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رب إعجازاً حبد القرآُن الكرمي وحٌي من هللا عز وجل أوحى به لنبيه حممد صلى هللا عليه وسلم، ويُعت
ذاته، وهو معجزة النيب حممد )ص(، ال أحد يستطيع اإلتيان مبثله، ال من اإلنس وال من اجلان. 
هذا اإلعجاز وضع القرآن الكرمي موضع الدراسة لدى بعض الباحثني املشككني بفرادة القرآن 

جالبًا من أشعار  الكرمي وإعجازه، فغاص البعض منهم يف أشعار العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم،
اجلاهلية تلك النصوص اليت تتشابه مع بعض اآلايت القرآنية من انحية احملتوى وشكل اللغة 
العربية، معتربًا بذلك أن ال جديد يف اآلايت القرآنية وأهنا كانت معروفة للعرب يف اجلاهلية، وأن 

اليت جاءت اآلايت القرآنية  العرب يف اجلاهلية قد )قالوا ابلقرآن(، أي أهنم قالوا بعض األشعار
 الحقاً شبيهًة هبا.

احلقيقة أن من يعود اىل أمهات املصادر العربية اإلسالمية جيد الكثري من هذه األشعار املنسوبة 
لشعراء عرب من اجلاهلية، واليت تتشابه يف احملتوى والشكل مع بعض اآلايت القرآنية. ولكن يبقى 

ار هلؤالء الشعراء اجلاهليني، خاصة وأن ظاهريت التدليس السؤال عن مدى صحة نسب هذه األشع
واإلنتحال يف الشعر العريب أمران معرتف هبما حىت من قبل الرواة املسلمني األوائل. وال أظن أن 
عميد األدب العريب الدكتور طه حسني قد أخطأ يف دراسة هاتني الظاهرتني يف كتابه )يف الشعر 

ين ال أنكر احلياة اجلاهلية صوص الشعر اجلاهلي بشكل عام: )إاجلاهلي(. يقول د. طه حسني خب
كل البعد على  فهذا الشعر بعيد.. اجلاهلي وإمنا أنكر أن ميثلها هذا الشعر الذي يسمونه الشعر

هذا الشعر اجلاهلي ال ميثل اللغة  .. إنالعصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه أن ميثل اللغة العربية يف
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يح أن جمال حبث د. حسني مل يكن الشعر اجلاهلي الذي )قال ابلقرآن( ابلتحديد، (. صحاجلاهلية
 ولكن حبثه ومنهجه ميكن توظيفهما هنا لدراسة هذا املوضوع بشكل خاص.

سأحاول يف هذه العجالة عرض بعض من هذه األشعار ومقارنتها مبا يشبهها من اآلايت القرآنية 
ي حنن بصدده، مث الحقًا سأستعني ابلدكتور طه حسني إلعطاء القاريء صورة عن املوضوع الذ

 وغريه لتحليل املوضوع والوصول اىل نتائج.

 يف اليمن: )كندة(وهو من قبيلة  م(565امرؤ القيس )قال الشاعر اجلاهلي 

 فإذا ما جاءه أنكرهَء    الّشتا يف الّصيف   يشتهي اإلنسان  

 أكَفَرهق  ّتل اإلنسان ما     فهو ال يرضى بعيٍش واحدٍ 

َفرَهُ من سورة عبس: ) 17فعجز البيت الثاين مطابق لآلية  نإَساُن َما َأكإ ٍء .. قُِتَل اإلإِ ِمنإ َأيِ  َشيإ
رَهُ .. َخَلَقهُ   ..(.ِمنإ ُنطإَفٍة َخَلَقُه فَ َقدَّ

 ويُنسب البيت التايل أيضا المرؤ القيس:

 عن غزاٍل صاد قليب ونفر   اقرتبت الساعة وانشق القمر

َوِإنإ يَ َروإا آيًَة .. اقإرَتََبِت السَّاَعُة َوانإَشقَّ الإَقَمرُ من سورة القمر: ) 1بيت مطابق لآلية فصدر ال
َتِمر   ٌر ُمسإ  (.يُ عإِرُضوا َويَ ُقولُوا ِسحإ

ومبا أننا يف اليمن فلنعرج على شاعر ميين جاهلي آخر من قبيلة )طي(، وهو حامت الطائي 
 م( الذي ُنسب إليه:605)

يي العظام البيض وهي رميمأما وال  ذي ال يعلم السر غريه   وُي 

 لقد كنت أطوي البطن والزاد ي شتهى   خمافًة يوماً أن ي قال لئيم

َوَضَرَب لََنا َمَثاًل َوَنِسَي َخلإَقُه قَاَل من سورة يس )ايسني(: ) 78وعجز البيت األول مشابه لآلية 
 أيضا خيربان األلوسي يف كتاب )بلوغ األرب( أن الشاعر اجلاهلي(. و َمنإ ُُيإِيي الإِعظَاَم َوِهَي َرِميمٌ 

زهري بن أيب سلمى، وهو شاعر من قبيلة )مزينة( من جند واحلجاز، كان )مير ابلعضاه )وهي 
شجرة( وقد أورقت بعد يبس، فيقول: لوال أن تسبين العرب آلمنت أن الذي أحياِك بعد يبٍس 

 سُيحي العظام وهى رميم(. 

م( الذي 555آلن اىل قبيلة )أسد( من جند واحلجاز وشاعرها اجلاهلي عبيد بن األبرص )وننتقل ا
 نسب إليه:

 والقول يف بعضه تلغيب   ابهلل ي درك كل خري
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 عّّلم ما أخفت القلوب    وهللا ليس له شريك

ِلِمنيَ الَ َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمرإُت َوَأانَإ أَ والبيت الثاين ميكن مقارنته ابآلايت: ) ( سورة األنعام وَُّل الإُمسإ
 . 78( سورة التوبة َعالَُّم الإُغُيوبِ هللا يَ عإَلُم ِسرَُّهمإ َوجَنإَواُهمإ َوَأنَّ  هللاأملَإ يَ عإَلُمواإ َأنَّ . )163

م(، وهو من شعراء احلجاز، ومات قبل ظهور اإلسالم 620) زيد بن عمرو بن نفيلأما الشاعر 
 ه: بقليل، فقد نسب إلي

