجد في سماعہ الراحۃ شخصیا

 واالنشراح.
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في سفرہ قد شنق ناقتہ بزمامھا ، حتی وضعت رأسھا عند ملسو هيلع هللا ىلص قال: بینما رسول اللہ ’’ ویروي أن ابن سیرین  

 یا کعب بن مالک أحد بنا. فقال کعب :ملسو هيلع هللا ىلص : مقمدۃ الّرحل ، إذ قال 

ّبرھا ولو نطلقت ل وخیَبر ثم أجممَنا السیوفا  قضینا من تھامۃ کل حق
َ
 أو ثـقـیفـا قالتنخ

ً
فقال  قواطعُھنَّ دْوسا

 10 ‘‘والذي نفس ي بیدہ. لھي أشد علیھم من رشق النبل.ملسو هيلع هللا ىلص : 

 علی اإلنشاد ملسو هيلع هللا ىلص وفي أغلب األحوال کان الرسول 
ً
 کعبا

ّ
بباب ملسو هيلع هللا ىلص قال ابن سیرین: وقف رسول اللہ ’’ ھو الذي یحث

إیہ فأنشدہ ، ثم قال: إیہ فأنشدہ )ثالث  إیہ ، فأنشدہ ، ثم قال:ملسو هيلع هللا ىلص : کعب بن مالک ، فخرج فقال لہ رسول اللہ 

 11‘‘لھذا أشدُّ علیھم من وقع النبل.ملسو هيلع هللا ىلص : مرات( فقال رسول اللہ 

فالمنزلۃ التي استحقھا کعب کشاعر إسالمي ، وما أداہ من دور في الذود عن الرسالۃ ، وصیانۃ مبادئھا ، أّھلتہ ألن 

الذین کانوا ملسو هيلع هللا ىلص فھو أحد شعراء رسول اللہ ’’جماع العلماء. یکون من طراز الشعراء األوائل في تاریخ الرسالۃ ، وبإ

.
ً
 مطبوعا

ً
 12 ‘‘یردون األذی عنہ ، وکان مجّودا

، ألنہ مجّود في أغلب شعرہ، مع االعتراف بأن شعرہ متفاوتوھو حکم ینطبق علیہ ’’
ً
ا قد یکون من طبیعۃ الموضوع ، وھذتماما

 کل التجوید في فنفسہ
ً
 13‘‘نون أو قصیدۃ من القصائدن من الف، فقد تجدہ مجودا

، قد أتاح لہ فرصۃ کبیرۃ ، في ملسو هيلع هللا ىلصومما ال ریب فیہ أن إسالم کعب المبکر ، ونشأتہ فی یثرب ، حیث یستقر الرسول الکریم  

ملسو هيلع هللا ىلص ، وأن یحظی بموقع قریب من مرکز إشعاع الرسالۃ ، حیث یتنّزل الوحي ویوجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ینعم بعنایۃ الرسول 

 ، وأتاح لہ فرص التفاعل مع الحدث. والصحابۃ ، وتدور 
ً
المناقشات لشرح مضامین الرسالۃ الکریمۃ.کّل ذلک ساعد کعبا

 في قصائدہ وأشعارہ.ومن ھنا بدأت عبارتہ تزدان بألفاظ القرآن ، وتتشح بکلمات الحدیث 
ً
فبرز تأثیر ذلک  واضحا

 بألفاظ
ً
ت في عذوبتھا ، فجاء شعرہ زاخرا

ّ
ومصطلحات العصر اإلسالمي.وکذلک الحال بالنسبۃ  فازدادت في سھولتھا ، ورق

لمعاني شعرہ ، التي کانت ھي األخری من نتاج عصرہ ، وإبداع حیاتہ اإلسالمیۃ.وقد حاول کعب من خالل استیعابہ 

 من ذلک ، 
ً
ف ذلک االتجاہ في شعرہ ، ویطّورہ بما یدعم عقیدتہ. جاعال

ّ
صور من صور ’’الدقیق لمبادئ الرسالۃ ، أن یوظ

والتنعم بجنان الخلد، وقیمۃ االستشھاد في اآلخرۃ ۃ . فھو یمزج رثاء الثوابالدعایۃ للدین ، وبث األفکار اإلسالمی

ما مدی توفیق کعب ، واستطاعتہ تجسید المبادئ التي آمن بھا؟ . وما ھو الدور الذي أداہ کشاعر مسلم في  ‘‘سبیل اللہ.

 الذي رافق الرسالۃ قد جسًد حداثھا بشجاعۃ وإیمان خدمۃ الرسالۃ ، ونشر مبادئھا؟ . . . فمما 
ً
ال شک فیہ ، أن کعبا

 عن حقیقۃ 
ً
واستطاع أن یفھم دورہ کشاعر ، وأن یؤدي ما حتمتہ علیہ عقیدتہ. فجاء شعرہ في ھذا الجانب مفصحا

ی ذلک من خالل مج
ّ
موعۃ غیر قلیلۃ من ذلک. رغم أنہ لم یفرد قصائد أو مقطعات کاملۃ إلبراز ھذا االتجاہ.وإنما تجل

التي وصلت إلینا ، والتي یظھر فیھا تأثیر اإلسالم الفکري في نفس الشاعر. إذ أن ھذہ المعانی الدینیۃ التي ترددت  –أبیاتہ 

في شعرہ ، ال بّد أن یکون لھا وقع في نفس الشاعر وھي دون شک تفصح عن إیمان عمیق ، وفھم واسع کمبادئ الرسالۃ. 

 وعۃ من األفکار والمعاني اإلسالمیۃ ، وصاغھا بأسلوب شعري.وقد اقتبس کعب مجم

 التوحید:

ہ تعالی واحد ال شریک لہ ، وھو مولی المؤمنین ، صاغھا بقولہ: 
ّٰ
 فالل

 14وأن رسول اللہ بالحق ظاھر  شھدنا بأن اللہ ال رّب غیرہ  

ی المٔومینا  بأن اللہ لیس لہ شریک:وقولہ
ٰ
 وأّن اللہ مول

 ، وقدرتہ علی التحمل ، فقال: ملسو هيلع هللا ىلص  ووصف صبر الرسول 

 بأمر اللہ بنطق إذ یقول   رسول اللہ مصطبٌر کریم 

 ثم صّور النعمۃ التي أنعمھا اللہ تعالی علی الّناس إذ ھداھم لإلسالم ، فقال:

 بلسان أزھر طیب األثواب  ومواعظ من ربنا نھٰدی بھا 
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 قولہ:ویشیر بعد ذلک إلی فناء ھذہ الحیاۃ ، وسرعۃ أفولھا ، ب 

ہ فاِن   فإنما ھذہ الدنیا و زینتھا  
ّ
 أن

ً
 کالزاد ال بّد یوما

وھناک مجموعۃ أخری من تلک األبیات مبثوثۃ في ثنایا الدیوان توضح اإلتجاہ الذي تبناہ کعب في شعرہ باعتمادہ األفکار 

ومنھا أن تکذیب الرسول ھو کفر والمعانی والمفردات اإلسالمیۃ لخدمۃ العقیدۃ التي آمن بھا ، ودافع عن حریۃ انتشارھا.

