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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 المثالية في الشعر اإلسالمي، شعراء عصر الدعوة اإلسالمية . 
Idealism in Islamic poetry, poets of the Islamic call era. 

 
 الفراجيم. د. صدام علي صالح 

salsaddam00@gmail.com 

 مديرية تربية األنبار
 الملخص 
شعراء عصر الدعوة اإلسالمية(   يهدف هذا البحث إلى دراسة )المثالية في الشعر اإلسالمي،        

ساني، وما أحدثته المتغيرات التي طرأت على الحياة العربية في عصر ، فيدور حول فكرة الكمال اإلن
صدر االسالم والنقلة للحياة الجديدة التي أحدثها ظهور اإلسالم، وهذا ما انسحب على الفاظ الشعراء 

ذودوا عن الدين بالسيف واللسان، كما كان لهم دور الذين دخلوا في اإلسالم فشمروا عن سواعدهم لي
ال بناء  استقراء في  الباحث  أعان  وقد  والمجتمع،  الشاعر  بين  العالقة  مالمحه  تحدد  الذي  مجتمع، 

 النصوص وتحليلها للوصول إلى الحالة الشعورية ومدى تأثر الشعراء بفلسفة الدين الجديد وتوجهاته. 
 

 الدعوة . ، شعراء عر اإلسالمي مثالية ، الش: الكلمات مفتاحية 
 

Abstract 

       This research aims to study (idealism in Islamic poetry, poets of the era 

of the Islamic call), it revolves around the idea of human perfection, and 

what the changes that occurred in Arab life in the era of Islam's first and the 

shift to new life brought about by the emergence of Islam, and this is what 

applied to the words of the poets who They entered Islam and rolled up their 

sleeves to defend the religion with the sword and the tongue. They also had a 

role in society, whose features determine the relationship between the poet 

and society. The researcher helped the researcher extrapolate and analyze 

texts to reach the emotional state. The poets were influenced by the 

philosophy of the new religion and the extent and directions of it  . 

 

Keywords: idealism, Islamic poetry, call poets.  
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 مــدخــــل 
 مفهوم المثالية

 المثالية في اللغة:
ذكرررررت معرررراجم اللغررررة العربيررررة المفهرررروم اللغرررروي لمصررررحلح المثاليررررة، فقررررد ورد فرررري الصررررحا  

 الرجر ل  َمثرل َ  وقرد, خيرارهم: أي القروم أماثر  ءوهرلال, للخيرر أدنراهم: أي, فرالن بنري أمثر   بقولهم:)) فالن
وقرد دلرل لف رة أمثر  علرى الخيرر ومرا يررتبم بره مرن معراني، امرا  (1)((فاضرال صرار:  اي,  َمثالة    بالضم

 المثرالي كرالخل  بابره فري كامر  هو ما لك  وصف)) فقد ذكر أّن المثالية هي  الوسيم  صاحب المعجم
المعاصرررة فلررم  العربيررة اللغررة دل علررى الكمررال، أمررا فرري معجررمترر نررىوهرري بهررذا المع (2)((المثاليررة واللوحررة

، وهرذ  (3)((بره ويقتردى بابره فري كامر  هرو مرا لكر  وصرف: ))بأّنهرا يختلف مدلولها عّما سب ، فعّرفوها
ا يجعلرره  التعريفررات قررد اتفقررل جميعهررا علررى أّن المثاليررة هرري كمررال الشرريء وبلومرره أعلررى المراتررب، ممررّ

 محم إعجاب الجميع. 
 ِإذ  }د وردت هذ  اللف ة في القران الكريم لتردل علرى الكمرال وحسرن التصررف، قرال تعرالى: قل

َثللهلم   َيقلولل  م ا ِإالَّ  لَِّبث تلم   ِإن َطِريَقة   َأم   .(4){َيو 
 

 المثالية في االصطالح :
ر عررن جانررب ال       ا جرراء فرري المعرراجم، إذ عبررّ ر خيررلررم يختلررف مرردلول المثاليررة فرري االصررحال  عمررّ

, الحسنة والقدوة, المكتم  للنموذج وجع  اإلنسان النموذج األسمى وقد توسعوا في ذلك فجعلو  ))صفة
ع, الصرررفات الكامررر  واإلنسررران, العليرررا الغايرررة بلررر  الرررذي والعمررر   فررري قررردوة ليكرررون  الترهرررات عرررن والمترفرررّ
ر القيمررة الترري ديتقرر، وهررذ  صررفات تمثرر  السررمو باألشررياء و (5)نفسرره(( علررى اآلخرررين وتفضرريله, أخالقرره

ا فري التغييرر الرذي طررأ  وِجدت ألجلها وعلى هذا فقد كران ل هرور اإلسرالم فري الج يررة العربيرة اثرر ا جلير 
علررى حيرراة النرراك فنررذات فشررهدت تحرروال فرري طريقررة التفكيررر والتعامرر  مررع اآلخرررين وبرروادر التغييررر الترري 

، إذ تالشرل الفروارا الحبقيرة فرال فررا ينيرر تقبلها ثلة قليلة من أه  مكة لقيل معارضرة شرديدة مرن الكث
روا علررى أن ال يكررون لهرر ،بررين حررر وعبررد إاّل بررالتقوى   موهررذا ممررا أمررات سرراداتهم وكبررراّهم حررين أصررّ

ا  نصرريب مررن ذلررك المجررد فخسررروا الرردنيا واآلخرررة، فمثاليررة اإلنسرران كمررا أرادهررا اإلسررالم أن يكررون ملت مرر 
 كون في إطار تعاليم اإلسالم .ي أنصادق ا ساعي ا لفع  الخير وهذا كله يجب 

 عصر صدر اإلسالم :الحياة في  •
 ر ا علررى مسررتوى نمررم اللرريي والتفكيررر منررذ أن شررعّ ة تغيررّ لقررد شررهدت الحيرراة فرري الج يرررة العربيررّ 

ر مفهوم الغاية من وجود اإلنسان في هذا به تغيّ و  ،مناحي الحياة  لل تعاليمه في ك ّ نور االسالم وألدخِ 
 العالم. 
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عررن  ةا لحيرراة منت مررة بعيرردوسررلم دسررتور   وعلررى فلرره د صررلى ع عليررهرسررول محمررّ الع لقررد وضرر
ن دخررر  اإلسرررالم وفمرررن بالشرررريعة السرررابقة ةحقبرررالالفوضرررى التررري شرررهدتها  ا علرررى كرررّ  مرررَ ، وصرررار ِل امررر 

 ادالمحّمدّية أن يّتبع سّنة الرسرول األع رم وتعراليم الردين اإلسرالمّي والقريم التري جراء بهرا، ألّن كرّ  ابتعر
 ن السّنة وشذوذ عن الشريعة قد يودي بصاحبه إلى سخم ع وعقابه.ع

وال أحد ينكر أّن العصر الجاهلّي قد امتأل بقيم الخير والمثالّية، لكّنهرا يريم نابعرة مرن العررف 
ة فري العصرر اإلسرالمّي أضرحل تنبثرر  مرن فكرر ناضر  مكتمرر   االجتمراعّي، فري حرين أّن القريم المثاليررّ

 ل كّ  انحراف أو خروج عن الغاية التي من أجلها خل  ع اإلنسان.حصحّ محكوم بضوابم 
عديلهررذا نجررد  يتبرررأ مررن كرر  معتقررد كرران يعررّد  صررحيحا ويتجرره للبرراد  ع واتبررا  نبيرره عليرره  ذبرراب السررّ

 (6)ل: يقو  الصالة والسالم،
      ع إذ جرررررررررراء بالهرررررررررردى  رسررررررررررولَ  عررررررررررلل بِ تَ 

    
ا لل فرررررررررررررر  وخلَّ     نِ اوَ بررررررررررررررردار هرررررررررررررررَ  فّراضررررررررررررررر 
 
د صررّلى ع عليرره وسررّلم، أركرران دولترره اإلسررالمّية مررن  وعلررى فلرره وقررد أقررام النبررّي الكررريم، محمررّ

د علرررى أّن العررردل برررين النررراك هرررو األسررراك  ة لتلكرررّ خرررالل معرررالم التن يررر . وقرررد ن لرررل النصررروص القرفنيرررّ
لمررات إلررى ل ا المثررالّي الررذي يقررّوم أركرران تلررك الدولررة ويحقررّ  مايتهررا األسررمى وهرري إخررراج النرراك مررن

َراِ  }النررور. قررال تعررالى:  ى  صررِ م  ِإلررَ ِن َربِّهررِ َِذ  وِر بررِ ى النررَ اِت ِإلررَ َن الَ للمررَ اَك مررِ ِرَج النررَّ َك ِلتلخرر  ا ل ِإَليرر  ابأ َأنَ ل نررَ ِكتررَ
 . (7){ال َعِ يِ  ال َحِميدِ 

 مَ ليوسّلم، تعاوعلى فله وفي كّ  مفص  من مفاص  الحياة أرسى رسول ع، صّلى ع عليه 
وسرررّلم، الدولرررَة وعلرررى فلررره اإلسرررالم. وكررران مرررن أهرررّم األسرررا التررري بنرررى عليهرررا النبرررّي، صرررّلى ع عليررره 
ا.  فررال فضرر  ألحررد إال بررالتقوى اإلسررالمّية هررو إحقرراا الحررّ ، سررواء أكرران صرراحب الحررّ  ضررليف ا أم قويرر 

حقرروا الضررعفاء ع رجدولررة اإلسررالم هرري الكيرران الوحيررد الررذي أقررّر واسررتمررن أجرر  ذلررك كانررل واإليمرران، 
 التي سلبها األمنياء وأصحاب الجا  والقوة. 

ا  فرري حررين أّننررا إذا صرررفنا أبصررارنا تلقرراء مررا قبرر  اإلسررالم لوجرردنا أّن المجتمررع كرران محكومرر 
القريرب، بن ام القبيلة الواحدة، وأّن العصبّية القبلّية قد طغل على هذا المجتمع، وأّنهرم كرانوا ينصررون 

 رابرمالردين أقروى مرن أّي  رابرم. فلّما جاء اإلسالم أصبح المسلمون أخروة، وأصربح (8)اظالم ا أو م لوم  
د علرى  فخر. وقد أّكد الدين اإلسالمّي على عدم المفاضرلة برين النراك إاّل علرى أسراك التقروى. كمرا أكرّ

أ ملرلكلم  أَ }وجوب العدل، وهرذا مرا نرّع عليره القررفن الكرريم، فقرال تعرالى:  اِت ِإلرَى  ترل ن ِإنَّ َّللاََّ يرَ ََمانرَ َلَدوا األ 
لِ  كلملوا ِبال َعد  تلم َبي َن النَّاِك َأن َتح  ِلَها َوِإَذا َحَكم   .(9){أَه 

وقد انبهر العرب بالدين اإلسالمّي لّما رأو  ين ر إلى اإلنسان ن رة تكريم، ألّن ع تعالى قرد 
ة لى المخلوقراتع مهخل  اإلنسان في أحسن تقويم، وزّود  بالعق  إمعان ا في تكري ، وجعلره خليفتره  كافرّ
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د خيرر اللبرادة وأن يلسرلَّم لره تمرام التسرليم. وهرذا كران  في األرت، فكان حّ  اإلله تجا  هذا كّله أن يلعبرَ
مبدأ األدب اإلسالمّي الملت م والمنحل  الذي انحل  منه ))ألّنه يتلقى روحه وهدايته مرن اإلسرالم ومرن 

 .(10)حياة نبي اإلسالم((
: وجدناك ذلل  (11)سراقة بن مالك يخاطب أبا جه  قاّال 

ا أبرررررررررا حكرررررررررم  ع لرررررررررو كنرررررررررلَ   شررررررررراهد 
            

  جررررررررررروادي إذ تسرررررررررررو  قواّمرررررررررررهل  ألمررررررررررررِ  
 

ا  علمرررررررررل ولرررررررررم تشررررررررركك برررررررررأن محمرررررررررد 
 

 فمرررررررررررن ذا يقاومررررررررررره  ببرهررررررررررران   رسرررررررررررولأ  
 

 عليرررررررررك بكررررررررررف القرررررررررروم عنرررررررررره فررررررررررَنني 
 

ا سرررررررررررتبدو مع   لمررررررررررره اأرى أمرررررررررررر  يومررررررررررر 
 

 سرررررررررررهم بأه يررررررررررود النرررررررررراك  يرررررررررربررررررررررأمر 
 

  ا تسرررررررررالمهرّ برررررررررأّن جميرررررررررع النررررررررراك طرررررررررل  
 

وعلررى فلرره د صررلى ع عليرره مررن لرردن الشرراعر بنبرروة محمررّ  احقيقيرر   اتمثرر  هررذ  األبيررات اعترافرر  و 
 ،ا  إلرى دعروة النراك إلرى تصردي  هرذ  النبروةتعردّ ، لكّن األمر لم يقتصر علرى هرذا االعترراف، بر  وسلم

 .موسلّ وعلى فله ى ع عليه د صلّ محمّ  ما جاء به النبيّ  داص على رأى بعينه ما يدلّ   ألّن الشاعر قد
ل األمرر كران لره تبعرات علرى ة مرن النراك أوّ إّن قبول هذا الدين الجديد من قب  ثلرّ   :وعليه يمكن القول

 .الشرر جانرباآلخرر ، في حين مثرّ  تان متصارعتان أحدهما يمث  جانب الخيرإذ ظهرت قوّ   ،المجتمع
. لكرّن الغلبرة سرتكون، ته التري فمرن بهرايريرد إثبرات وجرود  والردفا  عرن قضريّ  ينيقفرر  مرن الكر ّ وقد كران  

 .(12)الح  هنا مللّيد بحول ع وقوته وأنّ السّيما  ،واإلرادة القويةدونما شّك من نصيب ذوي الحّ  
وبهذا فقد علل راية اإلسالم وبل  المسلمون الغاية األسمى التي من أجلها هجرروا الردنيا ومرا 

ة ونليمهررا.  ايهرف ة فرري الجانررب اآلخررر للصررورة الواحرردة، حركررة أبديررّ )) ولهررذا فررَّن اإلسرالمرغبررة فرري الجنررّ
 .(13)((ى تتحق  كلمته في العالم، ويكون الدين هللة، حتّ حة، وجهاد داّم، وثورة مستمرّ مسلّ 

ة إلرى المدينرة ة مرن مكرّ وقرد كران . وقد بدأت معالم الدولة اإلسالمّية تّتضرح بعرد الهجررة النبويرّ
دة بنصر ع، إلى جانب للمعارت التي خاضها المسلمون الدور األبرز في رسم معالم تلك الدولة المليَّ 

العقيدة الخالصة التي عرفل عن أصحاب هذا الدين وتحملهم فري سربي  نصررته أقسرى أنروا  الحرمران 
وكرافحوا إذ نافح الملمنرون ،    صدا العهد مع عوالصبر على المكار  طاعة هلل ولرسوله ، وهذا يمثّ 

وبررذلوا المررال والولررد لتكررون كلمررة ع هرري العليررا وكلمررة الررذين كفررروا هرري السررفلى ، فكرران ع ناصرررهم 
 وقد جّسد اإلمرام علرّي برن أبري طالرب رضري ع عنره فري معررت رّد  علرى مرحرب اليهرودي  ومعينهم.