 وأسلمت وجهي ملن أسلمت له   األرض حتمل صخرا ثقاال

 دحاها فلما استوت شدها   أبيد وأرسى عليها اجلباال

وكلمة )دحاها(، اليت إعتربها بعض املفكرين املسلمني احلديثني دلياًل على قول القرآن الكرمي 
َرإَض بَ عإ من سورة النازعات: ) 30بكروية األرض، واردة يف اآلية  وزيد بن  (.َد َذِلَك َدَحاَهاَواألإ

م(، وهو 624عمرو ليس الوحيد القائل بدحي األرض، فها هو الشاعر أمية بن أيب الصلت )
 شاعر جاهلي من قبيلة )ثقيف( من الطائف يف احلجاز أدرك اإلسالم ومل يسلم، يقول:

 وبّث اخللق فيها إذ دحاها    فهم سكاهنا حىت التناد )أي القيامة(

أن الشاعر أمية بن أيب الصلت هو من أكثر الشعراء اجلاهليني القائلني ابلقرآن وأغزرهم،  واحلقيقة
آمن شعر وهو الذي قال عنه النيب حممد )ص(: )عن أبن عباس قال النيب صلعم عن شعر أمية: 

 ومن األشعار املنسوبة إليه: .(وكفر قلبه الصلت أمية بن أيب

 مرياث الذي كان فانياوهلل     أال كل شئ هالك غري ربنا

 مساء اإلله فوق سبع مسائيا    له ما رأت عني البصري وفوقه

َماَواِت َواأَلرإِض وَ  هللوَ وميكن مقارنة هذه االبيات ابآلايت: ) ( سورة مبَا تَ عإَمُلوَن َخِبريٌ  هللاِمريَاُث السَّ
  .86( سورة املؤمنون َعرإِش الإَعِظيمِ ُقلإ َمن رَّبُّ السََّماَواِت السَّبإِع َوَربُّ الإ . )180آل عمران 

 وقال أمية أيضاً:

 ورواغها شىت إذا ما تطرد   وترى شياطينا تروغ مضافة

 وكواكب ترمى هبا فتعرد )اي هترب(    تلقى عليها يف السماء مذلة

اَنَها ُمِلَئتإ حَ من سورة اجلن: ) 9و 8وتقول اآلايت  َنا السََّماَء فَ َوَجدإ .. َرًسا َشِديًدا َوُشُهًباَوَأانَّ َلَمسإ
دإ َلُه ِشَهااًب َرَصًدا َن جيَِ َتِمِع اآلإ ِع َفَمنإ َيسإ َها َمَقاِعَد لِلسَّمإ ُعُد ِمن إ  (.َوَأانَّ ُكنَّا نَ قإ

 ومما يُنسب ألمية أيضا:

 وسبحان ريب خالق النور مل يلد   ومل يك مولوًدا بذلك اشهد
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 عرش أم كيف يولدوسبحانه من كل إفك وابطل   وال والد ذو ال

 من اخللق كفؤ قد يضاهيه مضدد   هو الصمد احلي الذي مل يكن له

 وإذ هي يف جو السماء تصعد   تسبحه الطري احلوائج يف اخلفا

 وسبحه األشجار والوحش أبدا   ومن خوف ريب سبح الرعد فوقن

.. ُقلإ ُهَو هللا َأَحٌد.. هللاوهذه األبيات ميكن مقارنتها بسورة اإلخالص: )  الصََّمُد.. ملَإ يَِلدإ َوملَإ يُوَلدإ
ِدِه َوالإَمالَِئَكُة ِمنإ ِخيَفِتهِ من سورة الرعد: ) 13َوملَإ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد(، واآلية   (.َوُيَسبِ ُح الرَّعإُد حِبَمإ

 وقال أمية أيضا:

 لئن قال ريب للمّلئكة اسجدوا   من احلقد نريان العداوة بيننا

 ركد  له طوًعا سجوًدا و  فخروا   أكمل هللا خلقهآلدم ملا 

 ؟طني على انر السموم يسود  أ   فقال عدو هللا للكرب والشقا

ُجُدواإ آلَدَم َفَسَجُدواإ َإالَّ من سورة اإلسراء: ) 61وهو ما ميكن مقارنته ابآلية  َوِإذإ قُ لإَنا لِلإَمآلِئَكِة اسإ
ُجُد لَِمنإ َخَلقإ   (. َت ِطيًناِإبإِليَس قَاَل أََأسإ

 ونسب أيضاً اىل أمية خبصوص سفينة نوح عليه السالم:

 املسبح اخلشب فوق املاء سخرها   خّلل جريتها كأهنا عوم

 جتري سفينة نوح يف جوانبه   بكل موج مع األرواح تقتحم

 نودي قم واركنب أبهلك أن   هللا موف للناس ما زعموا

 ت من حوهلا األمممشحونة ودخان املوج يرفعها   مأل وقد صرع

 حىت تسوت على اجلودي راسية   بكل ما استودعت كأهنا اطم

َوِقيَل اَي أَرإُض اب إَلِعي َماءِك َواَي )من سورة هود:  49- 44فهذه األبيات ميكن مقارنتها ابآلايت 
ُوِديِ  َوِقيَل  تَ َوتإ َعَلى اجلإ ُر َواسإ ِم الظَّالِِمنيَ ََسَاء أَقإِلِعي َوِغيَض الإَماء َوُقِضَي اأَلمإ (. مع بُ عإدًا ل ِلإَقوإ

التنويه اىل أن سفينة نوح يف سفر التكوين يف التوراة رست على جبل أرارات وليس جبل اجلودي. 
 فكيف عرف أمية أين رست سفينة نوح القرآنية؟ بل ومن أين له أخبار الغيب الواردة يف شعره؟.