وأن المسلمین ما داموا یستمدون من اللہ العون والھدایۃ فإنھم سیواصلون  15 وضالل . ومخالفۃ اإلسالم سفاھۃ و تضلیل.

وإذا کان کعب بن مالک قد عّبر بشعرہ عن جانب من تعالیم الرسالۃ فإننا نلمح في ھذا  طریقھم في نشر الرسالۃ بعزم وإصرار.

بیر قدرۃ کعب علی ألفھم الصحیح لمضامین الرسالۃ والتصویر الدقیق ألھدافھا دون أن تلتبس علیہ المفاھیم أو تختلط التع

واضح األھداف محدد الغایات. فھو واجب دیني وحالۃ مفروضۃ ،  -کما یتضح من شعرہ –علیہ األفکار.فالجھاد في ذھن کعب 

 ملسو هيلع هللا ىلص.ن الحق. وھو عالمۃ مضیئۃ تؤکد عقیدۃ املجاھدین أمام اللہ تعالی ورسولہ لمعالجۃ وتصحیح الخطأ في مسیرۃ المنحرفین ع

 الشھادۃ:

 إنھم  ما داموا یقاتلون من أجل تحقیق رسالۃ –کما یعلم غیرہ من املجاھدین  –ویعلم کعب  

 ‘‘ہ.السماء فإن األعداء مھما تکالبوا و تآمروا فإن ذلک ال یغیظھم ألن اللہ یمّدھم بنصر واسع من عند 

 ، فإنہ حرّي بمجد الدنیا وخلود اآلخرۃ.  ألن الشھادۃ غایۃ املجاھدین ومنتھی مناھم. 
ً
 أما من یسقط شھیدا

وکعب حین اختار اإلسالم عقیدۃ انفتحت أمامہ آفاق الحیاۃ الرحبۃ فلم تعد الدنیا ببریقھا وبھرجھا تلھیہ عن  

ہ قدر یتربص باإلنسان ، ال یمکنہ أن یسلم منہ ، ومن ذلک أدائ دورہ کمجاھد. ولم یعد الموت یرھبہ إلیمانہ بأن

 في لذۃ العیش أبالہ الجدیدان  إن یسلم المرء من قتل ومن مرض   قولہ:

وکعب الذي خبر الجھاد ، وذاق حالوتہ. یدرک معنی الشھادۃ ویعرف قیمتھا ال سیما وھو الشاعر المرھف  

 بالش
ً
 کبیرا

ً
 لمآثر الشھداء. مع تصویر للمنزلۃ التي یحظون اإلحساس. وفي شعرہ نلمس اعتزازا

ً
 رائعا

ً
ھادۃ ، وتخلیدا

 بھا عند اللہ تعالی ، وما أعّدہ لھم من الثواب الجزیل.

 ، وھم یوّععون نخبۃ من رفاق العقیدۃ وفي مقدمتھم حمزۃ. –معرکۃ أحد  –ففي  
ً
 کان جرح المسلمین عظیما

 ما قّدمہ أولئک املجاھدون وما سینالونہ من اللہ عّزوجل فانبری کعب یخلد مآثر شھداء ھذا الیوم ، ب 
ً
اسطا

 من الجزاء والتکریم ، ومن ذلک قولہ:

 کراٌم المداخل واملخرج   وقتالھم في جنان النعیم  

 إلی جـنۃ دوحـۃ الـمـولـج  کذلک حّتی دعاھم ملیک  

 علی ملۃ اللہ لــم یــحــرج   فکلھم مات حـّر الـبـالء 

وا في جنان الخلد.وکعب ال یأ
ّ
 سف الستشھادھم ألنھم حل

 و أبقوا لکم 
ً
و جنانا

ّ
حامي عن األشبل   فحل

ُ
 ت
ً
 أسودا

 عن عقیدتہ فلہ مکانۃ وفضل عنداللہ تعالی:
ً
 ألن إیمانہ باإلسالم یفرض علیہ التضحیۃ من أجلہ. ومن یقتل دفاعا

 ضیلوالقتُل في الحّق عند اللہ تف  أن تقتلونا فدیُن الحّق فطرتنا 

 إیذاء المؤمنین:ملسو هيلع هللا ىلص إیذاء الرسول 

 في نفس کعب ، لما یحملہ من دالالت ومعاني تعود  
ً
 متمیزا

ً
 ویحتل  استشھاد حمزۃ موقعا

 
ً
بالدرجۃ األساس إلی مکانۃ حمزۃ ، وحقیقۃ الدور الذي قام بہ في خدمۃ اإلسالم ، والدفاع عن نبیہ الکریم. فضال

 د الشدائد.ومالذہ عنملسو هيلع هللا ىلص عن أن حمزۃ ھو عم النبی 

 إلی  
ً
فمّجد شرف استشھادہ ، وأکبر من تضحیتہ بأبیات رائعۃ ، صّور فیھا فضلہ ، وعّدد فیھا سجایاہ ، ضارعا

 اللہ تعالی أن یجزیہ بأفضل ما یجزي عبادہ الصالحین.
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، فیقول:ملسو هيلع هللا ىلص فمصاب حمزۃ ھو لیس مصاب الرسول  
ً
 وحدہ ، بل ھو مصاب المسلمین جمعیا

 أصیب المسلمون بہ   
ً
 ھناک وقد أصیب بہ الرسول  جمیعا

، فإن اللہ تعالٰی سیشیہ عن تضحیتہ ملسو هيلع هللا ىلص وحمزۃ عند ما اختار طریق الشھادۃ لنیل رضا اللہ تعالٰی ورسولہ   

 جنانا ونعیما.

 وأنت الماجد البّر الوصول   أبا یعلی لک األرکاُن ھّدت  

 مـخـالـطـھـا نـعیم ال یزول   علیک سالم ربک فی جنان  

 ، في معنی التضحیۃ من أجل المبدأ ، استمّد منہ  وکان 
ً
 جدیدا

ً
استشھاد سعد بن معاذ فی الخندق ، درسا

 سیرحمہ اللہ وُیدخلہ جنانا طیبات: –کعب معاني الوفاء للعقیدۃ ، فسعد الذي قتلہ المشرکون سفاھۃ 

 سفاھا
ً
 فإّن اللہ خیر القـادریـنـا  فأما تقتلوا سعدا

 طیبـات
ً
 للصالحینا  سیدخلہ جنانا

ً
 تکون مقامۃ

 للعقیدۃ الحقۃ ، وتمنّیہ شرف نیلھا 
ً
 إذ قال: -فیما قالہ یوم خیبر –ویتجلی إیمان کعب بالشھادۃ طریقا

 بکل فتی عاري األشـاجـع مـذوذ  وفروضہ خیبرا وردنا ونحن

 جریء علی األعداء في کل مشھد  القوی  واھن ال الغایات لدی جواد

 ضروب بنصل المشـرفّي الـمھند  شتوۃ عظیم رماد القدر في کّل 

 إن أصاب شھادۃ 
ً
 بـــأحــمــد  یری القتل مدحا

ً
 من اللہ یرجوھا وفوزا

 آخر علی إیمانہ العمیق بالشھادۃ. فصّور بطوالتھم ، 
ً
وکان  تخلیدہ لشھداء مؤتۃ ، وإبرازہ لعظم تضحیاتھم دلیال

، ولم یبخل علیھم باستمطار شآبیب الرحۃ والغفران لھم وجسد  تضحیاتھم ، وأظھر صبرھم العالي ، في المعرکۃ 

  من اللہ عّزوجل.