 (14):تلك القوة اإليمانية 
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  أنرررررررررررا الرررررررررررذي سرررررررررررمتني أمررررررررررري حيررررررررررردر 
 

 ضررررررررررررررررررمامل فجرررررررررررررررررام وليرررررررررررررررررثأ قسرررررررررررررررررور    
 

َر    عبرررررررررررررر ل الررررررررررررررذراعين شررررررررررررررديدل القصررررررررررررررَ
 

 كريررررررررررررررررِه المن ررررررررررررررررَر    كليررررررررررررررررث مابررررررررررررررررات   
 

 أكرررررررررررررريللكم  بالسرررررررررررررريف كيرررررررررررررر   السررررررررررررررندرة 
 

 أضرررررررررررررررررربكم ضررررررررررررررررررب ا يبرررررررررررررررررين النقرررررررررررررررررر    
 

َ َر  ن بقرررررررررررررررررررا   جرررررررررررررررررررَ ر   وأتررررررررررررررررررررت القرررررررررررررررررررِ
 

ر      أضررررررررررررررربل بالسرررررررررررررريف رقرررررررررررررراب الكفررررررررررررررَ
 

 ضرررررررررررررررررَب مررررررررررررررررالم  ماجررررررررررررررررد  حررررررررررررررررَ وَر   
 

َعر  وّ يقررررررررررررمررررررررررررن يترررررررررررررَت الحرررررررررررر َّ    م صررررررررررررَ
 

 أقترررررررررررررررر  مررررررررررررررررنهم سرررررررررررررررربعة  أو عشررررررررررررررررر  
 

َر      فكَلهررررررررررررررررررررم أهرررررررررررررررررررر ل فسرررررررررررررررررررروا  َفجررررررررررررررررررررَ
 

ومن المالحظ أّن هذا الفخر يمّث  دافع ا معنوي ا لبّث رو  الع يمة القتالّية، وهو يعّبر عن ثقة 
ضررمام  -الفارك الشجا  الذي ينقّض على األعداء. وقد ظهرت قّوة الرنع مرن خرالل ألفراظ )حيردرة 

ي أّن   –عب  الرذراعين    –ة  ور قس  – ضرربا برين الفقررة ...( فكرّ  هرذ  األلفراظ كانرل دالالت تروحي للمتلقرّ
ا لرررن يوقفررره عرررن تحقيررر  ماياتررره سررروى المررروت. ولقرررد عمرررد الشررراعر إلرررى  العررردو إّنمرررا يواجررره سررريال  عارمررر 

ل الخرر اسررتعمال االسررتعارة فرري جسررد الررنع كرري يعحيرره داللررة أقرروى تمّكنرره مررن التعبيررر عررن المررراد مررن
ة رسررمل ذلرك اإلقرردام واالنرردفا  مررن أجر  القضرراء علررى الخصررم. ولرم يقتصررر األمررر علررى  ألفراظ إيحاّيررّ

شديد  –االستعارة ب  تعّدا  إلى الكناية عندما كّنى الشاعر عن قوته وشّدة بأسه بقوله: )عب  الذراعين 
ة أخرررى عمادهررا  اعة واإلقرردام المسررتوحاة شررجالالقصررر (. ويرسررم التشرربيه الررذي يتحقررّ  بالكرراف لوحررة فّنيررّ

 من إقدام الليث عند المنازلة. 
 بواعث المثالّية في فكر الشاعر:  •

ة، إذ صرار اإلنسران فري هرذا العصرر  طرأت علرى الحيراة العربيرة منرذ فجرر النبروة تغيرّرات جمرّ
 محكوم بن ام لن يسمح ألحد بتجاوز حدود  والخروج عن اإلطار المرسوم له.

كرن المجتمرع األهرّم فرَّن مرا يحررأ علرى الفررد مرن تغيررات سروف يرنعكا ر    وبما أّن الفرد يمثرّ 
علررى المجتمررع، وبحبيعررة الحررال فررَّن كررّ  المجتمعررات سرروف تكررون فيهررا قوترران متصررارعتان، إحررداهما 
تسعى إلى اإلصال ، في حين سريكون منهراج األخررى الهردم والتخريرب, عرالوة علرى ذلرك فرَّن المرنه  

يرة يشرّع نورهرا ثرّم يّتسرع حتّرى ي ير  غربي ال رالم. وبمرا أّن ))القريم تكروين صرغة  المستقيم يبدأ من نقحر
ا لحاجتهررا وإمكاناتهررا(( ، فررَّن (15)تررأريخّي جمرراعّي، وأّنهررا تختلررف برراختالف المجتمعررات الترري تبنيهررا وفقرر 
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 ب لسرالمجتمع اإلسالمي قد وّظف القيم بما يخدم تعاليم الدين اإلسالمّي، وكانل سبي  الشعر إحردى ا
ة فرري توظيررف القرريم اإلسررالمّية وزرعهررا فرري أذهرران النرراك، ن ررر ا لمررا للشررعر مررن أثررر فرري نفرروك  المهمررّ
العرررب وضررماّرهم، فقررد كرران يلعررّد ))فررن التعبيررر األّول، الررذي بلرر  أقصررى حررّد مررن النضرر  واالسررتواء، 

والوجدانيررة  يررةوحوالررذي كرران مررتغلغال  فرري ضررمير اإلنسرران العربررّي، مسررتوعب ا لشررّتى جوانررب حياترره الر 
 .(16)والفكرية، ومسجال  لرو  عصر بكامله((

ح  ة توضررّ مرن أجرر  ذلررك نجررد الشرراعر فرري العصررر اإلسررالمّي يسررتعم  أدواترره فرري سرربي  رسررم صررورة حيررّ
معالم الحياة التي تنسجم مع تعاليم الردين اإلسرالمّي وتخردم العقيردة اإلسرالمّية. ولهرذا فقرد كانرل الغايرة 

ف فري عقر  الشراعر مرن معران  وأفكرار   ع وفاألسمى من كّ  قول   هي الذّب عن الدين الجديد بمرا ترسرّ
مسرررررتمّدة مررررررن منهرررررراج النبررررررّوة، وقرررررد كانررررررل تلررررررك األفكررررررار تنرررررادي ))باتخرررررراذ اإلنسرررررران مايررررررة أخالييررررررة 

ة(( يتنرّ   بهرا ذلرك اإلنسرران عرن كرّ  مرا يشرين أخالقرره، ويبتعرد بواسرحتها عرن كرّ  مررا (17)نموذجيرّ ، مايرة  
 (18)يه في هوة الرذيلة واالنتكاك. ومن ذلك قول الشاعر عبد ع بن رواحة :رموييثلب دينه 

 شررررررررررررررررررهدتل بررررررررررررررررررأّن وعررررررررررررررررررَد ِع حرررررررررررررررررر أ     
         

ا   وى الكاِفري نرررررررررررررررررررررررررررررررَ اَر َمثررررررررررررررررررررررررررررررر   وأّن النرررررررررررررررررررررررررررررررّ
 

َِ فررررررررررررروَا المررررررررررررراِء طررررررررررررراف    وأن  العرررررررررررررر
 

ا  ِِ رَب العالمينررررررررررررررررررررررررررررَ  وفرررررررررررررررررررررررررررروَا العررررررررررررررررررررررررررررر 
 

رامل   وتحِملررررررررررررررررررررررررررررررهل مالّكررررررررررررررررررررررررررررررةأ كررررررررررررررررررررررررررررررِ
 

ا قرَّ مل مالّكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررةل اإللررررررررررررررررررررررررررررررررررررره    بينرررررررررررررررررررررررررررررررررررررَ
 

وقرررد اشرررتملل هرررذ  األبيرررات علرررى معررران  جديررردة كانرررل نرررادرة االسرررتعمال فررري عصرررر مرررا قبررر  
ا مرن عقيردة الشراعر المسرلم وفكرر . مرن  اإلسالم. وقد أضحل تلرك المعراني واأللفراظ المعبرّرة عنهرا جر ء 

مالّكرررة اإللررره ، ا ذلرررك مرررثال  قولررره: )وعرررد ع حررر  ، النرررار مثررروى الكافرينرررا ، فررروا العرررِر رب العالمينررر
مقربينا(، إذ تمّث  هذ  اللبارات نواة الفكر اإلسالمّي الجديد التي كّونرل الشخصرية اإلسرالمية المثاليرّة، 
تلك الشخصّية التي لم تخررج عرن اإلطرار اإللهرّي المرسروم لهرا، فقرد الت مرل أشرّد االلتر ام بكرّ  مرا جراء 

ا لع ا للحياة ونبراس   مثالّي.م العن الوحي، واّتخذته منهاج 
وهكذا فَّن الفكر اإلسالمّي يمث  ))حصريلة التفكيرر الرواعي والعقالنرّي للمسرلمين فري مسرألتي 

 . (19)السلحة السياسية )الشرعّية( والملسسات الشرعّية للدولة((
ل بكثيرر مرن م راهر القريم النبيلرة، فرَّن  وإذا كانل الحياة في عصر مرا قبر  اإلسرالم قرد عجرّ

ِقلل في ل بهذ  القيم قد هلذِّ  إطار إسالمّي خالع ملت م بكّ  ما نل ِّل على النبرّي بمجيء اإلسالم، وصل
د صررّلى ع عليرره ا أعحررى الشخصررية اإلسررالمّية صررفة الكمررال، فكانررل بررين  وعلررى فلرره محمررّ وسررّلم. ممررّ

 األمم عالمة، وفي جبين العّ  شامة يتوه  نورها لينير العقول والقلوب.
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ة لتحرررّث النررراك علرررى االلتررر ام بجانرررب الخيرررر،  ةنيرررّ وقرررد جررراءت اآليرررات القرف واألحاديرررث النبويرررّ
واالبتعرراد عررن كررّ  مررا يشررين الررنفا اإلنسررانّية ويخرجهررا عررن الغايررة المثلررى الترري مررن أجلهررا خلقهررا ع. 
فكانل تلك التعاليم نواة الفكر اإلسالمّي الذي مرك في نفوك المسرلمين ))الغايرة القصروى لكرّ  نشرا  

ه يحمرر  كررّ  خصرراّع السررلحة أل الأخالقررّي،  ة فحسررب، برر  ألنررّ ه يعلررو علررى شررّتى الضررماّر الفرديررّ نررّ
ه  األخاليّية التي توجب االحترام. فالمجتمع هو من جهة سلحة )خير( نرمب  يه ونحمرح إليره. كمرا أنرّ

 .(20)من جهة أخرى ) سلحة ( تل م وتفرت علينا بعض الواجبات((
يعررة الحيرراة فنررذات، برر  كرران محررور الحيرراة الّريسررّي طبن ولررم يكررن الفرررد اإلسررالمّي بمعرر ل عرر

الررذي دارت عليرره األحررداك. لرررذلك وجررب عليرره أن يلتررر م بكررّ  التعرراليم اإلسرررالمّية الترري فمررن بهرررا، وأن 
ا في سبي  المحاف ة عليها، ومن ثّم االمتثال لما ألِمر به، واالنتهاء عّما نلِهي وزجر عنره.  يسعى جاهد 

ولل  كلمل افتَ  َوَما}قال تعالى:  ذلو ل  الرَّسل  .(21){َفانَتهلوا َعن هل  َنَهاكلم   َوَما َفخل
ا  ونجرد كررذلك أّن الشررعور الصرادا ورابحررة األخررّوة قرد ازدادت فرري ظررّ  الن رام اإلسررالمّي، ممررّ
ا، لرذا فرَنهم يترأّلمون ويفرحرون  جع  الملمنين أخوة، مثلهم كمث  الجسرد الواحرد الرذي يشرّد بعضره بعضر 