قبيلة ذبيان من جند والعراق وكان ندمي امللك النعمان أما الشاعر اجلاهلي النابغة الذبياين، وهو من 
 بن املنذر، فينسب إليه: 

 حىت يصري دماً  يف األرحام ماءً     اخلالق البارئ املصور 
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َاُء من سورة احلشر: ) 24وهو ما ميكن مقارنته ابآلية  ََسإ َاِلُق الإَبارُِئ الإُمَصو ُِر َلُه األإ ُهَو اَّللَُّ اْلإ
ََن ُيسَ  سإ ِكيمُ احلُإ َرإِض َوُهَو الإَعزِيُز احلَإ  (.بِ ُح َلُه َما يف السََّماَواِت َواألإ

السموءل بن عاداي الغساين، والذي عاصر الشاعر امرؤ أما الشاعر العريب اجلاهلي اليهودي 
 القيس، فينسب إليه:

 نطفًة ما م نيت يوم منيت    أم رت أمَرها وفيها ربيت  )اي خ لقت(

ا لو َخفيت        مكان خفيّ كّنها هللا يف   وخفّي مكاهن 

مُثَّ َكاَن .. أملَإ َيُك نُطإَفًة ِمنإ َميِنٍ  ميُإََن من سورة القيامة: ) 38و 37وهو ما ميكن مقارنته ابآليتني 
 (.مُثَّ َجَعلإَناُه نُطإَفًة يف قَ رَاٍر َمِكنيٍ من سورة املؤمنون ) 13(، وابآلية َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّى

نكتفي هبذا القدر من عرض أشعار اجلاهلية اليت قالت ابلقرآن الكرمي، كما يقولون. وسنتعامل 
معها كعينة للدراسة، وذلك ألهنا ختتصر أشعار اجلاهلية اليت قالت ابلقرآن، فهي تغطي مسافة 

م وحىت صدر اإلسالم )موت أمية بن أيب 520زمنية تقارب مائة عام، من مولد امرؤ القيس يف 
لصلت يف السنة الثانية للهجرة النبوية الشريفة(. وكذلك هذه العينة تغطي اجلزيرة العربية جغرافياً، ا

من اليمن جنوابً اىل جند وحدود الشام والعراق مشااًل، مروراً ابحلجاز(، هذا عدا عن أن هذه العينة 
ن وخلق اإلنسان، اىل تتناول مواضيع وقضااي خمتلفة ورد ذكرها يف القرآن الكرمي، من خلق الكو 

علم الغيب خبصوص املالئكة وإبليس والشياطني، اىل العقيدة واإلميان ابهلل وحده ال شريك له، اىل 
 قصص األنبياء واألولني. 

والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هو: مبا أن هذه األشعار اجلاهلية اليت تصف النواحي الدينية 
سب هذه األشعار، كانوا يؤمنون ابهلل الواحد األحد الصمد والثقافية للعرب يف اجلاهلية الذين، ح

الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوًا أحد، والذي ُييي العظام وهي رميم، والذي عرشه فوق 
السماوات السبع ويسبح الرعد حبمده، والذي ال يعلم السر غريه ويعلم ما ختفي القلوب، والذي 

، والذي جن ى نوح من الغرق، والذي خلق آدم من خلق االنسان من نطفة كن ها يف م كان خفي 
طني وخلق إبليس من انر.. اخل، فما الداعي إذن لتنزيل القرآن الكرمي؟ وما الداعي للدين 
اإلسالمي ما دام اجملتمع العريب يف اجلاهلية كان مؤمنًا موحدًا مسلماً؟ خاصة وأننا نعرف أن 

رأيه فقط، بل كان )لسان حال( قبيلته، يُعرب  بشعره عن  الشاعر العريب اجلاهلي مل يكن ميثل
 ثقافتها ومهومها وحياهتا وطموحاهتا!.
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سنقوم اآلن برحلة حبث يف اتريخ العرب يف اجلاهلية حماولني رسم صورة اترخيية صحيحة عن 
ية املعتقدات الدينية لدى عرب اجلاهلية، وكذلك سنحاول دراسة التباين يف هلجات القبائل العرب

اجلاهلية بني بعضها البعض من جهة وبينها وبني لغة القرآن الكرمي من جهة أخرى )وابلتايل لغة 
الشعر اجلاهلي الذي قال ابلقرآن كما يزعمون(، وذلك لكي نستطيع احلكم على هذه االشعار، 

 سالم(؟أهي فعال أشعار جاهلية أم اهنا اسالمية منسوبة اىل شعراء جاهليني )منتحلة بعد ظهور اال

املشكلة اليت تواجه اي ابحث يف التاريخ اجلاهلي هي اننا ال نعرف، تقريبا، شيئا عن هذا التاريخ، 
خاصة الذي يعود منه اىل مئة عام وأكثر قبل االسالم، اما ما كان قريبا من االسالم فلم يهتم 

، صاحب )املفص ل املؤرخون املسلمون به مثل اهتمامهم ابلتاريخ االسالمي. يقول د. جواد علي
اتريخ اجلاهلية هو أضعف قسم كتبه املؤرخون يف اتريخ العرب قبل االسالم(، هبذا اْلصوص: )

ر ما ذكروه على انه اتريخ هذه ثوأك، العرب يف اتريخ العرب، يعوزه التحقيق والتدقيق والغربلة
، وأشياء هو أساطري وقصص شعيب وأخبار أخذت عن أهل الكتاب وال سيما اليهود احلقبة

من األمور اليت تثري .. و وضعها الوضاعون يف اإلسالم، ملآرب اقتضتها العواطف واملؤثرات اْلاصة
األسف، هتاون املؤرخني يف تدوين التأريخ اجلاهلي، وال سيما القسم القدمي منه، الذي يبعد عن 

لقد وفق .. ااإلسالم قرانً فاكثر، فإن هذا القسم منه ضعيف هزيل، ال يصح أن نسميه أترخي
أما التأريخ اجلاهلي، فلم يظهروا مقدرة يف .. املؤرخون العرب يف كتابة أتريخ اإلسالم توفيقًا كبرياً 

فاقتصر علمهم فيه على األمور القريبة من اإلسالم، على أهنم  ،نه، بل قصروا فيه تقصرياَ ظاهراً يتدو 
روا فيها براعة ومهارة، ومل يطرقوا كل حىت يف هذه احلقبة مل جييدوا فيها إجادة كافيه، ومل يظه

فرتكوا لنا فجوات وثُغرًا مل نتمكن من سد ها وردمها ، األبواب أو املوضوعات اليت ختص اجلاهلية
  (.حىت اآلن، وال سيما يف أتريخ جزيرة العرب

على  مل يدو ن العرب، قبل نزول القرآن الكرمي، أشعارهم واترخيهم وأنساهبم، بعكس الرومان والفرس
سبيل املثال، بل حفظوه ابلتواتر، حىت وصل اىل الرواة يف صدر االسالم، فهل ميكن االطمئنان اىل 
)اترخيية( ما رواه الرواة من أخبار تعود اىل مئات او آالف السنني؟ ال ميكن الوثوق ابلرواية 