 للتعبیر عن المبادئ التي آمن بھا فإنہ حرص أیضا علی تسخیر موھبتہ  
ً
ومثل ما اتخذ کعب من شعرہ منبرا

الشعریۃ وتجنیدھا لیسلب خصومہ من المشرکین والمنافقین کل معاني القوۃ والصالبۃ. فاتخذ من ھجائہ 

 ألن ینعتھم بکل مظاھر التصدع والتفکک. وأن ینزع عنھم کل بوارق األمل 
ً
للمشرکین ومناقضاتہ لھم سبیال

 والتفاؤل لینفذ من خالل ذلک إلی تحطیم إرادتھم ، وتمزیق أحالمھم.

 ہجو أعداء اإلسالم:

. بل ھو کالم یصدر عن إیمان –بدر  –ولھذا فقد کان کالم کعب في  
ً
 عابرا

ً
وثقۃ . وقریش ھي التي  لیس کالما

یجب أن تقّربا لحقیقۃ بعد الذي القتہ من الھزیمۃ ، والخیبۃ التي لحقت بفرسانھا ، یوم عادوا خائبین ، وفي ذلک 

 یقول:

 غداۃ السفح من أحد 
ً
 ماذا لقینا وما القوا من الھرب  سائل قریشا

مر إذ زحفوا 
 نسبما أن نراقب من آل  وال   کّنا األسود وکانوا النُّ

 وکذلک قولہ : 

 ومـا رجـعـوا إلیکـم بالّسواء  فما ظفرت فـوارسـکـم بـبـدر 

وفي أحد حینما تھاوی جبروت قریش باندحار رموزھا. وسقوط أبی جھل منکّبا علی وجھہ ، وکذلک عتبۃ و  

 شیبۃ مضرجین بالدم ، تفوح منھم رائحۃ الخذالن ، قال:

 یالقي الحین من ھو فاجر وکان  فـتبـددوا جـمعھم أبـدنــا بـھن

 لوجــھـہ
ً
 وعتبۃ غــادرنـہ وھــو عــاثــر  فـکـّب أبو جھل صریعا

 وما منھم إال بذي العرش کافر  وشیبۃ والتیمّي غادون في الوغی
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 الخیبۃ والذلۃ ألعداء اإلسالم:

 ویستخدم الشاعر أسلوب القسم لیثبط من عزیمۃ قریش . فیقسم بأّن کل من یتصدی 

 بما حدث ألبي جھل وعتبۃ وشیبۃ کدلیل علی لرسالۃ 
ً
 قریشا

ً
السماء سیکون مصیرہ الخیبۃ واإلذالل ، مذکرا

 صدق ما یقول:

 وافتقدت الموالیا  فأقسُم لو وافیتنا فـلـقـیتـنـا
ً
 ألبَت ذمیما

 وعمرا أبا جـھــل ترکناہ ثاویا  ترکنا بہ أوصال عتـبۃ وابنی

 عن حقیقۃ الدور المشبوہ الذي لعبوہ ، من خالل وجاء شعر کعب المعّبر عن نوایا الی
ً
ھود وأحقادھم ، مفصحا

 مواقفھم الخیانۃ وتآمرھم المکشوف إلحباط مسیرۃ اإلسالم.

 تطلبتہ أھمیۃ الحفاظ علی سالمۃ الرسالۃ. فوقف کعب یصّور سبب 
ً
 ضروریا

ً
فکان إجالء بني النضیر أمرا

ہ العزیز ، وتنکروا لرسالۃ الرسول إخراجھم. بعد شفاعۃ ما ارتکبتہ من أعمال. فق
ّٰ
، رغم ملسو هيلع هللا ىلصد غدروا ، وکفروا بالل

 باألدلۃ والبراھین ، ومن ذلک قولہ: 
ً
ا مؤیدا

ً
 صادق

ً
 معرفتھم  الُمسبقۃ بأن اللہ سیبعث نبیا

 کذاک ذو صرف یدور    لقد خزیت بغدرتھا الحبور 

 عزیز أمرہ أمر کـبـیر   وذلک أنھم کفروا برّب 

 فھ
ً
وا معا

ُ
 وقد أوت

ً
 وعلما

ً
 وجاء ھم من اللہ النذیر   ما

 بعد ما تمادوا في غوایتھم فکان أمر إخراجھم 
ً
 ، وخانوا المواثیق لیذوقوا عاقبۃ تآمرھم، فقال: فرضا

 لکل ثالثۃ منھم بعیر  فذاقوا ِغّب أمرھم وباال

 وغودر منھم نخل و دوٌر   وأجلبوا عامدین لقینقاع

ا ، وفّل کیدھا بعد أن أوغلت في الغدر فلقیت کّل ما یسوؤھا من ذل  و وقد نالت قریظۃ ھي األخری ما أخزاھ 

.  ھوان 

ّل ذلیل  لقد لقیت قریظۃ ما سآھا  
ُ
 وحّل بدارھا ذ

ھم ، برزت ضرورۃ مواجھۃ الحقد والکراھیۃ   وعند ما لم تجد جمیع الوسائل الممکنۃ في صرف الیھود عن غیُّ

کل ما تتطلبہ عملیۃ المواجھۃ من قوۃ  -فی خیبر –أعّد المسلمون  بفعل حاسم لتقویض أرکان التحدي. عند ذاک

لدحر کید الیھود ، وتحطیم  16متمثلۃ بالفرسان املجربین ، واملختبرین فی ممارسۃ الحرب ، والشدیدي البأس 

 أحالمھم.

 17 عبداللہ بن رواحۃ األنصاری:

 ھم شرف الذود عن الرسالۃ.شاعر إسالمی من شعراء عصر صدر اإلسالم المعروفین. ممن کان ل  

 وھو خال النعمان بن بشیر .  .  . وصاحب المناقب المذکورۃ في اإلسالم واألیام المشھورۃ.