د، واحترردمل تلررك العاطفررة الجّياشررة عنررد عبررد ع بررن . همبمررا يصرريب أحررد وقررد تجسررّد هررذا الفكررر المتوقررّ
 (22)رواحة عندما بكى نافع بن يلذب  بن ورقاء الخ اعّي الذي مدر به عامر بن الحفي ، فقال:

ذب   رحرررررررررررررررررررررم ع نررررررررررررررررررررررافع برررررررررررررررررررررن يررررررررررررررررررررررل
 

 رحمررررررررررررررررررررة الملبتغرررررررررررررررررررري ثررررررررررررررررررررواب الجهرررررررررررررررررررراِد  
 

 صرررررررررررررررررابر صرررررررررررررررررادا وفررررررررررررررررري  إذا مرررررررررررررررررا 
 

دادِ الَ قررررررررررررررررر أكثرررررررررررررررررر القرررررررررررررررررومل     قررررررررررررررررروَل السرررررررررررررررررَّ
 

ومن المالحظ أّن فكررة المروت قرد اختلفرل فري العصرر اإلسرالمّي عرن العصرور التري سربقته  
ا عرن العقيردة،  يكرون  ا فخر، هرو المروت فري سربي  اإلسرالم، دفاعر  ألّن الموت عند المسلمين يأخذ منح 

 (23)ثمنه جنة عرضها السماوات واألرت، وهذا وعد ع للباد  المتقين.
لقتال في اإلسالم محكوم بضوابم إسرالمّية خالصرة تردور حرول نشرر اإلسرالم والردفا  عنره او 

تحل مصحلح الجهاد أو الربا ، وقد وردت اآليات الكريمة واألحاديث التري تحرّث علرى قترال كرّ  مرن 
خرررج عررن الرردين اإلسررالمّي، وكررّ  مررن لررم يررلمن برره أو عررارت فراّضرره. والشرراعر فرري كرر  هررذا يشررعر 

ر عررن موقفرره الررذي يسررتند إلررى الشررريعة اإلسررالمّية، كمررا فعرر  (24)مررا يريررد التعبيررر عنرره((ب ))فعررال   ،  يعبررّ
ا على القتال ومعّبر ا عن البحولة من من ور إسالمّي خالع:  (25)حّسان بن ثابل، حين قال محّرض 

 ا         هررررررررررررررَ و  رَ لررررررررررررررم تَ  ا إن  نررررررررررررررَ لَ ي  نا خَ م  دِ عررررررررررررررَ 
       

 اءل دَ ها كرررررررررررررررررررَ دل موعرررررررررررررررررررِ  قرررررررررررررررررررعَ النَّ  ثيررررررررررررررررررررل تل  
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  دات  صرررررررررررررررررررعِ ة مل نرررررررررررررررررررَّ األعِ  ينَ برررررررررررررررررررارِ يل 
 

 مرررررررررررررررراءل ال ّ   ل هررررررررررررررررا األسرررررررررررررررَ علرررررررررررررررى أكتافِ  
 

  رات  محرررررررررررررررررررررررِّ تَ نرررررررررررررررررررررررا مل يادل جِ   ل ت رررررررررررررررررررررررَ 
 

  سرررررررررررررررررررررررررراءل النِّ  رِ  بررررررررررررررررررررررررررالخلمل هررررررررررررررررررررررررررنَّ مل حِّ لَ تل  
 

ا اعتَ ضررررررررررررررل رِ ع  ا تل فَمررررررررررررررّ   نررررررررررررررا ر  مَ وا عنررررررررررررررّ
 

 حرررررررررررررراءل الغِ  شررررررررررررررفَ وانكَ  حل ت  الفررررررررررررررَ  وكررررررررررررررانَ  
 

  م  و  يررررررررررررررررررررَ  الدِ وا لجررررررررررررررررررررِ برل وإاّل فاصرررررررررررررررررررر  
 

 شررررررررررررررررررررراءل يَ  ن  مرررررررررررررررررررررَ   يرررررررررررررررررررررهِ  َ  عل عرررررررررررررررررررررِ يل  
 

ا أن  يصررق  الفكررر القررديم  ومررن المالحررظ أّن الشرراعر فرري العصررر اإلسررالمّي قررد حرراول جاهررد 
ويذّوبه بما يخدم العصر الجديد، لذا نجد هنات تحّوال  في القصيدة وألفاظها وبناّها، إذ استبدل الشاعر 

تلرررك المعررراني افتتاحيرررات لقصررراّد  نرررلكابكررراء الحلررر  والرررديار برثررراء اإلنسررران وندبررره وتعرررداد منايبررره، ف
، قررول  الشررعراء، وهررذا يمثررّ  تحررّوال  فرري بنيررة القصرريدة علررى مسررتوى الشررك  والمضررمون. ومررن ذلررك، مررثال 

 (26)حّسان بن ثابل في رثاء حم ة بن عبد المحلب 
ملها               ا َرسررررررررررررررررر  َك دار ا َعفرررررررررررررررررَ  َد   َعنررررررررررررررررر 

   
 وأبررررررررررك علرررررررررررى حمرررررررررر ة ذي الناّررررررررررر  

 
ة د  وما هرذا إالّ  ة بالمقّدمرة الحلليرّة، وال سرّيما األحبرّ عروة مرن الشراعر إلرى اسرتبدال بكراء األحبرّ

الذين سقحوا صرعى في ميادين الشرف والبحولة. وألّن لكّ  عصر توجهاته التري تفررت علرى أبناّهرا 
ر ا فيهررا عرر ة مباشرررة معبررّ ه يصرردر بحريقررة عفويررّ اسرريا أحن أن يكونرروا ))أكثررر التصرراق ا بررالواقع، سررّيما وأنررّ

، لرذا فرَّن األديرب المسرلم لرم (27)الشاعر وعواطفره ومرا يردور حولره مرن أحرداك تركرل فري الرنفا أثرر ا((
في كّ  جّ ّية من جّ ّيات ))يخرج عن اإلطار الذي رلِسم له، ب  سّخر ك  امكانياته بما يخدم عقيدته 

نره ولرم يحلر  العنران لنفسره م فره، فلرم يخررج األدب عرن إطرار إيمران الفررد بربرّه وخو (28)عمله األدبّي((
 ليقول وبخوت في كّ  شيء كما هو الشأن عند شعراء عصر ما قب  اإلسالم .

ومررن المالحرررظ أّن الشرررعراء كرررانوا حريصرررين كرررّ  الحررررص علرررى تنفيرررذ تعررراليم الررردين، الرسرررالة 
ا حمرراء، وينبغري عردم تجراوز حردودها، وهرذا    حرال ثرّ يمالسماوّية، حّتى عّدوا شعاّرها وأسسرها خحوطر 

جميع أفراد األّمة. ومّما مّي  الشعراء أّنهرم خاضروا المعركرة علرى صرعيدين، أحردهما الردفا  عرن الردين 
ن حمر  السريف للرذود عرن  بالقول والرّد على المشركين حذو القذة بالقذة ، واألمر الثراني أّنهرم كرانوا ممرّ

 حيات الدين ورّد عادية الكفار عنه.
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دة أّن المروت هرو مشالوقد كانل صيحاتهم تلهب   اعر وتحرّرت النفروك للثبرات واإلقردام، ملكرّ
قرردر كررّ  مخلرروا علررى هررذ  األرت، وأّن الخلررود هررو بحسررن الصررنيع واّتبررا  المررنه ، وهررذا هررو سرربي  

 (29)النجاة في الدنيا والفوز باآلخرة ، يقول ال برقان بن بدر :
مل               فَّنمررررررررررررررررررررا النرررررررررررررررررررراكل يررررررررررررررررررررا ِع أنَّهررررررررررررررررررررل

   
 الحيررررررررررِر أو حشرررررررررروأ ألرجررررررررررام  ّرررررررررر ل أكا 
 

نعلوا  وَن ويبقرررررررى بعرررررردل مرررررررا صرررررررَ َلكرررررررل  هررررررم َيه 
 

ل  برررررررررررررررأقالِم    كرررررررررررررررأّن فثررررررررررررررراَرهلم  خلحرررررررررررررررّ
 

الَب لرررررهل   تعررررردو الرررررذّابل علرررررى مرررررن  ال كرررررِ
 

تنفِر الحرررررررراِمي   بَض الملسرررررررر   وتتقرررررررري مررررررررر 
 

ك بالعصرر ب ألبنرراء قبيلترره، ويتمسررّ  ةبيّ وإذا كرران ديرردن الشرراعر العربررّي قبرر  اإلسررالم أّن يتعصررّ
ويرررردافع عنهررررا، فررررَّن مجرررريء اإلسررررالم قررررد جعرررر  تلررررك العصرررربّية تررررذوب وتنصررررهر لتصررررّب فرررري البوتقررررة 

 اإلسالمّية، وليصير شغله الشام  وجّ  اهتمامه هو الدفا  عن اإلسالم ونصرته والذود عنه.
ورّبمررا كرران نمرروذج وحرردة األوك والخرر رج فرري اإلسررالم خيررر مثررال علررى محررو فثررار العصرربّية 

ا مّتحردين، ذ  إ  القبلّية، ا أسرلموا ألرّف ع برين قلروبهم فأصربحوا إخوانر  كانوا قب  الدين الحنيرف أعرداء ، فلمرّ
ا نصررروا الرردين ونررافحوا  ّموا )أنصررار ا( لمررّ وأصرربح ديرردنهم هررو الرردفا  عررن اإلسررالم. وال مرررو، إذ ا، أن سررل

هر  واألقرارب، وسرلبوا ألا عنه، فكانوا اللبنة القوية التي عّضدت ضعف المهراجرين عنردما تخلرّى عرنهم
ا  باللبررادة ، يقررول  روهم، ال لشرريء فعلررو ، وال لررذنب اقترفررو ، برر  لتوحيرردهم ع وإفرررادهم إيررّ أمرروالهم وهجررّ

 (30)حسان بن ثابل : 
 سرررررررررررررررررررررّماهم عل انصرررررررررررررررررررررار ا لنصررررررررررررررررررررررهِم 

 
دى وعرررررررروانل الحرررررررررِب تسررررررررتعرل    ديررررررررَن الهررررررررل

 
ن ي ولقررد كرران لهررذ  التسررمية األثررر األبرررز فرري حيرراة أهرر  ثرررب، ال سررّيما األوك والخرر رج ممررّ

وسررّلم ودافعرروا عنرره، وفرري هررذا ))داللررة واضررحة علررى صرردا  وعلررى فلرره نصررروا النبررّي صررّلى ع عليرره
ّ  لهررم أن يفخررروا بهررذ  المن لررة الع يمررة الترري  (31)إيمررانهم بررالنبّوة ومبعثهررا وصرردا دفرراعهم عنهررا(( فحررل

 (32)رزقهم ع تعالى إياها.
ن المسررلمين مررن بنرراء دولررتهم،  دكحرر ومررن المعلرروم أنّ  الهجرررة كرران الحرردك األبرررز الررذي مكررّ

ومن ثّم انحالقها نحو الحياة الجديدة في ضوء منهاج وقانون محكوم بعدالرة سرماوّية ال ي ير  عنهرا إاّل 
ا فقرردو  انحلقرروا سرراعين إلررى تحقيرر   هالررك. ولمررا وجررد المهرراجرون فرري حيرراتهم الجديرردة مررا يغنرريهم عمررّ

 ى. ثللمماياتهم ا
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ة،  وألّن الشعراء يعرفون ييمة كّ  خصلة نبيلة رأيناهم يلكبرون ما عند األنصار مرن يريم مثاليرّ
ى بهرررا  ة التررري تحلرررّ وأروا  سرررامية. وهرررا هرررو كعرررب برررن مالرررك يرسرررم لنرررا بأبيرررات شرررعرّية المالمرررح المثاليرررّ

 (33)األنصار في دفاعهم عن الرسول عليه السالم ونصرته ، يقول :
 نبينرررررررررررررررررررررررررا   صرررررررررررررررررررررررررربنع أكرمنرررررررررررررررررررررررررا 

 
   ِِ وبنررررررررررررررررررا أقررررررررررررررررررام دعرررررررررررررررررراّم اإلسررررررررررررررررررالم 

  
ه  ه ووليررررررررررررررررررررررَّ  وبنررررررررررررررررررررررا أعرررررررررررررررررررررر َّ نبيررررررررررررررررررررررَّ

 
  وأع نررررررررررررررررررررررررررا بالنصررررررررررررررررررررررررررر واإلقرررررررررررررررررررررررررردامِ  

 
 فرررررررررري كرررررررررر  معترررررررررررت تحيررررررررررر نفوسررررررررررنا 

 
  تلرررررررررررك الجمررررررررررراجم عرررررررررررن فررررررررررررا  الهرررررررررررامِ  

 
 نحررررررررررن الخيررررررررررار مرررررررررررن البريررررررررررة كلِّهرررررررررررا 

 
 ون املهرررررررررررررررررررا وِزمرررررررررررررررررررام كرررررررررررررررررررّ  زمرررررررررررررررررررامِ  