ية، ويتم تركيب الشفهية من الناحية العلمية، فمع مرور الزمن تزول االحداث من الذاكرة اجلماع
االحداث بطريقة اخرى حسب اهواء الرواة او حسب الظروف اليت مير هبا هذا اجملتمع، او يتم 
سد النقص يف الرواية املنسية إبخرتاع قصص لسد الثغرات. فلنأخذ مؤرخًا من أهم املؤرخني 

ى أنه مل يكن املسلمني على سبيل املثال، وهو )اهلمداين( صاحب االكليل، الذي أرخ لليمن، فنر 
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يعرف من اتريخ اليمن القدمي سوى القليل، فها هو يذكر، على سبيل املثال، االسم )اتلب( على 
انه كان ملكا من ملوك مهدان يف اليمن وزعم انه ابن )شهران(، ولكن احلقيقة اليت نعرفها االن من 

إله سبأ األعظم )املقة آاثر اليمن ان )اتلب( كان أحد آهلة اليمن وليس ملكا. وكذلك احلال مع 
او ايل مقة( فقد جعله اهلمداين اَسًا ألحد أبنية سليمان اليت بنتها اجلن!!. ونفس الشيء يتكرر 
مع ابقي املؤرخني مثل ابن الكليب وابن اسحق وايقوت احلموي، ويف هذا كله داللة على ان 

املصادر اآلاثرية لتاريخ علمهم )اترخيهم( مل يكن من مصادر مدونة بل من أفواه الرجال. أما 
اجلاهلية يف اجلزيرة العربية فهي شحيحة جدا وتكاد تذكر، وسنأيت على بعض منها ال حقا حني 

 نتحدث عن اللهجات العربية.
إن املصدر االهم والذي ميكننا الوثوق به متاما حول التاريخ الديين لعرب اجلاهلية هو بال شك 

لقدمي الذي مت تدوينه يف زمن نزوله وبني أيدي أمينة. والقرآن القرآن الكرمي،  فهو النص العريب ا
خري مرآة تعكس لنا صورة احلياة الدينية يف اجلاهلية، واالايت القرآنية تضعنا يف بؤرة احلدث حيث 
أهنا ُُتادل مشركي مكة يف االمور الدينية يف الفرتة اليت نزلت هبا اآلايت، اي أهنا مل حتمل عليهم 

توه، بل واجهتهم أبفعاهلم وأفعال آابئهم. فإذا ما نظران اىل هذه اآلايت لوجدان اهنا ختربان شيئاً مل أي
عن حياة دينية يف اجلاهلية مغايرة لتلك احلياة اليت وصفها الشعر اجلاهلي الذي قال ابلقرآن كما 

خيتلف عن  يزعمون. صحيح أن اجلاهليني كانوا يؤمنون بوجود هللا، لكن مفهومهم هلذا اإلله كان
املفهوم القرآين له، فاآلايت ختربان أهنم كانوا يشركون مع هللا آهلة أخرى، هي يف بعض احلاالت 
بنات هللا، كما هو احلال مع الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى، كما أهنم مل يؤمنوا ابلبعث بعد 

ام القدمية يف الشرق، وهي املوت، أي ان داينتهم، حسب اآلايت، مل ختتلف كثريا عن دايانت االقو 
ليست اال امتدادا هلا. القضية ليست قضية ِذكر )أشياء( متطابقة، بل كيف نفهم هذه االشياء 
املتطابقة )اي قضية مفهوم(. العرب يف اجلاهلية كانوا يفهمون هللا واملالئكة والوحي واجلنة والنار 

القرآين، لذا نزلت اآلايت القرآنية  والبعث واحلساب بطريقة أخرى، مبفهوم آخر مغاير للمفهوم
لتبني هلم املفهوم الصحيح. مل ينضج الدين اجلاهلي، وال اللغة اجلاهلية كما سيمر معنا، ليصل اىل 
درجة التوحيد القرآين التام، فكيف نضج هذا الدين اجلاهلي واللغة اجلاهلية على ألسنة الشعراء 

 اجلاهليني؟ أنصدق القرآن أم نصدق الرواة؟

وهناك نقطة أخرى مهمة يف هذا اجملال نعرفها من التاريخ االسالمي نفسه، وهي حقيقة رفض 
اجلاهليني ومقاومتهم للدين اجلديد. لقد بذلت قريش ومن معها من قبائل العرب الغايل والنفيس 
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لإلطاحة ابلدعوة النبوية الشريفة، واملعارك يف صدر االسالم، من بدر حىت فتح مكة )بل وحىت 
روب الردة(، خري دليل على ذلك. هل ميكن أن تضحي العرب خبرية أبنائها وأبمواهلا للقضاء ح

على دين كانت تؤمن به؟. ولكن قد يقول قائل أن السلطة السياسية، وعدم خسارهتا، كانت هي 
السبب لرفض القرشيني هلذا الدين، وذلك خوفا من أن يُنهي الدين اجلديد سلطة أقطاب مكة 

واالقتصادية. نقول أن هذا وارد، ولكن هذا االمر ال يُثب ت الزعم أبن داينة قريش يف  السياسية
اجلاهلية كانت إسالمية ابملفهوم القرآين لإلسالم كما ُنسب اىل ألسنة شعراء اجلاهلية. ولو كانت 
احلال كذلك ملا وصلت االمور االجتماعية يف مكة وحتالفاهتا اىل ما وصلت اليه، ألن الدين 
االسالمي، لو كان موجودا فعال كما يزعمون، لكان قد منع ذلك أصالً. وقد يقول قائل آخر أن 
بقااي الدين )احلنيفي(، اي داينة سيدان ابراهيم عليه السالم، كانت موجودة يف جزيرة العرب قبل 

 غري مقبول االسالم، وما هؤالء الشعراء الذين قالوا ابلقرآن اال )حنيفيون(. هذا االمر ابلنسبة يل
البتة، كون القرآن الكرمي ال خيربان بشيء من هذا القبيل، وال حىت تلميحاً، وكل ما يذكره هو 
سيدان ابراهيم نفسه وابنه اَساعيل عليهما السالم. وكل الشعر املنسوب لشعراء جاهليني 

السالمي يف )حنيفيني( ليس اال شعرا اسالميا ُنسب اىل هؤالء الشعراء إلثبات أقدمية الدين ا
 جزيرة العرب على الداينتني اليهودية واملسيحية.    