 18 ‘‘عظیم القدر في قومہ ، سّید في الجاھلیۃ ، لیس فی طبقتہ التي ذکرنا أسود منہ.’’ ھ( : 231قال عنہ ابن سالم )

 19 ‘‘س.شاعر محسن وفار ’’ھ(: 370وقال عنہ اآلمدي )

أما شھرۃ عبداللہ الشعریۃ التي اکتسبھا في ظل اإلسالم ، فإن جذورھا تتصل بالمرحلۃ التي سبقت إسالمہ ، والتي 

 بین شعراء الخزرج ، لکونہ أحد شعرائھم المعدودین ، و وسیلتھم اإلعالمیۃ في 
ً
 متقدما

ً
کان یحتل فیھا مرقعا

 ہ ، في تصدیتہ ومناقضتہ لشاعر األوس ، قیس بن الحطیم.أیامھم المستمرۃ مع األوس. وقد تأکد حقیقۃ دور 

یجد أن ذلک  –رغم قلۃ الذي وصل إلینا منہ  –والذي یقرأ شعر عبداللہ في المرحلۃ التي سبقت إسالمہ 

 فی بیئتہ قبل اإلسالم ، بحکم ا’’الشعر 
ً
لصراع العنیف کلہ من النقائض ، ذلک النوع من الشعر الذي  کان مزدھرا
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 علی قیس بن الحطیم األوس ي الجاھلي.
ً
 الدامي بین األوس والخزرج. وقد نظم ابن رواحۃ ذلک الشعر في جملتہ ردا

20 

وإذا کان  عبداللہ بن رواحۃ لم یکن موفور الحظ بضیاع نسبۃ غیر قلیلۃ من شعرہ الذي قالہ قبل اإلسالم. فإن سبقہ فی 

 من اإلسالم ، وصدق عقیدتہ کانا کفی
ً
 متقدما

ً
دتہ شاعرا

ّ
لین بإعالء شأنہ وباحتاللہ مکانۃ مرموقۃ في تاریخ اإلسالم . خل

 من رموز التضحیۃ من اجل المبدأ.
ً
 کبیرا

ً
 شعراء عصر صدر الرسالۃ ، ورمزا

علی فضل سابقتہ في اإلسالم ، وعلی تأکید کونہ من أوائل األنصار ،  –التي بین أیدینا  –فقد  أجمعت المصادر 

 21 نہ أحد النقباء االثنی عشر لیلۃ العقبۃ.وأ

ومما ال ریب فیہ أن ھذہ المھمات التي قام بھا عبداللہ بن رواحۃ والمسؤولیات التي تحّملھا بلسانہ وسیفہ لم تکن 

 مجرد استجابۃ آنیۃ ، بل إنھا تکشف عن عقیدۃ صادق.

 22 سامۃ رضوان اللہ علیہم.، روی عنہ ابن عباس وأنس وأراویۃ للحدیث النبوی  الشریففقد کان 

ولم یکتف بروایۃ الحدیث الشریف فحسب ، بل کان وثیق الصلۃ بمجالس اإلیمان ، دائم التردد علیھا. لینھل من 

 بحر اإلسالم المتدفق ویتفقہ في علومہ المبارکۃ.

ہ أن یأتي علّی یوم ، ال أ’’ حین قال :  –ومما یروي عنہ ما ذکرہ أبو الدرداء 
ّٰ
ذکر فیہ عبداللہ بن رواحۃ ، کان أعوذ بالل

 ضرب کتفيَّ ، ثم یقول یا عویمر! اجلس فلنؤمن ساعۃ فنجلس ، 
ً
 ضرب بین ثدیي وإذا لقیني مدبرا

ً
إذا لقیتني مقبال

 23‘‘فنذکر اللہ ما شاء ، ثم یقول : یا عویمر ! ھذہ مجالس اإلیمان.

رحم اللہ عبداللہ بن رواحۃ إنہ یحب ’’ال: أنہ قملسو هيلع هللا ىلص ذلک النھج في عقیدتہ. فقد روي عنہ ملسو هيلع هللا ىلص وقد أکد الرسول 

 24 ‘‘املجالس التي تباھی بھا المالئکۃ.

 25 ملسو هيلع هللا ىلص.فکان عبداللہ أّول الخارجین إلی الغزو وآخر القافلین منہ ، وکان من الشعراء الذین ناضلوا عن رسول اللہ 

 غایۃ الحرص علی تق
ً
دیس الرسالۃ ، و إجالل من ألن النور الذي غمر نفس عبداللہ ، ونّور بصیرتہ جعلہ حریصا

حملھا أمانۃ لإلنسانیۃ. فالتزم مبادئھا ، وتفانی في تنفیذ أوامر باعثھا ، وتقّید باحترام من بعث بھا. وھي آداب تدّل 

 علی سالمۃ اإلیمان ، وصدق المعتقد.

امہ بأبیات یقول یوم دخلھا ، وھو یرتجز أمملسو هيلع هللا ىلص ففي فتح مکۃ کان عبداللہ في المقدمۃ یمسک بزمام راحلۃ الرسول 

 فیھا:

 ولہرسخلو فکل الخیر فی     خلو بنی الکفار عن سبیلہ  

 ولہـبـی قــفاللہ   حق  أعرف   ہــیلـقبـیا رب انی موٴمن 

ویـلہ
ٔ
 26کما قتلناکـم عـلـی تنزیلہ    نحن قتلناکم علی تـا

وکونہ یرفع صوتہ بھذا الرجز ، الذي کلہ  ذلک دلیل علی منزلتہ عندہ ،’’، ملسو هيلع هللا ىلص وکون ابن رواحۃ یأخذ بخطام ناقۃ الرسول 

ھجوم علی المشرکین الذین کانوا أقویاء الشوکۃ وقتئذ ، في عقر دارھم في مکۃ التي لم تکن بعد قد فتحت ذلک دلیل 

 27 ‘‘علی إیمان ابن رواحۃ العمیق ، وتغلغل روح الفداء والتضحیۃ فیہ.

 ، ألنہ کان 
ً
دہ وتقّربہ من اللہ درجۃ. فھو یسأل الرحمن فعبداللہ ال یتطلع إلی األوبۃ صالحا

ّ
یرنو إلی مرتبۃ تخل

 ...؟ فیتمنی الوسیلۃ القاتلۃ 
ً
المغفرۃ التي یشفع في سبیلھا السؤال بالعمل. ثم أیۃ عمل أکرم من أن ُیقتل شھیدا

األحشاء  التي ترفعہ إلی تلک الدرجۃ ، ویحددھا بضربۃ قاتلۃ من ید کافر ال یرحم أ طعنۃ مجھزۃ بحربۃ تقذف

 مندلقۃ.