 
ودافعروا عرن النبري صرلى  ممرن نصرر الردينم لهريفتخر أن ع اصرحفاهم وجعفالشاعر، هنا،  

يبعث رساّ  اطمئنان إلى المهاجرين بأّنهم صاروا بمأمن من كّ  المخاطر التي ع عليه وفله وسلم، ف
ة، فكانررل الهجرررة سرربيلهم نحررو  ة، سررّيما وأّنهررم فررّروا برردينهم بسرربب األذى الررذي القررو  بمكررّ واجهوهررا بمكررّ

رم ع األنصررار أن جعرر  مررنهم النصرررة  امقررالخررالص ونحررو بنرراء دولررة مكينررة تل  فيهررا شررريعة ع. وقررد كررّ
وتمكين الدين الحنيف. فلّما اطمأّن المسلمون على أنفسهم وأموالهم سعوا جاهدين إلرى تحقير  مايراتهم 

 وعلرى فلره وبناء دولتهم. وهكذا فرَّن جرّ  مرا أراد  المسرلمون األنصرار هرو نصررة النبرّي صرّلى ع عليره
ه الكرام، من أج  ذلرك فقرد تقاسرموا مرع المهراجرين األحر ان واألفررا ، وذلرك فري سربي  رّد حبوصوسّلم  

فرا الشرت والنفاا. وقد مّكن ع المسلمين حتّرى صراروا قرّوة ضراربة فري المدينرة انمرا  لهرا كرّ  خرارج  
ن لرم يتقبرّ  تعراليم اإلسرالم الحنيرف، هرذا مرن جانرب،  الجانرب اآلخرر  اأمرّ عن الدعوة المحمدّية، وكّ  مرَ

فَّن الشاعر أراد أن يوص  للخصوم رسالة فحواها هو: أّننا لن نتخّلى عّمن نصررنا ، وتشرهد لنرا برذلك 
ساحات الومى وميادين البحولة. وهذا هرو ديردن العربرّي األصري  الرذي لرم يتخرَ  عرن ييمره، تلرك القريم 

 .(34)اإليثار((و  ء،التي شّذبها اإلسالم فصارت متمّثلة بر ))اإلكرام، واإليوا
وعليه يمكن القول: إّن الفكر النّير الذي تمّتع بره المسرلمون كران يصردر عرن عقيردة خالصرة 
ة التررري أخرجهرررا ع مرررن ظلمرررات الكفرررر إلرررى نرررور الهررردى  رسرررمل مالمرررح الشخصرررية اإلسرررالمّية المثاليرررّ

ا يلقترردى برره إلررى جرراّدة الحريرر  المسرر ، فكانررل العقيرردة هرري يمتقواإليمرران فصررارت مثرراال  يلحتررذى، ونبراسرر 
الرررردافع األّول لقبررررول ))أسرررراك جديررررد لررررم يألفرررره العرررررب أو يعرفررررو  مررررن قبرررر  برررر  هررررو ثمرررررات الرسررررالة 

 التي حررت اإلنسان من ذّل العبودية للمخلوا.(35)اإلسالمّية((
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 :من الجاهلية إلى اإلسالم الشخصّية العربية  •
ا  بين اإلنسان وأخيه اإلنسران مرن ر صعاِ الفرد في العصر الجاهلّي حياة مليئة بالصرا ، 

جهررة، وصرررا  بينرره وبررين الحبيعررة وتقّلباتهررا، ومررا رافرر  ذلررك مررن السررعي الحثيررث فرري سرربي  تررأمين سررب  
اللرريي الكررريم مررن جهررة ثانيررة. وكرران لتلررك األحررداك الرردور األبرررز فرري تكرروين شخصررّية العربررّي وإبررراز 

فيهررا مررن أحررداك. لررذلك يمكننررا القررول: إّن البيئررة  رو وجههررا وتنشررئتها بمررا يوافرر  معحيررات البيئررة ومررا يررد
فقرد مرّذت عقلره ووجدانره بكرّ  معراني  (36)تمّث  ))باعث ا مهم ا من بواعرث رقرّي الفكرر العربرّي ونضرجه((

الخير والصرفات النبيلرة السرّيما عنرد اشرتداد األزمرات وملبرة العروز والفقرر علرى حيراة النراك، وكثيرر ا مرا 
ه حررين المسرر بة ت هررر معررادن الرجررال،  يعلررو تفكانررل األزمررات تشررتّد  هلررك الحرررك والنسرر . ومعلرروم أنررّ

شررأن أصررحاب المررروءات وأولئررك الررذين يرسررمون بخصررالهم الحميرردة أجمرر  صررور التكافرر  االجتمرراعّي 
 والتعاون في سبي  تخحي الصعاب وتجاوز المحن.

ة، برر  اإلسررالمّية، مررن القرريم األخالييررّ  ة العربيررّ مررن مررا مّي هررا مررن ميرهررا  ةوقررد كرران فرري األمررّ
ا افتخررر برره مسررلمون رأينرراهم يسررعون  ة. وألّن هررذا ممررّ ا فرري هررذ  األمررّ األمررم، حتررّى مرردت األخررالا أساسرر 
جاهرردين إلررى الحفرراظ علررى ذلررك األسرراك، وإمعرران مرسرره فرري نفرروك األجيررال جرريال  بعررد جيرر ، فقويررل 

ة بأخالقهررا اإلسررالمّية، وهرذا مررا جعلهررا أمررة مهيرأة لحمرر  أ  م رسررالة سرماوّية وصرر  شررعا  نورهررا  ررعاألمرّ
      (37)كّ  أصقا  األرت.

ومنذ ب وغ فجر اإلسالم شهدت الحياة تحوال  في كرّ  أنمرا  اللريي، وكرّ  طررا التعامر  برين 
األفراد والمجتمع، وقد حّتمل هذ  المرحلة الجديدة على الداخلين في هذا الدين اّتباَ  منهجه وتعاليمه، 

ا دخلروا اإلسرالم واطمررأّنوا نو وااللتر ام برأوامر   واهيره. ولرم يكرن المسرلمين مكررهين علرى ذلرك، بر  إّنهرم لمرّ
ا نهراهم  للعدل  يه انقادوا هلل تعالى وأقّروا بعبودّيتهم المحلقة له جرّ  وعرال، فرأتمروا برأوامر ، وانتهروا عمرّ

ة هلل هرري العبوديررة الوحيرردة الترري قبلررل بهررا الفحرررة اإلنسررا ة، وأقّرهررا العقرر . وقررد يّ نعنرره. فكانررل العبوديررّ
أدركوا أّنه كلما قويل عبودّية الفرد هلل ازداد عّ ة وكرامة وهيبة، ولهذا ))فاإلسالم ليا ثقافة فكرّية، وال 
رما هررو مرنه  متكامرر  ودسررتور  ا، وال فلسرفة إنسررانّية إنرّ ا محّليرر  ة فرري المعرفرة أو السررلوت، وال برنامجر  ن ريرّ

 .     (38)شام  لإلنسانيرة((
ا أدرت البررون الشاسررع بررين حيرراة النرراك فرري ظلمررات قررلو  د بجيررر بررن زهيررر هررذا الفكررر لمررّ د جسررّ

ا إيرا  إلرى اللحراا بركرب  الجاهلّية، وبين حياتهم في ظّ  نور اإلسالم، فقال مخاطب ا أخيه كعب، وداعير 
  (39)الدعوة حيث النور والنليم:

ا فهرررررر  لررررررك فرررررري الترررررري   مررررررن  مبلرررررر  كلبرررررر 
 

 وهرررررررري أحرررررررر مل  ،تلررررررررومل عليهررررررررا، برررررررراطال   
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ّ ى، وال الرررررررالِت وحرررررررد    إلرررررررى ع ال العرررررررل
 

 فتنجررررررررررررو إذا كرررررررررررران النجرررررررررررراءل وَتسررررررررررررلمل  
 

ل    لرررررررررَدى يررررررررروم ال َين جرررررررررو ولررررررررريا بملفلرررررررررِ
 

ار إاّل طررررررراِهرل القلرررررررِب ملسرررررررلمل    مرررررررن النرررررررّ
 

ه ، وهرررررررررو ال شررررررررريَء دينرررررررررل  فرررررررردينل زهيرررررررررر 
 

ل مى علرررررررررريَّ ملحرررررررررررَّمل    وديررررررررررنل أبررررررررررى سررررررررررل
 

ن  إذ ا، فقرررد اطمرررأّن المسرررلمون إلرررى اإلسرررالم، وأيقنررروا أّن هرررذا الررردين هرررو سررربي  النجررراة، وأّن مرررَ
ن حرراد عنهررا فسررتكون نصرريبه سررقر، وبررئا  استمسررك بعروترره الرروثقى سرريكون مررن الفرقررة الناجيررة، وأّن مررَ
المستقّر. لذا فَّن العاق  هو َمن يترت ما كان يعبد فبراه  مرن دون ع، فيردرت نفسره قبر  فروات األوان. 

مسلمين وخحبهم بمرا يحمر  الروعظ واإلرشراد والنصرح لكرّ  النراك، وال سرّيما أولري لاوقد ضّجل أشعار  
 القربى، لعّلهم يلحقون بركب الدين الع يم، ويتركون عبادة األصنام وكّ  معتقد باط  يعتقدونه.  

وا بررالقيم اإلسررالمّية، وشررعروا بحررالوة اإليمرران،  ولررم يكررن محلقررو هررذ  الرردعوات إاّل أنرراك تحلررّ
لغيرررهم مررا يحّبونرره ألنفسررهم، وأرادوا ألهلهررم وللنرراك أجمعررين أن ينعمرروا بحمأنينررة هررذا الرردين فرري  فررأحّبوا

 الدنيا، وبالجّنة التي وعد ع عباد  المّتقين في اآلخرة. 
ة   ى بهررا الشرراعر المسررلم الررواعظ هرري شخصررّية مثاليررّ ومررن هنررا فررَّن هررذ  الشخصررّية الترري تحلررّ

كررروم بتعررراليم الررردين الحنيرررف الرررذي سرررعى إلرررى ))تغييرررر الحيررراة حمانبثقرررل مرررن منهررراج شرررام  متكامررر  
وتحويرهررا وترقيتهررا إلررى المسررتوى األصررلح واألجمرر  عررن طريرر  بررذر العقيرردة وترسرريخها فرري الصرردور، 

   (40)ومرك مبادئ الخير والجمال في النفوك والتباعد عن الرذيلة والقبح((
      (41)يقول الصحابّي أبو أحمد عبد بن جحي األسدّي:

ا  نرررررررَ هل َم َوج  و  ربل اليرررررررَ لرررررررلل لهرررررررا: برررررررَ   َيثررررررر   َفقل
 

بل   كررررررررررررَ دل َير   ومرررررررررررا َيشررررررررررررِأ الرررررررررررّرحمنل فالَعبرررررررررررر 
 

م   ن  يلقرررررررِ وِل َومرررررررَ ي والرسرررررررل  إلرررررررى ِع َوجهررررررر 
 

بل   هل ال َيخيرررررررررررررررَّ هرررررررررررررررَ ا وج  مررررررررررررررر   إلرررررررررررررررى ِع َيو 
 

ويقردم لنرا كعرب برن مالرك صرورة مفعمرة برالفخر رسرمل مالمرح الشخصرية المثاليرة اإلسرالمية 
والتحررول مررن تخلررل عررن ماضرريها وتمسرركل بمررا أوجررب علرريهم الرردين مررن تعرراليم واجبررة التحبيرر ،  يالترر

وافرررراد  بالعبوديرررة، ملتررر مين بمرررا أن لررره ع تعرررالى علرررى نبيررره ودعرررا إليررره, ع  عبوديرررة الغيرررر إلرررى توحيرررد
 (42)يقول: فيرتك  هذا التحول على بذل المه  والدفا  عن الدين ورفعته

  ميررررررررررررررَ  رجل لررررررررررررم نررررررررررررَ  ألنررررررررررررا عبرررررررررررردنا ع
 

 هررررررررررررراأتانرررررررررررررا زعيمل  انررررررررررررران إذجررررررررررررراء الجِ رَ  
 



 
 

 
333 

 
 

 ISSN = 2073-6614  pp:321-349 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

  ة  إرك عرررررررررررررِ  لررررررررررررره فررررررررررررري قومرررررررررررررهِ  نبرررررررررررري  
 

 بتها ألرومهررررررررررررراهرررررررررررررذّ  صررررررررررررردا   وأعرررررررررررررراال  
 

 فسرررررررررررررررراروا وسرررررررررررررررررنا فالتقينررررررررررررررررا كأننررررررررررررررررا
 

ى كليمهرررررررررررررررا قررررررررررررررراء  سرررررررررررررررود لِ أ   ال يلرجرررررررررررررررّ
 

عة اجوالشاعر في هذا الموقف يرسم لنا صورة تشبيهّية عمادها أداة التشبيه ليبرز للمتلّقي ش
المسلمين في ساحات الن ال، حّتى كأنهم أسود يخشاها الجميع، أّما بالههم في أرت النر ال فقرد أثخرن 

 فرسان الجاهلّية.في 
دون  ويمثررّ  هررذا الفخررر الحقيقرررة الترري كرران عليهرررا المسررلمون فرري المعرررارت السرريما وأنهررم مليرررَّ

د صررّلى ع عليرره  ه الكررريم محمررّ وسررّلم  يشررّجعهم علررى بررذل الغررالي فلرره  وعلررىبنصررر ع، ويقررودهم نبيررّ
 والنفيا في سبي  إعالء كلمة التوحيد.