هذه اللحظة لدراسة احلياة اجلاهلية، ويبقى القرآن إذن، ال يوجد بني أيدينا مصادر خارجية حىت 
الكرمي خري مصدر. وأنمل يف املستقبل أن تنتعش الدراسات اآلاثرية يف اجلزيرة العربية لتفصح لنا 
االرض العربية عن اترخيها. أما الشعر اجلاهلي فهو ينتمي لنفس االشكالية، فلم يصلنا من مصادر 

املتوىف (، عمرو بن العالءخبار وصلنا عن طريق الرواة. يقول )أبو جاهلية مدونة، وامنا كباقي اال
ما انتهى إليكم مما قالت العرب إال أقله، ولو جاءكم وافراً جلاءكم علم وشعر  : )للهجرة154سنة 
وانطماسه  (. لقد ذهب معظم الشعر اجلاهلي مع تقادم الزمن وموت الرواة االقرب للحدثكثري

ومل يصل املسلمني منه اال القليل، وملا وصلوا اىل عنفوان دولتهم كان ال بد من الذاكرة اجلماعية، 
هلم من أتريخ أصوهلم اليت نسوها، فنسجوا االساطري التفسريية، كما فعلت كل الشعوب، وابلطبع  

 كان للشعر نصيب من هذا النسيج.

ذكرون ايضا انه يذكر املؤرخون العرب ان )يعرب بن قحطان( هو اول من نطق بلغة العرب، وي
)اَساعيل( عليه السالم، ويذكرون ايضا اهنا كانت لغة آدم يف اجلنة؟! إذن من الذي علم العرب 
لغتهم؟ يعرب أم اَساعيل أم آدم؟ اإلرث اليهودي، االقدم من االسالمي، خيربان أن )العربانية(  

This file was downloaded from QuranicThought.com



بن نوح(، ومنه جاء كانت لغة آدم يف اجلنة ايضا، وأن العربانيني هم من نسل )عابر بن سام 
العربانيون. وهنا نتوقف قليال عند هذه االسطورة )التفسريية(، اذ انه من املنطق االسطوري ان أييت 
)العربانيون( من )عابر(، واالشتقاق اللغوي واضح ال لبس فيه، فالعابر هو املرتحل )البدوي(، 

(، وعرب هي إقالب لغوي و)عرب( تعين تنقل. وكذلك احلال مع العرب، فهم عرب ُرح ل )بدو
لكلمة عرب، ومبا اهنم عرابً فما املانع ان يكون جد لغتهم مشتقًا من اجلذر )عرب( و)عرب(، وليس 
هناك خري من )يعرب( لكي يقوم هبذه املهمة، فتم إشتقاقه. ال ميكن للغة أن أتيت من انسان 

ومنو، وال ميكن ليعرب بن قحطان  مبفرده، فاللغة تتطور ومتر يف مراحل وال تثبت بل دائما يف حراك
ان أييت ابللغة العربية، إمنا نسي العرب أصوهلم ألهنم مل يدونوها، فلم يكن امامهم من خيار سوى 
إخرتاعها، فقال املسلمون القحطانيون )من أصول مينية( ان يعرب هو جد  اللغة العربية، بعكس 

ثبت القحطانيون صحة روايتهم قالوا شعرا على املسلمني العداننيني الذين قالوا إبَساعيل. ولكي ي
 لسان )حسان بن اثبت(:

 تعلمت م من منطق الشيخ يعرب أبينا    فصرمت معربني ذوي نفر

 وكنتم قدميا ما بكم غري عجمة كّلٍم    وكنتم كالبهائم يف القفر

كن ان وال خيفى هنا على أحد يعرف سرية حسان بن اثبت، شاعر الرسول، واخالقه، انه ال مي
يقول حسان هذا الشعر عن العداننيني الذين ينتمي اليهم القرشيون، ومنهم رسول هللا )ص(. 
ويبدو ان دعاة القحطانية هؤالء مل خيطر بباهلم ان هلجات اهل اليمن قبل االسالم كانت ختتلف 

ة القرآن العربية عن اللغة العربية اليت نزل هبا القرآن الكرمي، فكيف تعلم أهل احلجاز العداننيون لغ
 من اهل قحطان؟ 

كان أول رواة الشعر اجلاهلي يف االسالم )مح اد الراوية( زعيم اهل الكوفة يف الرواية، وكان )خلف 
االمحر( زعيم أهل البصرة. أما محاد فيخربان )املفضل الضيب(، وهو من رواة الكوفة، ان محادا قد 

ا ما يؤكده )حممد بن سالم( صاحب )طبقات )أفسد الشعر افسادا ال يصلح بعده ابدا(. وهذ
  ،وكان أول من مجع أشعار العرب وساق أحاديثها، مح اد الرواية، وكان غري موثوق بهالشعراء(: )

(، وهو رأي )يونس بن حبيب( ايضا: )العجب كان ينحل شعر الرجل غريه، ويزيد يف األشعار
 328املتوىف سنة (، عفر النحاسأبو جمن يروي عن محاد، كان يكسر ويلحن ويكذب(. أما )

إن محادًا هو الذي مجع السبع الطوال، ومل يثبت ما ذكره الناس )يف أمر املعلقات:  ، فقالللهجرة
(. أما خلف االمحر فكان كذبه كثريا، وقد اعرتف لألصمعي أبنه من أهنا كانت معلقة على الكعبة
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فسه للقبائل العربية، جيمع واحدة منها قد وضع الشعر. أما )ابو عمرو الشيباين( فكان )أيجر ن
شعرا يضيفه اىل شعرائها(. وكان رواة الشعر يتخذون من الرواية مهنة مرحبة، خاصة عندما زاد 
الطلب يف املدن االسالمية املفتوحة )االمصار( على شعر االعراب، فكان املؤرخون واالدابء 

ومع ازدايد الطلب على البضاعة انتقل الرواة  يسافرون اىل البوادي لتدوين الشعر العريب. مث الحقا
من البوادي اىل االمصار حاملني معهم اشعارهم املنحولة. وخيربان االصمعي على سبيل املثال أن 
احد االعراب، واَسه ابو ضمضم، قد انشده شعرا ملائة شاعر كلهم يدعى عمراً، فقال االصمعي: 