 اإلستغفار:

 فیقول: 
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س
َ
ني أ ِكنَّ

َ
ُل الـل

َ
 ـَرحـأ

ً
 الَزَبدا  َمَن َمغِفَرة

ُ
قِذف

َ
رغ  ت

َ
 ذاَت ف

ً
 َوَضرَبۃ

 
َ
و ط

َ
 ِبَيَدي َح ـعـأ

ً
 ـَنۃ

ً
   ِبَحرَبۃ    ّراَن ُمجِهَزة

ُ
حشاَء َوالكـنـت

َ
 األ

ُ
 ِفذ

َ
 ِبداـ

هُ   َحّتی ُيقاَل ِإذا َمّروا َعلى َجَدثي
َ
َدُه الل

َ
رش

َ
 ــِمن غ أ

َ
   د ــاز  َوق

َ
 28داـَرش

 الشھادۃ:

 في 
ً
والشھادۃ بالنسبۃ لعبداللہ أنیۃ غالیۃ طالما تمناھا. فال نستغرب حینما نجدہ یطلبھا بإصرار ، ألنہ کان مثالیا

أن ینالھا ولیس ھناک ملسو هيلع هللا ىلص فلم یکن یقنعہ إال أن ینال أعلی الدرجات التي یمکن لمؤمن من اتباع محمد ’’إیمانہ . 

أعلی من الشھادۃ یمکن أن تنال لشخص مثلہ. لذلک سعی إلیھا ھذا المٔومن الطموح ، وحرص علیھا ودعا درجۃ 

 أن یھبھا لہ.
ً
 29 ‘‘اللہ عّزوجل مخلصا

 وھو یتمثل أبیات شعر. 

 ۃ أربع بعد الحساءـافـسـم    لي ـت رحـلـمـإذا بلغتني وح

  ي ورائيـلـى أهـع إلـوال أرج    الك ذمــم وخـعــان ك ــزادف 

رِض الشاِم ُمشَتِهَي ال   الُمسِلموَن َوغاَدروني آبوَ 
َ
 ـِبأ

َ
 واِء ـث

 ـنـُه 
َ
بالي ط

ُ
    ل  نـخـَع ـلـاِلَك ال أ

َ
ســخـَوال ن

َ
 ــافِ ـل  أ

ُ
 30ا ِرواِء ــهـل

،  کان االمراء یومئذ یقاتلون علی أرُجلھم أخذ اللواء زید بن حارثۃ’’ ولما التقی المسلمون بالمشرکین بالموتۃ  

تل
ُ
عند  31‘‘فقاتل الناس معہ ، والمسلمون علی صفوفھم ، فقتل زید بن حارثۃ. ثم أخذہ جعفر . . . ثم قاتل حتی ق

. فھو اآلن محط 
ً
ی عبداللہ مسؤولیۃ قیادۃ الجیش ، وحمل رأیۃ المسلمین ، فاختلف موقعہ بذلک تماما

ّ
ذاک تول

اع بہ لیدمروا قوۃ المسلمین. أما عبداللہ فلم تھتز إرادتہ انظار المسلمین ، و نقطۃ جذب یستھدفھا األعداء لإلیق

النھایۃ وثبت في نظرہ الشھادۃ ، والمسألۃ تحتاج فقط ’’ ولم تضعف عزیمتہ ، وھو المؤمن الصادق. فاتضحت لہ 

 من التقدم . . إنہ الموت وإنھا الشھادۃ ، وإنہ الصراع األزلي فی األنفس بین الرغبۃ والرھبۃ من ال
ً
موت ، وإنہ قلیال

الطمع عند النفوس المؤمنۃ المطمئنۃ في لقاء وجہ اللہ عزوجل. وإنہ الموقف في المعرکۃ الذي یتساوی فیہ 

للوھلۃ األولی الجبان والشجاع ثم یفترقان . . . ولکن سرعان ما انتصر الحق في نفسہ علی الباطل فاندفع وقاتل 

 ثم نزل 
ً
الدي نزلہ عبداللہ عن فرسہ؟ أھو نزول الرھبۃ والتردد؟ أم أنہ ، ولکن أیۃ نوع من النزول ھذا 32‘‘حینا

شعور بواجب التحسب؟ بل ھو الواجب الذي ال ینم عن جبن وتخاذل بقدر ما ُیشعر بتقدیر دقیق لطبیعۃ 

 الموقف.

و فرق بّین بین صحیح التقدیر الذي ھذا موقفہ ، وغیر صحیحہ الذي یتوجہ إلی الحرب بش يء غیر قلیل من ’’  

 أن أدنی خطأ 
ً
الالمباالۃ ، فیسھل أکلہ. وفرق بّین کذلک بّین مرھفي اإلحساس دقیقي الحساب الذین یدرکون تماما

 33‘‘في التقدیر یجّرقومھم إلی کثیر من الویالت والدمار.

 ما بیدہ بعد أن أتاہ ابن عّم لہ بعرق  من لحم  فقال شّد بھذا صلبک ، فإنک  
ً
قد وھا ھو عبداللہ ینھض ملقیا

لقیت في أیامک ھذہ ما لقیت ، فأخذہ من یدہ ثم انتھش   منہ نھشۃ ، ثم سمع الحطمۃ   في ناحیۃ الناس ، فقال و 

 أنت في الدنیا )ثم ألقاہ من یدہ ، ثم أخذ سیفہ فتقّدم ، فقاتل حتی قتل وھو یرتجز بأبیات منھا:

 تقتلي تموتي  
ّ

 ٰھذا ِحمام الموت قد صلیت   یا نفس أال

 34إن تفعلي فعـلـھـمـا ھـدیـت  مّنیت فقد أعطیت و ما ت

لما نزل ابن رواحۃ للقتال طعن ، ’’ویروي مصعب بن شیبۃ مشاعر عبداللہ ساعۃ تودیعۃ الدنیا ، فیقول :  

وا عن لحم  فاستقبل الدم بیدہ فدلک بہ وجھہ ثم صرع بین الّصفین فجعل یقول : یا معشر المسلمین ، ُضبُّ

 35 ‘‘ون یحملون حتی یحوزوہ ، فلم یزالو کذلک حتی مات مکانہ.أخیکم. فعجل المسلم
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 ملسو هيلع هللا ىلص:استجابۃ الرسول 

وھو في نفر ملسو هيلع هللا ىلص مررت بمسجد رسول اللہ ’’ویحدثنا عبداللہ بن رواحۃ عن جانب من قدرتہ الشعریۃ  فیقول :  

دعاني ملسو هيلع هللا ىلص لہ من أصحابہ ، فأضب  القوُم : یا عبداللہ بن رواحۃ! یا عبداللہ بن رواحۃ! فعرفت أن رسول ال

مت ، فقال: ھھنا ، فجلست بین یدیہ فقال: کأنہ یتعجب من شعري: کیف تقول 
ّ
 ، فسل

ً
فانطلقت إلیھم مسرعا

الشعر إذا قلت : قلت : أنظر في ذلک ثم أقول ، قال: فعلیک بالمشرکین. قال: فلم أکن اعددت شیئا ، 

 36 ‘‘فأنشدتہ.

تي تتطلبھا ظروف الرسالۃ تفصح عن موھبۃ فائقۃ في التأثر وال شک أن سرعۃ االستجابۃ لمثل ھذہ المواقف ال 

 السریع بالحدیث وتسجیلہ ، ومن ثم القدرۃ علی تغییر صورتہ حسب مقتضیات الحالۃ.