وإذا صررفنا أن ارنررا تلقراء رثرراء الرنفا فرري عصرر صرردر اإلسرالم الّتضررحل لنرا قرردرة الشررعراء 
الفّنّية على استلهام المعاني وتحويعها بما يخدم القضية اإلسالمّية. وقد عرف الشعراء رثاء النفا منذ 

هلّي، وكانررل عررادة الشرراعر فرري هررذا اللررون مررن الرثرراء أن يسررتذكر الموقررف البحررولّي الررذي اجررالعصررر ال
ه يررلمن بررأّن الررذكر لإلنسرران عمررر ثرران لرره، وأّن ذكررر النرراك لرره سرريخّلد  حتررّى إن وافترره  عرررف برره، ألنررّ

ه جرّ و المنّية. لكّن الشاعر المسلم يضيف لرثاء النفا المعروف في العصر الجراهلّي معراني أخررى كالت
بشكوا  إلى ع، ألّن اآلجال والمصاّر بيد ، وكالتأكيد على أّن ماية أمله أن يموت علرى اإلسرالم وأن 
ا سررب ، بسرربب وعرري الشرراعر بع مررة  يرضررى عنرره ع جررّ  وعررال. وهكررذا فقررد اختلررف رثرراء الررنفا عمررّ

مالمرح الشخصررية  لالخرال  وإفرراد  باللبرادة دون سروا . وتمثر  أبيرات خبيرب برن عردّي ييمرة عليرا رسرم
  (43)المثالّية الملمنة الصادقة:

لِ رررررررررررررررررررررررَ د  َجمّ ررررررررررَلقَ  َ ابل َحو  َح  عِ  وارررررررررررررررررررري َوَألَّبل ررررررررررررررَع األ  مررررررررررررررررررَ َمعلوا كررررررررررررررررررل َّ َمج  َتج  اَِّلهلم  َواسرررررررررررررررررر    َيبررررررررررررررررررَ
دأ  َداَوَة َجاهررررررررررررررررررررررِ ِدي ال عررررررررررررررررررررررَ م  ملبرررررررررررررررررررررر  َلهررررررررررررررررررررررل يَّ   َوكل َيعِ  أِلَ َعلرررررررررررررررَ اا  ِبَمصرررررررررررررررر  ي ِوثرررررررررررررررَ ي فرررررررررررررررِ   نرررررررررررررررِّ

اءَ  وا َأب نررررررررررررررررررررَ د  َجمَّعررررررررررررررررررررل اَءهلم  َوقررررررررررررررررررررَ عِ   هلم  َوِنسررررررررررررررررررررَ ذ    َطِويررررررررررررررر   ملَمنرررررررررررررررَّ ن  جرررررررررررررررِ لل مرررررررررررررررِ بررررررررررررررر    َوقلرِّ
ي َبتررررررررررررررِ ر  مَّ كل ي ثررررررررررررررل َبترررررررررررررِ كلو ملر  ِ َأشرررررررررررررر  ى َّللاَّ َرِعي  إلرررررررررررررَ َد َمصرررررر  ي ِعنرررررر  َ ابل لررررررِ َحرررررر  َد األ  صررررررَ ا َأر    َومررررررَ

ِني َعلررررررَ  بِّر  ، صررررررَ ِِ ر  َذا ال عررررررَ يفررررررَ َرادل بررررررِ ا يررررررل ا  ى مررررررَ د  يرررررررَ ي َوقرررررررَ مررررررررِ علوا َلح  د  َبضرررررررَّ يَفقرررررررَ َمعررررررررِ   َك َمح 
أ   ِه َوِإن  َيشرررررررررررررررررررَ لرررررررررررررررررررَ ي َذاِت اإل ِ َك فرررررررررررررررررررِ ل و  ملمررررررررررررررَ َّ ِ   َوَذلرررررررررررررررررررِ اِل شررررررررررررررِ صرررررررررررررَ ى َأو  اِرت  َعلررررررررررررررَ   يلبرررررررررررررَ
هل  ونررررررررررررَ تل دل و  َر َوال مررررررررررررَ ي ال كلفرررررررررررر  ونررررررررررررِ د  َخيَّرل َ  ِ   َوقررررررررررررَ ِر َمجررررررررر  ن  َميررررررررر  اَي مرررررررررِ ل  َعي نرررررررررَ د  َهَملرررررررررَ   َوقرررررررررَ
لأ  ي َلَميررررررررررِّ ِت، إنررررررررررِّ و  َذارل ال مررررررررررَ ي حررررررررررِ ا بررررررررررِ عوَ   َومررررررررررَ ار ملفررررررررررررررررّ مل نرررررررررررررررَ َذاِري َجحررررررررررررررر  ن  حرررررررررررررررِ   َلكرررررررررررررررِ
ِلم ا َل ملسررررررررررررر  و  إَذا مرررررررررررررِ جرررررررررررررل ا َأر  َرِعي  فرررررررررررررو ع مرررررررررررررَ ي َّللاَِّ َمصرررررررر  اَن فررررررررِ ب  كررررررررَ ى َأيِّ َجنرررررررر    َعلررررررررَ
ا ع  وِّ َتَخشرررررررررررررررررررررررَ دل د  ِلل عرررررررررررررررررررررررَ لل ِبملبررررررررررررررررررررررر  ى َّللاَِّ َمر    َفَلسررررررررررررررررررررررر  ي إلرررررررررررررررررَ ا إنرررررررررررررررررِّ يَواَل َجَ عررررررررررررررررر    ِجعررررررررررررررررررِ
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ر فرري التعبيررر بررين شررعر ومررن خررالل أبيررات خبيررب بررن عرردّي السررابقة  تّتضررح لنررا معررالم التغيررّ
صردر اإلسررالم وشررعر العصررر الررذي سرربقه، فالشرراعر هنررا مجاهررد مقاترر ، بررا  نفسرره هلل وبررذلها رخيصررة 

لتي عاشوا في في سبي  نصرة الدين. وبهذا يكون المسلمون قد مّيروا، بثباتهم، مفاهيم الحياة القديمة ا
 فرقة والتحاحن والتقات  بين األخوة.كنفها قرون ا عديدة يعانون من الت

 
 مكانة الشاعر اإلسالمّي وتأثيره في األحداث: •

عند الحديث عن عصر صدر اإلسالم ال بّد أن نرذكر الردور الرذي مثلره الشرعراء فري الردعوة 
وسّلم لكّ  شاعر دافرع عرن وعلى فله ع عليه والدفا  عنها، وال بّد أن نرّك  على تشجيع النبّي صّلى 

دين وخذل الشرت بشعر ، ألّن هذا الشاعر يمّث  لسان الحّ  والخيرر الرذي يواجره افترراءات المشرركين ال
 ودعواتهم الباطلة للني  من المسلمين. 

ه وتكمن أهّمّية الشعر المدافع عن اإلسالم في أّن الشعر كان لصيق ا بحياة العرب، وكانرل لر
ة، فرال يكراد  ه ))ديروان علمهررم، مكانره عاليرة عنرد أبنراء هرذ  الملررّ ينفصر  عرن حيراتهم ألبترّرة، لرذا قير : إنرّ
. وقب  اإلسالم كانل القبيلة تقيم المواّرد إذا نبر  فيهرا (44)ومنتهى حكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون((

ها والناط  بما تريد. وقد برّين لنرا شاعر ألّنه سيكون سفيرها بين القباّ  ويكون لسان حالها المدافع عن
ة تعتمرد فرري اسرتبقاء ميثرهررا وتحصرين مناقبهررا علرى ضرررب مررن الجراحظ تلررك  األهميرة بقولرره: ))فكرّ  أمررّ

الضررروب وشررك  مررن األشرركال. وكانررل العرررب فرري جاهليتهررا تحتررال فرري تخليرردها، بررأن تعتمررد فرري ذلررك 
 .(45)انها((على الشعر الموزون، والكالم المقّفى، وكان ذلك هو ديو 
المعرررول المقرررّوم لكرررّ  خرررروج عرررن يررريم الفضررريلة ولهرررذا كررران صررروت الشرررعراء الصررراد  يمثررر  

ر كرران يشرحذ نصرر  لسرانه ويحلقرره فري وجرره كرّ  مررا يرررا  والصرفات النبيلررة، أضرف إلررى ذلرك فررَّن الشراع
يخرردِ المررروءة ويرمررى بررالمرء فرري مهرراوي الرذيلررة. ومررن هنررا كانررل مايررة الشررعر السررامية هرري تجرراوز 
الجانررب الجمررالّي اإللهرراّّي إلررى مررا هررو أعمرر  وأجررذر لرريعكا لنررا حالررة الرصررد وتصررحيح المسررار الررذي 

إلررى قرانون يرنّ م حيرراة النراك. وبهررذا فرَّن الشررعر لريا كلمررة عمرد عليره أهرر  الخيرر فرري ظرّ  بيئررة تفتقرد 
جميلرة وتعبيرر مرلّثر فحسررب، بر  هرو محررّرت للهمرم، وباعرث علررى الخيرر، ودا   إلرى كررّ  مرا هرو جميرر  

 ونبي .
يمكننرا القررول، إذ ا: إّن الشرراعر فرري العصررر اإلسررالمّي ارتكر  علررى تلررك المفرراهيم النبيلررة الترري 

ّ  شعراء تلك الحقبرة كرانوا مرن المخضررمين، ولِجدت في شعر شعراء الع صر الجاهلّي، ال سّيما وأّن جل
ه لررم يوقررف شررعر  عنررد تلررك القرريم فحسررب، برر  أضرراف إليرره القرريم اإلسررالمّية الر يعررة، فتررأّثرت  ميررر أنررّ
ألفاظه بألفاظ اإلسالم، واصحبغل عباراته بصبغة الدين اإلسالمّي، وخرال شرعر  مرن كرّ  مرا ال يرتالءم 

وفري كرّ  منراحي  ،مر هذا الدين ونواهيه. من أج  ذلرك أصربحنا نررى التغييرر الكبيرر فري الشرعرمع أوا
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ا، وأخررذت ))تتحررّدد لرره معررالم حيرراة جديرردة تختلررف  ر ا جوهريرر  ر تغيررّ الحيرراة وفرري المجتمررع الررذي أخررذ يتغيررّ
 .(46)اختالف ا تام ا وع يم ا عن معالمه في الجاهلية((

رّي أّننا رأينرا شرعراء األوك والخر رج قرد سركتوا عرن قرول الشرعر ومن معالم ذلك التغّير الجوه
ا الت مرروا بمررنه  اإلسررالم ونبررذوا  فرري مرحلررة رأب الصررد  وحررّ  الخالفررات الترري كانررل بيررنهم. وأّنهررم لمررّ
ام ا بفرقتهم وتناحرهم، فسركتوا عرن الشرعر الرذي يلقري البغضراء برين  العصبّية القبلّية أبدلهم ع أخّوة  وّو

المسررررلمين، لكررررّنهم أطلقرررروا سرررهام لسررررانهم فرررري وجرررره الكفررررة والمشررررركين فرررردافعوا عررررن رسررررول ع  األخررروة
ن واجههرم وعراداهم، فكرانوا الحاضرنة التري شرّع مرن  وأصحابه وال سّيما المهاجرين منهم، وواجهوا كّ  مرَ

حرراب الكفررر أرجاّهررا نررور اإلسررالم واّتسررع، وبهررم امترردت الدولررة حتررّى صررار لهررا كيانهررا الررذي هررّدم كرر  أق
 والضاللة.