ني(. وخيربان ابن سالم ان )قريش نظرت فاذا حظها )فعددت اان وخلف االمحر فلم نقدر على ثالث
 من الشعر قليل يف اجلاهلية فاستكثرته يف االسالم(، ترى كيف استكثرته؟

ومل يكتِف الرواة بوضع الشعر يف أفواه الشعراء اجلاهليني، بل متادوا يف وضع الشعر يف أفواه 
المي مثل )األغاين( حىت ترى املالئكة واجلن والشياطني، وما عليك سوى قراءة اي مرجع اس

حجم املأساة، فقد نسب الرواة شعرا لسيدان آدم عليه السالم قاله يف راثء إبنه، وقالوا شعرا على 
لسان اجلن اليت ردت على شعر آدم، وقالوا شعرا على لسان اجلن اليت قتلت )سعد بن عبادة( 

عاد ومثود، رغم ان اآلايت القرآنية ختربان زعيم االنصار، وقالوا شعرا ونسبوه اىل عاد ومثود وانبياء 
ان عادا ومثودا زالتا منذ زمن بعيد. فهل كانت الذاكرة العربية اجلماعية قوية لدرجة اهنا ما زالت 

 حتفظ شعرا قاله آدم عليه السالم؟!. 

ة،  ال ميكن ان يكون هؤالء الشعراء اجلاهليني الذين قالوا ابلقرآن حنيفيون، كما يقول بعض الروا
كون اآلايت القرآنية ال ختربان شيئا عن احلنيفيني زمن نزول االايت او قبلها، رغم ذكر االايت 

ولكن كان  ما كان إبراهيم يهوداي وال نصرانياالقرآنية أن سيدان ابراهيم عليه السالم كان حنيفًا )
بع ملة إبراهيم: ( )سورة آل عمران(، وأن سيدان حممد )ص( إتحنيفا مسلما وما كان من املشركني

رِِكنيَ ) َنا ِإلَيإَك َأِن اتَِّبعإ ِملََّة ِإب إرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن الإُمشإ ُقلإ ِإنَّيِن ( و)النحل( )سورة مُثَّ أَوإَحي إ
َتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة ِإب إرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن الإ  رِِكنيَ َهَداين َريبِ  ِإىَل ِصرَاٍط ُمسإ ( )سورة االنعام(. ُمشإ

غريب أمر هؤالء احلنيفيني ال تذكرهم اآلايت القرآنية رغم األمهية القصوى اليت يوليها القرآن 
لسيدان ابراهيم وأتباعه، خاصة وأن القرآن يف حالة مشاهبة ذكر لنا املسيحيني الرهبان والقسيسني 

قالوا إان نصارى ذلك أبن منهم قسيسني  ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذينوأنصفهم: )
( )سورة املائدة(. فلماذا مل تنصف اآلايت وال تذكر احلنيفيني على ورهباان وأهنم ال يستكربون
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أمهيتهم مثلما ذكرت القسيسني والرهبان؟ ملاذا مل حتاجج اآلايت العرب املشركني ابحلنيفيني كما 
 .حاججت العرب املسيحيني ابلرهبان والقسيسني؟

اجلواب حسب اعتقادي أهنم مل يكونوا موجودين، وإمنا مت اخرتاعهم الحقا بعد ظهور االسالم من 
قبل الرواة. وملاذا مل ُيسلم من عايش منهم البعثة النبوية الشريفة؟ فها هو شاعر ثقيف العتيد أمية 

السنة الثانية بن أيب الصلت، احلنيفي الذي قال ابلقرآن كما يزعمون، قد عاصر النيب ومات يف 
للهجرة، فلماذا مل يؤمن ابلنيب الكرمي وما جاء به من إتباع لداينة ابراهيم احلنيفية؟ بل على العكس 
فقد قال شعرا يرثي به قتلى قريش يف معركة بدر. لقد كان النص القرآين واضحا جدا يف عشرة 

)ص( هلا، فلماذا مل يتبعها  مواقع قرآنية خبصوص ملة سيدان ابراهيم احلنيفية وإتباع سيدان حممد
أمية؟ خاصة وأن الرسول بعد موت عمه ايب طالب كان قد هاجر، ومن معه من املسلمني 
االوائل، اىل الطائف، معقل ثقيف وأمية، طالبا نصرهتم، فرفضوه وآذوه. أما سبب رفض أمية 

الثقفي، وكان شاعراً أمية بن أيب الصَّلإِت الدخول يف االسالم فهو احلسد كما يقول املسعودي: )
عاقاًل، وكان يتَِّجر إىل الشام، فتلقاه أهل الكنائسي من اليهود والنصارى، وقرأ الكتب، وكان 

وملا بلغه ظهور النيب صلى هللا عليه وسلم اغتاظ لذلك .. علم أن نبي ًا يبعث من العرب قد
و ذات يوم يف فتية يشرب وأتسف، وجاء املدينة ليسلم فرده احلسد، فرجع إىل الطائف، فبينما ه

 ثالثة أصواب وطار، فقال أمية: أتدرون ما قال؟ قالوا: ال، قال: فإنه يقول قَ إذ وقع غراب فنعَ 
ُسوا   َبنَّ قوله: مث قال: أحإ لكم: إن أمية ال يشرب الكأس الثالثة حىت ميوت، فقال القوم: لتَكذِ 

(. نفسه مث َشهق شهقة فكانت فيها. .كأسكم، َفَحَسوإها، فلما انتهت النوبة إليه أغمي عليه
وهذا يبدو يل أقرب اىل القصص الشعيب منه اىل علم التاريخ. واألمر الثاين املستغرب خبصوص 
هؤالء الشعراء احلنيفيني اهنم رو جوا بشعرهم للداينة احلنيفية، كما يقول الرواة، ومل يلقو اية معارضة 

ل للرسول الكرمي، فلماذا ترك سادة العرب هؤالء او أي أذى من العرب اجلاهليني خبالف ما حص
الشعراء احلنيفيني يروجون بشعرهم لداينة ابراهيم احلنيفية املخالفة لداينتهم وداينة آابئهم بينما منعوا 

 الرسول وحاربوه عندما أخذ بدعوة قومه وعرض نفسه على القبائل العربية يف مواسم احلج؟!.