وأخرج الزبیر بن بکار في الموفقیات ، عن ھشام بن عروۃ عن أبیہ قال: ما سمعت بأحد أجرأ وال أسرع من ’’  

 تقتضیہ الساعۃ ، وأنا أنظر إلیک ، ثم أبّدہ بصرہ ، ملسو هيلع هللا ىلص: لہ رسول اللہ عبداللہ بن رواحۃ ، یوم یقول 
ً
قل شعرا

 فانبعث عبداللہ یقول :

ي تفّرست فیک الخیر أعرفہ
ّ
 37واللہ یعلم ما إن خانني بصر  إن

یختلج فی صدر الرجل فیخرجہ علی لسانہ  –قال لعبداللہ بن رواحۃ : ما الشعر؟ قال ش ي ء ملسو هيلع هللا ىلص وروي أن النبی  

 
ً
 اآلن؟ فنظر في وجہ رسول اللہ فقال: نعم ، وأنشدہ في الحال. شعرا

ً
 38 ، قال: فھل تستطیع أن تقول شیئا

وإذا کانت قدرۃ عبداللہ علی االستجابۃ السریعۃ للحدث ھي إحدی الجوانب التي أھلتہ لیکون من طراز الشعراء  

لت الجانب اآلخر من
ّ
شاعریتہ التي رفعتہ إلی ھذہ المکانۃ وبشھادۃ  البارزین في ھذا العصر. فإن موھبتہ الشعریۃ شک

 فقد أخرج ابن عساکر عن ھشام بن حسان قال: ’’الرسول الکریم. 

 ملسو هيلع هللا ىلص:قال عبداللہ بن رواحۃ للنبی  

ذي نصروا  فثّبت اللہ ما أتاک من حسن
ّ
 کالمرسلین و نصرا کال

 ویؤلمھا. فیروی عنہ 
ً
فوالذي نفس ي بیدہ لکالمہ أشّد ’’ ل : أنہ قاملسو هيلع هللا ىلص وکان الرسول یجد في شعرہ ما یغیظ قریشا

 39 ‘‘علیھم من وقع النبل.

 

 تأثیر القرآن فی شعر عبداللہ:

. وقد رأینا من قبل موظبۃ علی حضور 
ً
وعبداللہ الذي أسلم فحسن إسالمہ. کان تأثیر اإلسالم في شعرہ کبیرا

  مجالس اإلیمان ، ومدی ما کان یطیلہ من التفکر والتدّبر في فھم واستیعاب
ً
مبادئ الرسالۃ الکریمۃ. فکان طبیعیا

 بألفاظ 
ً
 یستمد منہ األفکار والمعاني واأللفاظ ولھذا فقد جاء شعرہ حافال

ً
 ونبعا

ً
أن یتخذ القرآن الکریم معینا

، ، واإلسالم،والرسول، والنبي، والمالئکۃ، والھادي، والملیک40متعددۃ اقتبسھا من القرآن ومنھا )الرحٰمن 

، والجنان ،والسکینۃ،، والرحمۃ،والجھاد،والثواب،والصالۃ،  والمؤمن،  واآلیاتاب، والّسور والمسلمون، والکت

 ،  والنار۔ ،  والمشرکین، والکفار، والکافرین، والغازي والنعیم

 من شعرہ 
ً
ولم یقتصر تأثیر القرآن الکریم في شعر عبداللہ بن رواحۃ علی األلفاظ اإلسالمیۃ فحسب بل إن قسما

 
ً
 عن فھمہ العمیق آلیات القرآن الکریم ، ومن ذلک قولہ:جائ معبرا

ْقَتلي تموتي 
ُ
 ت

ّ
 41یا نفُس أال

َمْوِت ’’ أخذہ من قولہ تعالٰی : 
ْ
 ال

ُ
إٓىَقۃ

َ
ْفس  ذ

َ
لُّ ن

ُ
ْرَجُعْوَن   ك

ُ
ْیَنا ت

َ
مَّ ِال

ُ
 42‘‘ث

 وقولہ:

 43رحمۃ المبتغي ثواب الجھاد  رحَم اللہ نافع بن ُبدیل
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ٕىْن   َو ’’استمدہ من قولہ تعالی:   
َ
ُتْم   ل

ْ
ِتل
ُ
ِه   َسِبْیِل   ِفیْ   ق

ّٰ
ْو   الل

َ
ْم   ا    ُمتُّ

ٌ
ِفَرة

ْ
َمغ

َ
َن   ل ِه   ّمِ

ّٰ
   الل

   َو 
ٌ
ْیٌر   َرْحَمۃ

َ
ا  خ مَّ  44‘‘ َیْجَمُعْوَن   ّمِ

 وقولہ:

ا لیس غالبنا
ّ
 45حّي من الّناس إن عّزوا وإن کثروا  وقد علمتم بأن

ی:   
ٰ
  ’’استوحاہ من قولہ تعال

ُ
هُ ُم ِإْن َیْنُصْرک

ّٰ
ْم  الل

ُ
ک
َ
اِلَب ل

َ
 غ

َ
ال

َ
 46‘‘ف

 وقولہ:

ني 
ّ
 لیس بالظّن أن

ً
 47إلی اللہ محشور ھناک وراجُع  وأعلم علما

ی: 
ٰ
ُرْوَن  ’’استفاہ من قولہ تعال

َ
ْحش

ُ
ْیِہ ت

َ
ِذْي إل

ّ
َه ال

ّٰ
ُقوا الل  48‘‘َواتَّ

 وقولہ:

 49وأّن الناَر مثوٰی الکافرینا   شھدُت بأّن وعد اللِہ حّق 

ی: أخذہ من قولہ تعا
ٰ
اِلِدْیَن ِفْیَھا ’’ل

َ
ْم خ

ُ
َواک

ْ
اُر َمث اَل النَّ

َ
 50‘‘ق

 

 مذمۃ الشرک:

واثقا کل الثقۃ من صدق عقیدتہ وصالبۃ إیمانہ المدعم بالحجج  –ویطالعنا عبداللہ في شعرہ کما عھدناہ  

 واألدلۃ التي تثبت زیف ادعاء المشرکین وتوضح حقیقۃ طعونھم المفتراۃ.

 ، فھو محکوم علیہ بالشقاء ومکتوب علیہ الذلۃ والمسکنۃ:ولھذا فھو یؤکد أّن من  
ً
ھا

ٓ
 یتخذ غیر اللہ إل

ہ و بہ بدینا 
ٓ
 51ولو عبدنا غیرہ شقینا  باسِم اإلل

یکفر بہ وما دام اإلسالم ھو دین اللہ الذي أنزلہ رحمۃ للعالمین. فاإلیمان بہ واجب والشھود بہ حق. ومن  

 فمثواہ النار ُیصلی فیھا

اللہ لعدم إسالم المشرکین طالما أن اإلسالم حق و آیاتہ واضحۃ؟ وحتی لو لم تکن فیہ آیات ویندھش عبد 

 واضحۃ الداللۃ فإن بداھتہ تنبیک بحقیقتہ.