وسررّلم باللسرران  وعلررى فلره وقرد لمررع نجررم شرعراء المدينررة فرري الردفا  عررن النبررّي صرّلى ع عليرره
ان بررن ثابررل، وكعرب بررن مالررك، وعبردع بررن رواحررة. إذا نرافحوا عررن الرسررول  والسريف، ومررن هررلالء حسرّ

ة. وكران الرسرول صرّلى ع عليره وسرّلم يشرجعهم، ولريا  وعلرى فلره ورسالته بكّ  ما ألوتروا مرن قرّوة وحجرّ
 .(47)((َأو  َهاِجِهم  َوِجب ِري ل َمَعكَ  -اه جلهلم  لحّسان : ))أدّل على ذلك من قوله 

 (48)ومّما قاله حسان بن ثابل في مهاجم ا المشركين:
ِك بكرررررررررررل  عينررررررررررراَت ثرررررررررررمَّ تبررررررررررراَدَرت    إبررررررررررر 

 
ّجاِم   وَبهررررررررررررررررررا سررررررررررررررررررَ َ  ملرل َدم  َيعررررررررررررررررررل  بررررررررررررررررررِ

 
َل علررررررررررى الررررررررررذيَن   تترررررررررراَبعلوامرررررررررراذا َبكيرررررررررر 

 
 هرررررررررررررررراّل ذكرررررررررررررررررَت مكررررررررررررررررارَم األقررررررررررررررررواِم  

 
دى   أعنررررررررري الّنبررررررررريَّ أخرررررررررا الّتكرررررررررَرِم والنرررررررررَّ

 
ولي علررررررررررى األق سررررررررررامِ   ن  يررررررررررل  وأبرررررررررررَّ مررررررررررَ

 
 فلمثلرررررررررررررهل ولمثررررررررررررر ل مرررررررررررررا يررررررررررررردعلو لرررررررررررررهل 

 
مَّ ميررررررررررررَر كهررررررررررررامِ   َ  ثررررررررررررَ  كرررررررررررران الملمرررررررررررردَّ

 
بردر، وحّسان في هذ  األبيات يسرتنكر بكراء المشرركين علرى قرتالهم الرذي سرقحوا فري معركرة 

فأمثال هلالء ال يلبكى عليهم ألّنهم ألقوا بأنفسهم إلى مهالك الردى، فخسروا الدنيا وخسروا اآلخرة. وإذا 
وسررّلم، وعنررد صررحبه الررذين اّتبعرروا  وعلررى فلرره كرران للفخررر مكرران، فررَّن مكانرره عنررد النبررّي صررّلى ع عليرره

خررراج النرراك مررن الء كلمررة ع تعررالى، وإالنررور الررذي جرراء برره وحملرروا رايترره وقرراتلوا وقلِتلرروا فرري سرربي  إعرر
 (49)ال لمات إلى النور، وقد أحسن كعب بن مالك بقوله:

خينة كررررررررري تلغالرررررررررب ربَّهرررررررررا   جررررررررراءت سرررررررررَ
 

بل الغرررررررررررررررررررررررررررالب   فليلغلرررررررررررررررررررررررررربنَّ ملغالررررررررررررررررررررررررررِ
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ا بقوله:)سررخينة(  ألّنهررا كانررل تتررأذى منرره، وبهررذا فقررد أدرت الشرراعر اإلسررالمي  الشرراعر هنررا يعيررر قريشرر 
يمكنرره مررن خاللرره االنتقرراص مررن خصرروم الرردين اإلسررالمي، ويرررد عاديررة اإلعررداء  مكررامن الخلرر  الررذي

وسرلم قررول كعرب هررذا  وعلرى فلرره الرذين يريرردون النير  مررن اإلسرالم، وعنرردما سرمع النبرري صرلى ع عليرره
, وهرذا دافرع معنروي وعالمرة رضرا علرى مقارعرة (50)هرذا(( قولرك على كعب يا ع  شكرت  قال له: ))لقد

 لوساّ  .الخصوم بك  ا
ام المسرررلمين  ال  أليرررّ وتعلرررو ييمرررة الشرررعر فررري اإلسرررالم لكونررره سرررّجال  للوقررراّع الع مرررى، ومسرررجِّ
وانتصاراتهم. وقد كران موقرف النصررة والمنافحرة عرن الردين هرو الميسرم الجلرّي الرذي وسرم شرعر الردعوة 

هرم، وطالمرا توّجهروا اإلسالمّية، إذ ))وقف شعراء اإلسالم يذّبون عن دينهم سرهام أشرعار المشرركين وأذا 
 .(51)بأشعارهم من يثرب إلى المشركين في مكة((

ة التري ح ري بهرا الشرعراء فري اإلسرالم، أنرّه عنردما كران ))حسران برن  ومما يلكد على األهّميرّ
ان تنشرد الشرعر  ثابل ينشد الشعر في مسجد رسول ع صّلى ع عليه وسرّلم فجراء عمرر فقرال: يرا حسرّ

 .(52)ع عليه وسّلم، فقال: أنشدتل  يه و يه من هو خيرأ منك(( في مسجد رسول ع صّلى
ا صررّلى ع عليرره  د  ة الشررعر أّن النبرري محمررّ وسررّلم قررد وعلررى فلرره ومررن أدّل األمررارات علررى أهّميررّ

. وهذا يدّل على الدور البارز الذي يضحلع به (53)بنى منبر ا لحّسان في المسجد كي ينشد عليه الشعر
وسررّلم وجعلهررم مررن العررّدة الترري  وعلررى فلرره لررك فقررد شررّجعهم الرسررول صررّلى ع عليررهالشرراعر. مررن أجرر  ذ

ينبغي إعدادها من أج  المعارت التي نشبل بين المسلمين والمشركين، ومن أجر  الردعوة إلرى ديرن ع 
 (54)ونصرته ألّن ذلك هو الفوز والنجاة. ومّما جاء في هذا المعنى قول الحارك بن ملّرة:

روا بنررررري عرررررامر إ  ن تنصرررررروا ع تلنصرررررَ
 

 وإن َتنصررررررررررررررررررربوا هلل والررررررررررررررررررردين تلخرررررررررررررررررررَذللوا  
 

 وإن تله مررررررروا ال يرررررررنجكم عنررررررره مهررررررررب 
 

 وإن تثبلتررررررررررررررررررررررروا للقررررررررررررررررررررررروم  ع تلقَتلررررررررررررررررررررررروا   
 

ر لرره فرري  وإذا كرران الشرراعر قررد ح رري بمكانررة عاليررة قبرر  اإلسررالم، فررَّن تلررك المكانررة لررم تتغيررّ
بغة دينيرّة، ألّن الشراعر اإلسرالمّي ال يردافع لنصررة صرالعصر اإلسالمّي، ب  ارتفعل وازدانل وأخرذت  

قبيلته فحسب، ب  هو يدافع عن أّمة بكاملها، وينصر دين ا قد أعّ   ع. ومن هنا فقد أيقرن أّن شرعر  ال 
ا لرضرا ع جرّ  وعرال ولردخول  يسمو به ويرفعه بين الناك في الدنيا فحسب، بر  إنرّه سريكون لره مفتاحر 

ا مررادّ  ة هررذا المفتررا  فهرري الكلمررات الترري تلصرراغ بحريقررة مررلّثرة ترضرري ع تعررالى لتصرر  إلررى جّناترره. أمررّ
القلوب والضماّر فتفع  فعلها فيها. وقد كان ذلك من أقوى األدوات وأكثرها تأثير ا في المسلمين، وفتك ا 

ثرر فري فري نفروك العررب، وقرد شرغفوا بره حتّرى ))صرار لره كبيرر األفي المشركين. فللشعر مكانة كبيرة 
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بهم فري الفضراّ  والمكرمرات وكرّر  الريهم  توجيه مشراعرهم وأهرواّهم، فقرد حبرّب إلريهم خصراَل الخيرر ورمرّ
 ، وحّثهم على االبتعاد عنها والترّفع عن اإلتيان بها في أقوالهم وأفعالهم.(55)خصاال  ذميمة((

وسرلم  وعلرى فلره يرهلوقد الت م الشاعر اإلسرالمّي أشرّد االلتر ام بمرا جراء بره النبري صرلى ع ع
ة للمسررلم  مررن تعرراليم وشررراّع واجبررة االتبررا . وهررا هررو عمرررو بررن األهررتم التميمرري يرسررم لنررا صررورة مثاليررّ

  (56)الملت م بقوله:
و يَّ برررررررررن َعمرررررررررر   لقرررررررررد اوصررررررررريلل رلبعرررررررررِ

 
ل  عشرررررررررررررررررررررريرَتك األمررررررررررررررررررررررورل    إذا َحَ بررررررررررررررررررررررَ

 
َعي نا َدن مررررررررررا قررررررررررد سرررررررررررَ سررررررررررِ  بررررررررررأن ال تلف 

 
ليرررررررررررررررررررا كبيررررررررررررررررررررل   وَرِة العل  وِحفرررررررررررررررررررظ السرررررررررررررررررررَ

 
ك لرررررررررررن  تنرررررررررررال  المجرررررررررررَد حترررررررررررى  وإنرررررررررررّ

 
ميرل   َن بررررررررررررره الضرررررررررررررَّ وَد بمرررررررررررررا َيضرررررررررررررَ  َتجرررررررررررررل

 
ك فرررررررررررررري أمررررررررررررررور  بنفسرررررررررررررك أو بمالررررررررررررررِ

 
ثلورل    يهرررررررررررررررررابل ركوبهرررررررررررررررررا الرررررررررررررررررَوِر ل الررررررررررررررررردَّ

 
ي النفرروك ويرردّلها  ا يربررّ ا قويمرر  الشرراعر فرري هررذ  األبيررات ينفررث رسرراّ  صررادحة تتضررّمن منهاجرر 

ألسررمى الترري حرررص المسررلمون عليهررا، وابتغرروا اعلررى طريرر  الحررّ  القررويم، وهررذ ، لعمررري، هرري الغايررة 
تربية الجي  الناشئ على مبادّها. وقد كان ديدن كّ  مسلم أن يعتّ  بدينره وتراريف أّمتره العرير . وتمثرّ  
ا ناصع ا يجب أن يلّتبع من الجميرع  ألّن طرير  المكرمرات الرذي جراء  وصية الشاعر البنه ربعي منهاج 

 وسلم هو السبي  الوحيد الذي يوص  إلى المجد والسلدد.وعلى فله ه يبه النبّي محّمد صّلى ع عل
لقد كانل كلمات الشعراء، إذ ا، صيحات مدوّية مايتهرا المثلرى تصرحيح مسرار مرن ضرّ  عرن 
أ ظرالل الحرمران وعمرى البصريرة, وقرد كران دور المسرلمين، والسرّيما  طري  الحّ ، وعاِ في التيره يتفيرّ

بتلك المهمة ليوصلوا صوت الحرّ  إلرى أهلريهم وأبنراء يبراّلهم. وقرد كران    الشعراء منهم، هو االضحال
ا على إيصال أمرر هرذا الردين إلرى قومره، فردعاهم إلرى البررِّ والتقرى لينرالوا السرعة  كعب بن زهير حريص 

  (57)ورضا ع، يقول :
لَّهرررررررررررم   رحلرررررررررررل إلرررررررررررى قرررررررررررومي ألدعرررررررررررو جل

           *        *           * 
 ، أحكمتررررررررره الجوامرررررررررعل  إلرررررررررى أمرررررررررر حررررررررر م   

 *                *               * 
 سرررررررررأدعوهم جهررررررررردي إلرررررررررى البرررررررررر والتقرررررررررى

 
ال مرررررررررا شرررررررررايعتني األصرررررررررابعل    وأمرررررررررر العرررررررررل

 
ه  ا مرررررررررررا اسرررررررررررتحعتم فَنرررررررررررّ  فكونررررررررررروا جميعررررررررررر 

 
 سيلبسرررررررررررررررركم ثرررررررررررررررروبل مررررررررررررررررن ع واسررررررررررررررررع 
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الشعر حرفة أو  اإّن أهم ما يمي  شعراء هذ  الحقبة الذين دخ  اإليمان قلوبهم أّنهم لم يأخذو 
ف والتقررّرب مررن ذوي الجررا  والسررلحان، برر  كرران الشررعر عنرردهم شررعور نررابع مررن  صررنعة أو وسرريلة للت لررّ
عقيررردة خالصرررة مايتهرررا األسرررمى نصررررة الررردين وتحكررريم الشرررريعة وتخلررريع النررراك مرررن غياهرررب الكفرررر 

ّ  مرا أترا  ع كروالضالل الذي خّيم في عقولهم وتمّكن مرن قلروبهم. فكانرل وظيفرة الشراعر أن يصرد  ب
ة وبيرران، وأن يرردعو النرراك، ويحررّرت فرريهم مكررامن الخيررر مررن أجرر  نبررذ الكفررر وموايررة الشرريحان  مررن حجررّ

د صرّلى ع عليرره  وسررلم، وترررت مررا نهررى وعلررى فلرره وااللتر ام بحبرر  ع المتررين، واّتبررا  رسررالة النبررّي محمررّ
 عنه اإلسالم وزجر.