ا أتت من )يعرب بن قحطان( او غريه،  سواء كان عداننيا من أما خبصوص اللغة العربية وكوهن
احلجاز او قحطانيا من اليمن، فكلها قصص ال ميكن االطمئنان اىل صحتها التارخيية. وهاكم ما 
قالته العرب عن هذا املوضوع حسب ما وصلنا من الرواة. يقول ابن منظور ويوافقه املسعودي 

فقال بعضهم: أول من أنطق هللا لسانه بلغة العرب يعرب  ا عرابً و واختلف الناس يف العرب مل َسُ  )
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أول من تكلم (. أما ايقوت احلموي فيذكر )بن قحطان، وهو أبو اليمن كلهم، وهم العرب العاربة
ب ُعر   ،ويقال إن يقطن هو قحطان ،ابلعربية يقطن بن عامر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح

(. أما كيف حدث يَ عإُرب بن قحطان ألنه أول من تكلم ابلعربية فسم ي قحطان ولذلك َسي ابنه
ملا حشر هللا اْلالئق إىل اببل بعث إليهم رُيًا شرقية وغربية وقبلية ذلك فيخربان ايقوت احلموي )

إذ اندى مناِد من جعل املغرب  ،فجَمَعهم إىل اببل فاجتمعوا يومئٍذ ينظرون ملا حشروا له ،وحبرية
فقال يعُرُب بن  ،ق عن يساره فاقتصد البيت احلرام بوجهه فله كالُم أهل السماءعن ميينه واملشر 

ومل يزل  ،فكان أول من تكلم ابلعربية ،َقحطان فقيل له اي يعرب بن قحطان بن هود أنت هو
املنادي يُنادي من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حىت افرتقوا على اثنني وسبعني لسااًن وانقطع 

قال (. أما النويري فيذكر )األلسُن فسميت اببل وكان اللسان يومئٍذ اببلياً  الصوت وتبلبلت
الشريف اجلواين: وهذا خمتصر من نسب اليمن. قال: إن العقب من قحطان بن عابر من يعرب 
بن قحطان: وهو الذي زعمت مين العرب إمنا َسيت عراب به وأنه أول من تكلم ابلعربية ونزل أرض 

وحدثين عباس بن هشام الكليب، عن أبيه، عن (. أما البالذري فقال )من كلهااليمن فهو أبو الي
جده، عن أيب صاحل، قال: تكلمت العرب العاربة ابلعربية حني اختلفت األلسن ببابل. قال 

  (.هشام: وأهل اليمن يقولون: أول من تكلم ابلعربية يعرب بن قحطان

صة يعرب واللغة العربية حسب ما قال ابن نالحظ من هذه االحاديث ان العرب إختلفوا يف ق
منظور، وان اهل اليمن زعمت ما زعمت حسب ما قال النويري والبالذري. واملالحظة الثانية هي 
دخول االساطري التوراتية من الكتاب املقدس واالدبيات اليهودية على الرواية التارخيية العربية 

أللسنة( يف اببل، الواردة يف )سفر التكوين(، االسالمية، فال خيفى على احد ان قصة )تبلبل ا
حماولة اسطورية لتفسري ظاهرة اختالف لغات البشر، واْلطأ التورايت كالعادة جاء يف االشتقاق،  

ِلذِلَك كون اببل مشتقة من )ابب ايل( اي )ابب هللا او بيت هللا( وليست مشتقة من )بلبل(: )
َُها  . ومل يقف (9: 11 ُهَناَك بَ لإَبَل ِلَساَن ُكلِ  اأَلرإِض( )سفر التكوين أَلنَّ الرَّبَّ « اَبِبلَ »ُدِعَي اَسإ

دخول االساطري التوراتية على اْلط العريب االسالمي عند هذا احلد، فطريقة األنساب عند 
النس ابني العرب موازية متاما ْلط النسب كما جاء يف سفر التكوين، وهذا يبدو واضحا يف قول 

ويقال إن  ،يقطن بن عامر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوحوارد اعاله أن )ايقوت احلموي ال
(. فعاًل ان قحطان عند العرب هو )يقطان( يف سفر ب فسم ي قحطانُعر   ،يقطن هو قحطان
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َشاُد َولُوُد َوأَرَاُم. َوبَ ُنو أَرَاَم:ُعوُص َوُحوُل التكوين: ) َوَجاثَ ُر َوَماُش. بَ ُنو َساٍم: ِعياَلُم َوَأشُّوُر َوأَرإَفكإ
َشاُد َوَلَد َشاحَلَ، َوَشاحَلُ َوَلَد َعاِبَر.   َوأَرإَفكإ

َش َرُعو .. َوَعاَش َعاِبُر أَرإبَ ًعا َوَثالَِثنَي َسَنًة َوَوَلَد فَاََلَ.. َوَعاَش فَاَلَُ َثالَِثنَي َسَنًة َوَوَلَد َرُعَو.. َوَعا
ِ َوَثالَِثنَي َسَنًة َوَوَلَد َسرُ  ًعا اث إنَ َتنيإ وَج.. َوَعاَش َسُروُج َثالَِثنَي َسَنًة َوَوَلَد اَنُحوَر.. َوَعاَش اَنُحوُر ِتسإ

رِيَن َسَنًة َوَوَلَد اَترََح.. َوَعاَش اَترَُح َسبإِعنَي َسَنًة َوَوَلَد أَب إرَاَم  )أي إبراهيم( َواَنُحوَر َوَهارَانَ  ( َوِعشإ
ن او قحطان( قد عاش حوايل سنة وبذلك يكون يقطان )او يقط(. 26-10: 11)تكوين 
قبل امليالد حسب التأريخ التورايت. مع التنبيه انه رغم ان الرواة العرب املسلمني أخذوا  2000

النسب عن االحداث التوراتية، اليت ال أيخذ علماء التاريخ احلديثني هبا، إال ان التوراة ال تورد،  
َويَ قإطَاُن َوَلَد: أَلإُموَداَد َوَشاَلَف َوَحَضرإَموإَت : )كما رأينا آنفاً، ان )يعرب( كان من أبناء يقطان

يُع هُؤالَِء بَ ُنو  َواَيرََح َوَهُدورَاَم َوأُوزَاَل َوِدق إَلةَ  َوُعواَبَل َوأَبِيَماِيَل َوَشَبا َوأُوِفرَي َوَحِويَلَة َويُواَبَب. مجَِ
 يَ قإطَاَن(. 