 ملسو هيلع هللا ىلص:إطاعۃ الرسول 

 وفي ذلک یقول: 

وم لم تکن فیہ آیات مبّینۃ
َ
 ک بالخبرکانت بداھتہ تنبی   ل

 

 ملسو هيلع هللا ىلص فإن إیمانہ وإقرارہ بالرسول عۃ اللہ تعالی ، ولھذا مصّدق بکل ما جاء بہ . وطاعتہ من طاملسو هيلع هللا ىلص والرسول  
ً
لم یعد سرا

: 
ً
 یخالج نفسہ ، بل تحّول إلی أنشودۃ لم یستطع کتمان أنغامھا في قلبہ فارسلھا قائال

ي مؤمن بقیلہ
ّ
 أعرف حق اللہ في قبولہ  یا رّب إن

ہ رسـولـہ
ّ
ي شھیٌد أن

ّ
 52إن

ہَم  ’’وفی ذلک أخذ عبداللہ علی قولہ تعالی:  
ّٰ
اَع الل

َ
ط
َ
َقْد أ

َ
ُسْوَل ف ِع الرَّ

ْ
ط  53‘‘ ْن یُّ

 ولماذا الکتمان طالما أن الرسول صادق یقولہ. 

 فضل الرسول علی العالمین:

 وفي ذلک یقول:  

ہُ 
ُ
ْیر أعرف

َ
ي تفّرست فیک الخ

ّ
ُروا  إن

َ
 خالفتُھم في الذي نظ

ً
 54فراسۃ
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. فھو الذي فّتح أذھانھم و نّور بصائرھم إلی  علی العالمینملسو هيلع هللا ىلص وعبداللہ ال یغفل اإلشارۃ إلی فضل الرسول  

. سالحۃ في ذلک 
ً
الحّق بما کان یقرأ ہ علیھم من کتاب اللہ. وھو الذي أخذ بأیدیھم إلی الھدی بعد أن کانوا ضالال

 ألنہ دائم التھجد مشغول بالقرآن 
ً
اإلیمان واثقۃ بالصبر ، وزادہ الصبر علی ما یواجھہ فھو ال یعرف للنوم طعما

 رموز الشرک في مضاجعھم ، وفي ذلکوآ
ّ
 یاتہ في حین یغط

 یقول:  

 اذانشق معروف من الصبح ساطع ہ ــابـو کتـلــنا رسول اللہ یتـیـوف

 بــہ  مــوقـنـات أّن مـــا قــال واقـع أرانا الُھدٰی بعد العمت فقلوبنا  

 اذاستثقلت بالمشرکین المضاجع  ی جنبہ عن فراشہـف  جاـت یـبیـی

و بعد ذلک یصّور لنا حالۃ الذین صّدوا عن سبیل الرسالۃ. فھم في حسرۃ ویأکل قلوبھم الندم ، ولکن ال وھ 

 حین تنّدم.  وفی ذلک یقول: 

 55علی أمرھم وأيُّ حین تنّدم  محّمدا یطیعوا لم قوم ویندم

 لمشرقۃ.وعبداللہ الذي وجد في اإلسالم السبیل الذي أعاد للحیاۃ وضعھا الطبیعي ، وصورتھا ا 

 نتیجۃ البحث:

فإن لکل بدایۃ نھایۃ ، ولکل حدیث خالصۃ وغایۃ ، وال بد من وفقۃ تأمل واستذکار لما حقہ  

 البحث من مقاصد ، وما توصل إلیہ من نتائج.

والبحث علیہ کانت الدراسۃ ‘‘ العقیدۃ فی شعر الصحابۃ رض ی اللہ عنہم’’ إن موضوع المقالۃ 

لمفھوم العقیدۃ ، وما تنطوی علیہ من معان وقیم. ومن ثم معرفۃ املجتمعۃ لتکوین تصور واضح 

الصورۃ التی انتھت إلیھا فی شعر الصحابۃ رض ی اللہ عنہم ، فکشف البحث عن القیمۃ الکبیرۃ التی 

یتصدرھا ھذاالشعر ، لما یحویہ من معان وقیم ، فتبین انھا تشمل کل ما یدین اإلنسان بہ ویعتقدہ ، 

ہ تعالی ، وتصدیق لما جاء بہ فإن البحث یقتصر 
ّٰ
علی ما یدین بہ المسلم من توحید ، وإیمان بالل

 من تعالیم سماویۃ ، تحدد بہ عالقۃ المسلم و صلتہ بربہ تعالی.ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

وتطرق البحث إلی بیان األثر الذی ترکہ اإلسالم فی نفوس الشعراء المسلمین ، فأظھر تجاوبھم 

صرافھم إلی تحمل أداء الجانب االعالمی فیہ وکل ذلک نجد فی شعر الذین ، تأثرھم بتعالیم اإلسالم وإن

 أّول مخاطبي اإلسالم.

 :التوصیات

 التی ظھر لی خالل ھذا البحث ھی الموضوعات املختلفۃ لتحقیق الباحثین مثل : 

 االتجاھات الفنیۃ فی شعر املجاھدین. .2

 األدواۃ البالغیۃ فی قصائد الصحابۃ  رض ی اللہ عنہم. .0

 الموقف األخالقی فی شعر الصحابۃ رض ی اللہ عنہم.    .3
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ابہحصفی شعر اللعقیدہ ا  

69  

 



 (2، العدد5)املجلد                                                                                                                                                                 ء(0202یونیو)افکار

70 

 المصادر والمراجع
 

رقم م ،  1998/1408ز ،تمٔوسسۃ الرسالۃ، بیرو صحیح ابن حبان،، مامال ا، تمیمیال، ابو حاتم محمد ابن حبان1

 4797یث نمبر: الحد

Ibn-e-Hibban,  Abu Hatam Muhmmad  Al-Tamimi, Al-Imam, Sahih Ibn-e-

Hibban, Moasisa –tu-Risalah, Bairut, 1408/1998, Hadith # 4797. 
 22،ص1952محمد بن سالم الجمحی ، طبقات فحول الشعراء ،دارالمعارف القاھرۃ ،  2

Muhammad Bin Salam Al-Jumhi, Tabaqat Fahol Al-Shuara, Dar-ul- Ma’arif, Al-

Qahira, 1952, P:22 
 112-113،ص1974،  الکتب العلمیۃ، بیروت،دار مصطفی الشکعۃ،  األدب في موکب الحضارۃ3

Mustafa Al-Shakaa, Al-Adab Fi Maokab-ul-Hazarah, Dar-ul-Kutab Al-ilmia, 

Bairut, 1974, P:112-113 
   226/16بوالفرج األصفھانی ،  األغانی ، دارالکتب العلمیۃ ، بیروت  ، أ4

Abu Al-Faraj Al-Asfahani, Al-Aghani, Dar-ul-Kutab Al-ilmia, Bairut, 16/226 
  183طبقات فحول الشعراء ،ص 5