ل مرتبحرة بمكانرة الشرعر فري نفروك العررب. إذ قرد نوعليه يمكن القول: إّن مكانة الشاعر كا
ِغفوا برره حتررّى مرردا أهررّم الفنررون الترري أتقنرروا صررنعتها، وبرره حف رروا مرريثرهم ومفرراخرهم  وا هررذا الفررّن وشررل أحبررّ
ا لكرّ  معرالم الحيراة.  وأحداثهم مستعملين أدوات تصويرّية رسمل مالمرح حيراتهم، فصرار الشرعر ترجمانر 

وتواريخهرررا وأيامهرررا ووقاّعهرررا إاّل مرررن جملرررة أشرررعارها  فالشرررعر ديررروان  بفررنحن ))ال نعررررف أنسررراب العرررر 
. وهكذا فقد كان للشاعر في العصرر (58)العرب، وخ انة حكمتها، ومستنبم فدابها، ومستود  علومها((

اإلسرررالمّي نصررريب وافرررر مرررن هرررذا الفرررن فسرررخّر  بمرررا يخررردم الررردين فررري التحرررريض ورفرررع الهمرررم لمواجهرررة 
 .(59)فع معنوّيات الجنود وشّد ع اّمهم إبان المواجهة بين وبين خصومهمر األعداء، واستعمله ل

لقد أوضحل األحداك وثبات الموقف الذي جّسد  الشعراء في دفاعهم عرن عقيردتهم باللسران 
إلى جانب السنان األهمّية والمكانة التي ح ي بها الشعراء. ويمّث  تشرجيع النبرّي لهرم فري رّد الخصروم 

سالم أهّم ركي ة ودعامة أعحتهم القّوة في مجاراة الخصوم ومحاولتهم. إلى جانرب ودفع ضررهم عن اإل
هذا فقد كان موقف النبّي من الشعراء المسلمين الحّجة التي جعلل الشعر يقف بقدم ثابتة ويستمّر في 

 تحقي  الغاية األسمى التي سعى الشعراء إلى تحقيقها.
 بناء الشخصية المثالّية في اإلسالم: •

ا فرري العرررالمين، واخترررار  خليفررة لررره علرررى األرت،  لقررد خلررر  ع الخلررر  وجعرر  اإلنسررران مكّرمررر 
ا علرررى  ه أن يكرررون اإلنسرران شرراكر ا هلل مثنيرر  وميررّ   مررن ميررر  مررن المخلوقرررات بالعقرر ، فاسررتوجب هررذا كلررّ

عته، ينعمه. وال يكون شكر  باللسان فحسب، ب  ينبغي على العاق  أن يشكر ع بأاّل يتعرّدى حردود شرر 
ا بررالنفا  وأن يررأتمر بررأوامر ع وينتهرري عررن نواهيرره، وأن يجاهررد فرري سرربي  إبقرراء كلمررة ع عليررا، جهرراد 

 واللسان. 
ب  الحري  القويم أرسر  ع تعرالى الرسر ، مبشررين  ومن أج  أن يعرف الناك ع ويسلكوا سل

 عاقرر ، وال يحيررد عنرره إاّل شررقّي ومنررذرين ومعّلمررين النرراك المررنه  الصررحيح. وال يلترر م بهررذا المررنه  إالّ 
 جاه . 
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ا ال اعوجرراج  يرره ليسررمو برره إلررى  وقررد جرراء اإلسررالم بن ررام شررام  كامرر  لبنرراء الفرررد بنرراء  قويمرر 
د صررّلى ع عليرره  ه الكررريم محمررّ أعلرى المقامررات، وفرر  تعرراليم هررذا الردين الترري أن لهررا ع تعررالى علررى نبيرّ

ا . وقد جّسد اإلمام علّي رضي ع(60)وسلم ا ومنهجر  ن اّتخرذ اإلسرالم طريقر   عنه القيمة التي نالها كّ  مرَ
   (61)له في حياته:

 لعلمررررررررررررررررررت مرررررررررررررررررا اإلنسررررررررررررررررران إال بدينررررررررررررررررره
 

 فرررررال تتررررررت التقررررروى اتكررررراال  علرررررى النسرررررب 
 

 فقررررررررررررد رفررررررررررررع اإلسررررررررررررالم سررررررررررررلمان فررررررررررررارك  
 

 وقرررررد وضرررررع الشرررررررت الشرررررريف أبرررررا لهررررررب  
 

الذي استقى منه الفرد في ذلك العصر نمم   ريمكن القول، إذ ا: إّن اإلسالم هو الرافد الكبي   
ا علرى  حياته وشكلها بعد أن مرا في ضالالت الجاهلّية المقيتة، وما عبرادة األصرنام إاّل دلريال  واضرح 
اد الجمرادات التري ال تضرّر وال تنفرع. وقرد كران نرور اإلسرالم الرذي شرّع  استحواذ الخرافة على عقليرّة عبرّ

ت النفوك، وتيه العقول التي تعّلقل بغيرر خالقهرا فجعلرل لره شرركاء الفي مّكة المعول الذي هّدم ضال
في الضّر والنفع ))ولقد انتصر محّمد بن عبرد ع، صرّلى ع عليره وسرّلم يروم صراغ مرن فكررة اإلسرالم 
ا،  ، وطبررع مررن المصررحف عشرررات مررن النسررف ثررم مئررات وألوفرر  ا، وحررّول إيمررانهم باإلسررالم عمررال  شخوصرر 

. وعليره (62)بالمداد على صحاّف الورا، إّنما طبعها برالنور علرى صرحاّف القلروب(( ولكنه لم يحبعها
وسررّلم قررد جرّرد النفرروك مررن طباّعهررا القديمرة، وأنشررأها بمررا يحررّض  وعلرى فلرره فرَّن النبررّي صررّلى ع عليرره

الء و عليه الدين اإلسالمّي، فكانل أولى خحواته في ذلك الحّب في ع والبغض مرن أجر  ع، فكران الر
ة عررن الحيرراة  والبررراء سررمة الشخصررية اإلسررالمية الترري انبثقررل مررن ))تصررّورات اإلسررالم ومفاهيمرره العامررّ

ة المسرلم أهرّم أهرداف منهجره الجديرد (63)والوجود كفلسفة متكاملة المعالم(( . وبهذا فقد ترّسخل في عقليرّ
ل  ،الررذي سررار عليرره لتّتضررح لرره  يمررا بعررد معررالم الحريرر  القررويم الررذي سررار عليرره فررَّ وهرري طريرر ، وإن  حل

ن اإلسرالم مرن قلروب المسرلمين حتّرى رضروا  بالمكار ، طري  النجاة والموصلة إلى برّر األمران. وقرد تمكرّ
كوا بعقيردتهم وبررذلوا الغرالي والنفريا واسررتحّبوا المروت مررن  ا كانرل الصرعاب فيهررا، وتمسرّ بسربيله سربيال  أيرر 

 أج  نصرتها.
المعراني السرامية التري اّتصرف بهرا المسرلمون مرن دفرا   هوقد جّسد اإلمام علي رضي ع عن

 (64)وتضحية لنصرة اإلسالم، يقول:
 نصرررررررررررررررررنا رسررررررررررررررررول ع لمررررررررررررررررا ترررررررررررررررردابروا

 
 وثررررررررررراب إليررررررررررره المسرررررررررررلمون ذوو الِحجرررررررررررى  
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ا ربنا مرررررررررررواة النررررررررررراك عنرررررررررررهل تكرمرررررررررررل  ضرررررررررررَ
 

دى  روا قصرررررررررد السررررررررربي  وال الهرررررررررل ا يرررررررررَ  ولمرررررررررّ
 

ا أتانررررررررررررررا بالهرررررررررررررردى كرررررررررررررران كَلنررررررررررررررا  ولمررررررررررررررّ
 

 من والحرررررررر ِّ والتقررررررررى حعلررررررررى طاعررررررررة الررررررررر  
 

ومن المالحظ على الشخصّية اإلسالمّية أّن حّب ع ورسوله قد تجّذر فيها، لّما رأوا ع مته 
وتدّبروا في تدبير  هذا الكون الع يم، ورأوا فياته في اآلفاا وفي أنفسهم. وقد أجاد حّسان بن ثابل في 

 (65)نعماّه: ىالتعبير عّما اختل  في صدر  من توحيد هلل وحمد له عل
ي وخررررررررررررالقي   وأنررررررررررررل الرررررررررررره الخلرررررررررررر  ربررررررررررررّ

 
رت فرررررررري النرررررررراك أشررررررررهدل    بررررررررذلك مررررررررا عمررررررررّ

 
 تعاليرررررل رّب النررررراك مرررررن قرررررول مرررررن دعرررررا 

 
 سررررررررررررروات إلهرررررررررررررا أنرررررررررررررل أعلرررررررررررررى وأمجررررررررررررردل  

 
ه   لرررررررررررك الخلررررررررررر  والنعمررررررررررراء واألمرررررررررررر كلرررررررررررّ

 
ات نعبرررررررررررررررررردل   ات نسررررررررررررررررررتهدي وإيررررررررررررررررررّ  فَيررررررررررررررررررّ

 
التري بنرل اإلنسران علرى المرنه   ةوبهذا يمكن القول: إّن الرسرالة السرماوّية كانرل اللبنرة القويرّ 

ة لغيرر ع تعرالى، وسرمل برره إلرى الغايرة التري خلقره ع مررن  القرويم وخّلصرته مرن برراثن الشرررت والعبوديرّ
 أجلها.

 
 :  الخاتمة ونتائج البحث

تعاليم الدين اإلسالمي في  تأثيربعد هذ  اإلطاللة على الشعر في عصر اإلسالم ، ب ية الكشف عن 
، والسررريما  -سرررليا مررنهم إلرررى المثاليرررة والكمررال اإلنسررراني  -وترررأثرهم  يرره  لررداخلين  يرررهانفرروك وعقرررول 

الشررعراء الررذين حملرروا علررى عرراتقهم نصرررة الرردين بالسرريف واللسرران، عررالوة علررى ذلررك امتثررالهم ألوامررر 
 وسلم، وقد خلصل الدراسة إلى مجموعة من النتاّ : وعلى فله ونواهي الرسول صّلى ع عليه

الرررداخلون فررري اإلسرررالم لم ررراهر التغييرررر الرررذي أحدثتررره الهررر ة العنيفرررة فررري حيررراتهم ،   انصرررا  -
 عندما أشع نور اإلسالم فمأل قلوبهم طمأنينة وتقوى وطاعة هلل ولرسوله.

ألّنه يعد اإلنسان ماية أخالييرة نموذجيرة فرسرموا  لمسلمون أّن الكمال في هذا الدين أدرت ا  -
لعالقرة برين الشراعر والمجتمرع مرن ناحيرة وعالقرة الشراعر لذلك في أشرعارهم، ورسرموا صرورة 

 بالدين الجديد من ناحية أخرى.
ابررز البحرث ترأثر الشراعر بالمعراني واأللفرراظ اإلسرالمية واسرتعمالها فري الررد علرى المشررركين   -

 .الذين ناصبوا العداء للمسلمين
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لرذا جعلره ع خليفرة  ادرت الشعراء في العصر اإلسالمي إن اإلنسان مايرة أخالييرة نموذجيرة -
في األرت، وكّرمه على ساّر المخلوقات، وهذا التكريم والتفضري  يوجرب عليره أن ال يخررج 
عررن اإلطررار اإللهرري المرسرروم لرره، وأن يلترر م أشررد االلترر ام بكرر  مررا جرراء برره الرروحي، وضرررورة 

  اتخاذ  منهاجا للحياة ونبراسا يرسم مالمح اإلنسان المثالي.
لغايررة واحررردة هررري  تفرري هرررذ  المرحلررة عمرررا سرربقها، فجررراءوالتضرررحية  تتغيرررت مفررراهيم المررو  -

 ي  ع.برخيصة في س  الدفا  عن الدين والدفا  عن العقيدة وبذل المه
ل برالقيم النبيلررة واألخررالا  مرن المالحررظ إنّ  - الشراعر وإن عرراِ فري الحقبررة السررابقة التري عجررّ

حها بت أراد لإلنسرران اليم الردين الجديرد، الرذي عررالفاضرلة إاّل إنره قرد هرّذب تلررك القريم عنردما وشرّ
وماية سامية في ك  جوانب الحياة، وبهرذا فقرد تحرددت معرالم حيراة أن يكون نموذجا اخالييا  
 في الجاهلية. اجديدة تختلف عن معالمه

ابرررز البحررث اهميررة الشررعر والشررعراء فرري العصررر اإلسررالمي مررن خررالل رسررم صررورة ناصررعة  -
وا  يره المخلرع مرن برراثن التيره أعلرى اتبرا  هرذا الردين الرذي ر   وحثهم الناك  ،مثالية لإلسالم

الرردور األبرررز فرري الرردفا  عررن اإلسررالم يشررجعهم فرري ذلررك النبرري  اءوالتخلررف، كمررا كرران للشررعر 
 ، في رد عادية الخصوم.وعلى فله صلى ع عليه

-  
 : هوامش البحث

 

وصررررحا  العربيرررة، ابررررو نصررررر اسرررماعي  بررررن حمررراد الجرررروهري الفررررارابي )ت الصرررحا  ترررراج اللغرررة  (1)
 -هرر 1407بيرروت، الحبعرة الرابعرة  -هر(، تحقي : احمد عبد الغفور عحرار، دار العلرم للماليرين393

 .1816/ 5م.: 1987
مررد ال يررات , حامررد عبررد المعجررم الوسرريم , مجمررع اللغررة العربيررة بالقرراهرة , ) ابررراهيم مصررحفى , اح ((2
 .2/854لقادر , محمد النجار ( دار الدعوة , ) د. ت (: ا
هررر(، عررالم الكتررب، 1424( معجررم اللغررة العربيررة المعاصرررة، د. احمررد مختررار عبررد الحميررد عمررر )ت(3

 .3/2068م: 2008 -هر 1429الحبعة األولى 
 .104سورة طه : فية ( (4
لبنرران، الحبعرررة  –لميرررة، بيررروت التررونجي، دار الكتررب الع( المعجررم المفصرر  فرري االدب، د. محمرررد (5

 .756م: 1999 -هر 1419الثانية 
نهايررة األرب فرري فنررون االدب ، احمررد بررن عبررد الوهرراب بررن محمررد بررن عبررد الررداّم، شررهاب الرردين  (6)

 .18/ 18هر: 1423 1هر(،دار الكتب والوثاّ  القومية ، القاهرة،  733النويري )ت 
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 (. 1: اآلية رقم ) سورة ابراهيم   (7)
وال أعني أن المجتمع العربي في عصر ما قب  اإلسالم كلره كانرل تلرك سرجايا  فقرد كران  يره مرن   (8)

يمتلك من ييم المروءة ما جعله محم أعجاب علرى مرر العصرور، وقرد ذكرر رسرول ع صرلى ع عليره 
 2/381الا((. مسند احمد : وعلى فله وسلم  فعالهم الحسنة بقوله: ))إنما بعثل ألتمم صالح االخ

 (. 58سورة النساء : ج ء من اآلية )  (9)
األدب اإلسالمي وصلته بالحياة مع نماذج من صدر اإلسالم ، محمرد الرابرع الحسرني النرّدوي ،   (10)