ته ضرورايت االشتقاق اللغوي ألصل العرب )اي فِمن أين أتى الرواة العرب بيعرب هذا؟ لقد إقتض
ان يعرب مشتقة من عرب وليس العكس كما يزعم الرواة(. أما القصص اجلميلة اليت يرويها بعض 
الرواة عن قصة يعرب مع ابيه قحطان خبصوص استعمال اللغة العامية )العربية( حمل اللغة الرَسية 

ية ال اعتبار هلا. غريب أمر هذه الذاكرة العربية الفذة اليت )اآلرامية القدمية( فهي من الناحية التارخي
عاما دون تدوينها. تُرى َمن من الرواة يف صدر  2700ما زالت تذكر أحدااث تعود اىل اكثر من 

سنة يف الديوان القحطاين هذا؟!. مل  2700االسالم حضر ذلك االجتماع الذي حصل قبل 
لعراقية، على سبيل املثال، االحتفاظ أبخبار رعمسيس الثاين تستطع الذاكرة اجلماعية املصرية او ا

وأمنحوتب، او اخبار سرجون االول، اال بعد ان إكتشفها علم اآلاثر احلديث، فكيف استطاعت 
 الذاكرة العربية االحتفاظ بتاريخ ابعد من ذلك؟!. 

ب قبل اإلسالم لقد كان للعر يقول د. جواد علي يف املفص ل يف اتريخ العرب قبل االسالم: )
لغات، مثل املعينية والسبئية واحلمرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثاهلا، اختلفت عن عربية 
القرآن الكرمي اختالقًا كبريا، حىت إن أحدان إذا قرأ نصًا مدواًن بلغة من تلك اللغات عجز عن 

(. لغات الربابرة أو األعاجم فهمه، وظن إذا مل يكن له علم بلغات العرب اجلاهليني أنه لغة من
ما لسان محري وأقاصي وهذا ما يؤكده علماء اللغة العربية األوائل. يقول ابو عمرو بن العالء: )

فلسنا (. وهذا يؤكده الحقًا أبن جين يف كتاب اْلصائص: )اليمن بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا
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فقد ذهب اجلاحظ يف كتاب الرسائل: )(. وكذلك نشك يف بعد لغة محري وحنوها عن لغة ابين نزار
ختالفت ُعليا متيٍم، وسفلي قيس، وعجز هوازن وفصحاء احلجاز، يف اللغة، وهي أكثرها على 

(. أما ابن خلدون يف مقدمته فيعطينا صورة أمشل خالف لغة مِحري، وسكان خماليف اليمن
د العجم من مجيع كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها لبعدهم عن بالوأوضح: )

جهاهتم. مث من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبين كنانة وغطفان وبين أسد وبين متيم. وأما 
من بعد عنهم من ربيعة وْلم وجذام وغسان وإايد وقضاعة وعرب اليمن اجملاورين ألمم الفرس 

لغة أخرى مغايرة للغة ولغة محري . والروم واحلبشة، فلم تكن لغتهم اتمة امللكة مبخالطة األعاجم.
 (. مضر يف الكثري من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعراهبا

فكيف إستطاع الشعراء العرب يف اجلاهلية على اختالف قبائلهم ومواقعهم اجلغرافية، وابلتايل 
هلجاهتم، اإلتيان بشعر متطابق يف اللغة ومطابق للغة القرآن الكرمي؟ كيف إستطاع إمرؤ القيس، 

ليمن، القول )قُ ت ل اإلنسان ما أكفره( ليتطابق متاما مع اآلية القرآنية؟ وكيف إستطاع وهو من ا
حامت الطائي، وهو من اليمن أيضا، القول )وُييي العظام البيض وهي رميم(؟ هذا عداك عن 

 أشعار عبيد بن االبرص )من بين أسد( وغريه الذين قالوا ابلقرآن كما يزعمون. 
لغات العربية قبل االسالم كما ختربان هبا اآلاثر املكتشفة فنورد منها األمثلة أما االختالفات يف ال

التالية، وذلك لشح املكتشفات اآلاثرية وقصر العبارات املكتشفة. يقول نص قتباين ما يلي: 
 (السني)وأما حرف .(. يف شهر متنع من سنة...(، وهذا يعين )أر خ ورخس ذو متنع خرف)

، أما )ذو متنع( فهو إسم شهر من الشهور. وكلمة )ورخ( فانه أداة التنكري( ورخ)الالحق بكلمة 
أرخت )أي:  (ورخت الكتاب تورخياً )إذ هي تقول: هنا قريبة جدا من إستعمال قبيلة متيم، 

( أي )الرمحن( مل (. و الكتاب أترخياً  يف النصوص العربية اجلنوبية احلمريية يرد ذكر إسم اإلله )رمحَُننإ
اة املسلمني انه كان من آهلة العرب يف اجلاهلية. ويرد ذكره يف النص التايل )رمحنن بعل يذكر الرو 

َسن( اي )الرمحن رب السماء(. وحرف )النون( يف هناية كلمة رمحن )وكذلك َسن( هي أداة 
التعريف )أل العربية(. اما يف اللغات العربية الشمالية فإن حرف )اهلاء( يف اول الكلمة كان يقوم 

 قام أل التعريف، مثل كلمة )هبعل( اي البعل، مث مت امهال حرف العني للتخفيف لتصبح )هبل(. م
هذه مناذج من لغات العرب قبل االسالم ال تبعد اترخييًا كثريا عن ظهور االسالم، فهي تعود اىل 

قحطان  عام، زمن يعرب بن  2000ما بعد امليالد. اي ترى ماذا كانت لغات العرب قبل امليالد ب  
كما يزعمون؟. وكيف إستوت هذه اللهجات املختلفة لتصبح على ألسنة شعراء اجلاهلية هلجة 
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واحدة خاضعة لنفس التفعيالت وابلتايل نفس حبور الشعر؟. هذا ال شك قد حصل الحقًا بعد 
ظهور االسالم حني أصبحت لغة القرآن هي لغة العرب كلهم. وبعد موت الرسول الكرمي، وما 

ن خالفات سياسية وتعصبات قبلية حادة، قامت كل مجاعة من هذه اجلماعات املتناحرة تبعها م
بوضع الشعر على ألسنة شعرائها اجلاهليني إلثبات أسبقيتها يف اللغة العربية ويف الدين االسالمي، 
وكأهنا تريد ان تقول أبهنا كانت يف جاهليتها أقرب للدين االسالمي من اآلخرين، وبذلك هي 

    ق يف الوصاية عليه.األح
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