Tabaqat Fahol Al-Shuara, Dar-ul- Ma’arif, Al-Qahira, P:183 
  226/16األغانی ،  6

Al-Aghani,16/226 
 58ص،1966، مطبعۃ المعارف ،بغداد،  یق : الدکتور سامی ()دراسۃ وتحقدیوان کعب بن مالک 7

Diwan Ka’ab Bin Malik , (Dirasa Wa Tahqeeq: Al-Dactor Sami), Matba tul 

Ma’arif, Baghdad, 1966, P:58 

  56، صایضا .8 

Ibid, P:56 
  236/1،  1966غازي، جامعۃ اکسفورد ، ابوعبداللہ محمد بن عمر الواقدی ،الم9

Abu Abdullah Muhammad Bin Umar Al-Waqdi, Al-Maghazi, Jamia Oxford, 1966, 1/236 
 64/1، 1931،ن علی، زھر اآلداب وثمر األلباب، مطبعۃ الرحمانیۃ، مصرابواسحاق ابراھیم ب10

Abu Ishaq Ibarahim Bin Ali, Zahr-ul-Aadab wa Samar-ul-Albab, Matba-tul-

Rehmania , Mesar, 1931, 1/64 
 233/16األغانی ،  11

Al-Aghani,16/233 
 1960،123/3،مصر،مطبعۃ النھضۃ،ابوعمر یوسف بن عبداللہ،االستیعاب فی معرفۃ االصحاب12

Abu Umar Yousaf Bin Abdullah, Al-Istia’ab Fi Ma’arifat-ul- Ashab, Matbat-u-

Nahzah, Mesar, 1960, 3/123 
  148دیوان کعب بن مالک ، ص13

Diwan Ka’ab Bin Malik ,P:148 
 200، صایضا14

Ibid, P:200 



ابہحصفی شعر اللعقیدہ ا  

71  

 

  255، صایضا15

Ibid, P:255 

 196، صایضا16 

Ibid, P:196 

 2/79/ ق 1905،ۃ النبویۃ الشریفۃ، مطبعۃ بریل، لیدنالطبقات الکبیر فی السیر ، حمد بن سعدم17 

Muhammad Bin Sad, Al-Tabaqat-ul-Kabir Fi Al-Sirat-un-Nabavia Al-Sharifa, 

Matba’a Barail, Ledan, 1905, 7/79 
  186طبقات فحول الشعراء ص18

Tabaqat Fahol Al-Shuara,P:186 

 184ص ،1986الدار القطنی ،علی بن عمر ،  المؤتلف واملختلف ، دارالغرب اإلسالمی ،19 
Al-Dar al Kutani, Ali Bin Umar, Al-Mu’talif Wal Mukhtalif, Dar-ul-Gharb Al-Islami, 1986, P:184 

 9ص ، دیوان عبداللہ بن رواحۃ 20 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:9 

 79/ 2/ ق 3الطبقات الکبیر ، 21 

Al-Tabaqat-ul-Kabir, 3/79 

 1/288ق،1966،التراث العربی، دمشق شرح شواھد المغني، لجنۃ، السیوطی، جالل الدین عبدالرحمن22 

Al-Sayoti, Jalal-u-Dinm Abd-u-Rehman, Sharah Shawahid Al-Mughnai, Lajna Al-

Turase Al-Arabi, Damishq, 1966, 1/288 

  235/3،    1970أسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ ، دارالشعب القاھرۃ ،أبوالحسن عزالدین ، 23 

Abu-ul-Hasan Aez-u-Din, Usad-ul-Ghaba Fiz Ma’arifa-tul-Sahabah,Dar-u-

Sha’ab, Al-Qahirah, 1970, 3/235 

  265/3، 1949أبوعبداللہ احمد بن حنبل ، مسند اإلمام أحمد ، مطابع دارالمعارف ،مصر ،  24 

Abu Abdullah Ahmad Bin Hambal, Musnad Imam Ahmad, Dar-ul-Ma’arif, 1949,3/265 
  235/3 ،أسد الغابۃ25

Usad-ul-Ghaba, 3/235 

 101-102ص ، بن رواحۃ  دیوان عبداللہ26 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:101-102 
   53-54، ص  ایضا27

Ibid, P:53-54 
 374/2،ق1955،السیرۃ النبویۃ، مطبعۃ مصطفی الحلبی، مصر، أبو محمد، عبدالملک بن ھشام28

Abu Muhammad Abdul Malik Bin Hisha, Al-Seerah Al-Nabaviz, Matba Mustafa 

Al-Halbi, Mesar, 1955, 2/374 

 58ص ، دیوان عبداللہ بن رواحۃ 29 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:58 

  58، ص المصدر السابق30 

Ibid, P:58 

  761/2الواقدی ، المغازی ، 31 



 (2، العدد5)املجلد                                                                                                                                                                 ء(0202یونیو)افکار

72 

 

Al-Waqdi, Al-Maghazi,P:2/761 

 70ص ، دیوان عبداللہ بن رواحۃ 32 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:70 

   70-71، ص المصدر السابق33 

Ibid, P:70-71 

  379/2السیرۃ النبویۃ ،قابن ھشام ، 34 

Ibin Hisha, Al-Seerah Al-Nabaviz, 2/379 

   238/3أسد الغابۃ 35 

Usad-ul-Ghaba, 3/238 

  187-88طبقات فحول الشعراء ص36 

Tabaqat Fahol Al-Shuara,P:187-88 

  900/3االستیعاب ، 37 

Al-Istia’ab, 3/900 

 390/7تھذیب ابن عساکر، مطبعۃ الترقی دمشق ،  بن احمد ، عبدالقادر 38 

Abdul Qadir Bin Ahmad, Tahzib Ibn-e-Asakar, Matba Al-Tarqi, Dimashaq, 7/390 

   67/4اإلصابۃ39 

Al-Isbah, 4/67 

  80,88ص ، دیوان عبداللہ بن رواحۃ  .40 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:80-88 

   87، ص یضاا41 

Ibid, P:87 

  57العنکبوت: 42 

Al-Ankabot:57 

 92ص ، دیوان عبداللہ بن رواحۃ 43 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:92 

  157آل عمران:  44 

Al-Imran:157 

 93ص ، دیوان عبداللہ بن رواحۃ 45 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:93 

 160آل عمران:  46 

  96ص ،دیوان عبداللہ بن رواحۃ47 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:96 

 96المائدۃ:48 

Al-Maedah:96 

  106ص ،دیوان عبداللہ بن رواحۃ49 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:106 



ابہحصفی شعر اللعقیدہ ا  

73  

 

     128األنعام: 50 

Al-An’am:178 

 107ص ،حۃدیوان عبداللہ بن روا51 

Dewan Abdullah Bin Rawaha, P:107 

  101-102، صایضا52 

Ibid, P:101-102 

 80النساء:53 

Al-Nisa:80 

 97ص ،حۃدیوان عبداللہ بن روا54 

Ibid, P:97 

  105، ص ایضا55 

Ibid, P:105 