 20م : 1985 -هر 1405 1بيروت ،   –ملسسة الرسالة 
 .335/ 16نهاية األرب في فنون االدب:  (11)
فنيرة التري دلرل علرى وعرد ع للبراد  بالنصرر والتمكرين ، في كثيرر مرن اآليرات القر وهذا ما نجد     (12)

يَن((، األعررراف: فيرة  ةل ِلل ملتَّقرِ اِدِ  َوال َعاِيبررَ ن  ِعبرَ . وقولرره  128يقرول: )) إّن األرت هلل يورثهرا مررن يشراء مررِ
((، فل عمرران: جر ء مر م  اَل َمالرَِب َلكرل كلمل َّللهَّل فرَ ر  وا َّللاََّ . وقولره:))إِ 160ن اآليرة تعالى:))ِإن َينصرل رل ن َتنصرل

((، محمد: ج ء من اآلية  كلم  ر   .7َينصل
بيرروت  –مدخ  إلى ن رية األدب اإلسالمي ، د. عمراد الردين خلير  ، دار ابرن كثيرر ، دمشر    (13)
 . 32-31م : 2007 -1428 1 
 . 67ديوان اإلمام علي :  (14)
  نموذجا ( ، وهب رومية ، دار صر األموي ) قصيدة المدبنية القصيدة العربية حتى نهاية الع (15)

 . 32م : 1997 -هر 1418دمش  ،  –سعد الدين 
المكونات االولى للثقافة العربية, دراسة فري نشرأة اآلداب والمعرارف العربيرة وتحورهرا, عر  الردين   (16)

 . 17م : 2002 -هر 1414بوللو للنشر والتوزيع, الحبعة الخامسة أاسماعي , 
كرانون  –بيرروت، لبنران، الحبعرة الثانيرة  -عبد النرور, دار العلرم للماليرينالمعجم االدبي، جبور    (17)

 236م: 1984الثاني 
ديررروان عبرررد ع برررن رواحرررة ودراسرررة فررري سررريرته وشرررعر ، د. وليرررد قصررراب، دار العلررروم للحباعرررة  (18)

 . 165م : 1982 -هر 1402 1والنشر،  
لعالقررررات العربيررررة والدوليررررة، الدوحررررة ، أمررررين جبرررررون، منترررردى ا نشررررأة الفكررررر االسررررالمي وتحررررور  (19)

 10م :2015
 .160د. زكريا ابراهيم، دار مصر للحباعة، )د.ت( :  مشكالت فلسفية ، مشكلة األنسان، (20)
 (. 7سورة الحشر: ج ء من اآلية )  (21)
 .129ديوان عبد ع بن رواحة:  (22)
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َترَ (23) ِمِنينَ يقول تعالى : ))ِإنَّ َّللاََّ اش  َة ى  ِمَن ال ملل  مل ال َجنرَّ َواَلهلم ِبَأنَّ َلهرل ِبيِ   ۚ   َأنفلَسهلم  َوَأم  ي سرَ اِتللوَن فرِ يلقرَ
وَن  َتلررل وَن َويلق  تللررل ِ َ َيق  ر فِن  ۚ  َّللاَّ نِجيررِ  َوال قررل َراِة َواإل ِ و  ي التررَّ ا فررِ ِه َحقرر  ا َعَليرر  د  َن َّللاَِّ  ۚ  َوعرر  ِدِ  مررِ ى  ِبَعهرر  فررَ ن  َأو   ۚ  َومررَ

وا ِبَبي عِ فَ  َتب ِشرل تلم ِبِه اس  مل الَِّذي َباَيع  زل ال َعِ يمل (( سورة التوبة:  ۚ  كل ِلَك هلَو ال َفو   .111َوذَ 
الصرردا الفنرري فرري الشررعر العربرري حتررى نهايررة القرررن السررابع الهجررري ، د. عبررد الهررادي خضررير  (24)

 .278: 2007 1بغداد،   –نيشان ، دار الشلون الثقا ية العامة 
األنصاري، وضعه وضبم الديوان وصّححه عبد الرحمن البرقروقي، ر  ديوان حسان بن ثابل ش  (25)

 . 58 -57م :  1981لبنان،  –دار الكتاب العربي، بيروت 
 . 383شر  ديوان حسان بن ثابل  :  (26)
مالمح المثالية في الشعر الجاهلي، صدام علي صالح ، أطروحة دكتورا  ، جامعة االنبار كلية   (27)
 .152م : 2017ة، لتربية للعلوم اإلنسانيا
بيروت ،  –دمش   –مدخ  إلى ن رية األدب اإلسالمي، د. عماد الدين خلي  ، دار ابن كثير  (28)
 .82م : 2007 -هر 1428 1 
 1شررعر ال برقرران بررن برردر، دراسررة وتحقيرر : د. سررعود محمررود عبررد الجبررار، ملسسررة الرسررالة،   (29)

 .52م : 1984 –ه 1404
 .252: ر  ديوان حسان بن ثابل ش (30)
البنية الفنية لشعر الفتوحات االسرالمية فري عصرر صردر اإلسرالم، حسرين علري عبرد الردخيلي ،   (31)

 . 23:  2010دار ومكتبة الحامد للتوزيع والنشر  –عمان 
ِذيَن فَووا وَّ  (32) وا لقررد شرررف أهرر  يثرررب بهررذ  التسررمية فسررّماهم ع انصررار ا بقولرره تعررالى : ))َوالررَّ رل َنصررَ

ِئَك   ِمنلوَن َحق ا  ألولَ  اأ َكِريمأ((. سورة االنفال : ج ء من اآلية   ۚ  هلمل ال ملل  ِفَرةأ َوِرز  . وكرذلك ذكررهم 74لَّهلم مَّغ 
ا وسرلك األنصرار شرلب ا لسرلكل  الرسول الكريم عليه الصالة والسرالم فري قولره: )) لرو سرلك النراك وادير 

المختصرر مرن أمرور رسرول ع صرلى  . الجامع المسند الصحيحوادي األنصار أو شعب األنصار (( 
 .159/  5ع عليه وسلم وسننه وأيامه: 

 –ديوان كعب برن مالرك األنصراري، دراسرة وتحقير : سرامي مكري العراني، عرالم الكترب، بيرروت   (33)
 .  209م : 1997 –ه 1417 2لبنان،  

دمشرر  ،  –القلررم  بررن محمررد ابررو شررهبة، دار السرريرة النبويررة فرري ضرروء القرررفن والسررنة ، د. محمررد (34)
 .42م : 1992 -ه1412 2 
 1القراهرة ،   –دار السرالم  السيرة النبوية والتأريف اإلسالمي، عبرد الشرافي محمرد عبرد اللحيرف  (35)

 .141هر :1428
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 40مالمح المثالية في الشعر الجاهلي ) أطروحة دكتورا  ( : (36)
 . 15ين ر المصدر نفسه :  (37)
بيررروت ،  –ية المعاصررة ، محمرد حسرن بررريغي ، ملسسرة الرسرالة راسرات فري القصرة اإلسررالمد (38)
 . 18م : 1994 -هر 1414 1 
 .420/ 16نهاية األرب في فنون االدب :  (39)
 1السرعودية ، جرردة   –مرن قضرايا األدب اإلسررالمي ، د. صرالح فدم بيلررو ، دار المنرارة للنشررر  (40)

1980  :73  . 
جحي األسدي ، د. حسرين حرديا جاسرم الجميلري ، مجلرة لجلي  ابو احمد عبد بن  الصحابي ا  (41)

 . 279م :  2016، شبا   2، العدد  23جامعة تكريل للعلوم اإلنسانية ، المجلد 
 .208ديوان كعب بن مالك :  (42)
، هرر(، تحقيرر : مصرحفى السررقا ، ابرراهيم اإلبيرراري 213السريرة النبويرة ،عبررد الملرك بررن هشرام )ت  (43)

ركة مكتبررة ومحبعرررة مصررحفى البررابي الحلبررري واوالد  بمصررر، الحبعررة الثانيرررة عبررد الحفرريظ الشرررلبي، شرر
 .177-2/176م : 1955 -هر 1375

هررر(، تحقيرر : محمررود محمررد شرراكر، 232طبقررات فحررول الشررعراء، محمررد بررن سرراّلم الجمحرري )ت  (44)
 .  24/ 1جدة )د . ت(  :  –دار المدني 

هر (، تحقي : عبد السرالم محمرد 255 -هر 159عمرو بن بحر الجاحظ ) الحيوان، ابو عثمان    (45)
 .  71 - 70/  1م : 1996 -ه1416بيروت,  -لبنان –هارون، دار الجي  

حسرران بررن ثابررل شرراعر الرسررول ، د. سرريد حنفرري حسررنين ،الملسسررة المصرررية العامررة للتررأليف  (46)
 . 113م : 1963والترجمة والحباعة والنشر ، 

لعدل عرن العردل إلرى رسرول ع صرلى ع عليره وسرلم ، مسرلم الصحيح المختصر بنق  ا المسند  (47)
هررر( ، تحقيرر : محمررد فررلاد عبررد البرراقي ، 261بررن الحجرراج أبررو الحسررن القشرريري النيسررابوري )المترروفى: 

 .1933/ 4م : 1954 -هر 1473بيروت  ،  –دار إحياء التراك العربي 
 .439 -438شر  ديوان حسان بن ثابل :  (48)
 . 153بن مالك األنصاري: ديوان كعب  (49)
 . 261/ 2السيرة النبوية البن هشام :  (50)
 . 29 -28م : 1996الكويل،  –اإلسالم والشعر، د. سامي مكي العاني، عالم المعرفة  (51)
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طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر محمد بن الحسن بن عبيد ع بن مذح  ال بيدي األندلسري   (52)
- 15حقيرر : محمررد أبررو الفضرر  إبررراهيم ، دار المعررارف الحبعررة: الثانيررة : هررر(، ت379اإلشرربيلي، )ت 

 .51/ 2.    وين ر ، التاريف الكبير ) تاريف ابن ابي خيثمة ( : 16
 .15ين ر المصدر نفسه :  (53)
ع بن حامد  شعر الدعوة اإلسالمية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين، جمعه وحققه ووثقه: عبد  (54)

 .36م : 1971 –ه 1391الريات،  –كلية اللغة العربية  –بحث قّدم لني  الشهادة العالية الحامد، 
 .14م : 1972بغداد  –الشعر الجاهلي خصاّصه وفنونه، د. يحيى الجبوري، دار التربية  (55)
 1لرسررالة ،  شرعر عمررو برن األهرتم، دراسرة وتحقيرر : د. سرعود محمرود عبرد الجبرار، ملسسرة ا (56)

 . 84م : 1984 –ه 1404
ديوان كعب برن زهيرر ، صرنعة االمرام ابري سرعيد السركري، شرر  ودراسرة : د. مفيرد قميحرة، دار   (57)

 . 85 – 84م : 1989 –ه 1410 1الريات،   –الشواف للحباعة والنشر 
حمرررد هررر(، تحقيررر : علرري م395كترراب الصررناعتين ، الكتابرررة والشررعر ، أبرررو هررالل العسررركري )ت (58)

 . 138هر  :  1419بيروت،  -الفض  ابراهيم، المكتبة العصرية البجاوي، محمد أبو 
ين ر الشاعر العربي قب  اإلسالم وتحرديات العصرر، د. محمرود عبردع الجرادر، مجلرة المرورد،   (59)

 .9 – 8م : 1986 -هر 1406العدد الثاني  -المجلد الخاما عشر
، رشررريد مهمررروك ، مجلرررة الجامعرررة ن خرررالل السررريرة النبويرررة ين رررر بنررراء الشخصرررية اإلسرررالمية مررر (60)

 .94م : 2017، 28،    14األسمرية اإلسالمية ك
ديرروان اإلمررام علرري ، تحقيرر : د. محمررد عبررد المررنعم خفرراجي ، دار ابررن زيرردون ، مكتبررة الكليررات  (61)

 .31األزهرية :
 .27م : 2006 –ه 1427 11مصر ،   –دراسات إسالمية ، سيد قحب، دار الشروا  (62)
الرسررول التربويررة فرري بنرراء الشخصررية اإلسررالمية ، محمررد برردر الرردين بررن حسررن ، مجلررة أسرراليب  (63)

 . 17م : 1989أكتوبر  –، ربيع األول  303،   /  26الوعي اإلسالمي ك 
 . 29 – 28ديوان اإلمام علي :  (64)
 .132شر  ديوان حسان بن ثابل األنصاري :  (65)
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم   -
دوي ، األدب اإل • سرررالمي وصرررلته بالحيررراة مرررع نمررراذج مرررن صررردر اإلسرررالم ، محمرررد الرابرررع الحسرررني النرررّ

 م .1985 -هر 1405 1بيروت ،   –ملسسة الرسالة 
أسرراليب الرسررول التربويررة فرري بنرراء الشخصررية اإلسررالمية ، محمررد برردر الرردين بررن حسررن ، مجلررة الرروعي  •

 م .1989ر أكتوب –، ربيع األول  303،   /  26اإلسالمي ، م / ك 
 م.1996الكويل،  –اإلسالم والشعر، د. سامي مكي العاني، عالم المعرفة  •
بنرررراء الشخصررررية اإلسررررالمية مررررن خررررالل السرررريرة النبويررررة ، رشرررريد مهمرررروك ، مجلررررة الجامعررررة األسررررمرية  •

 م .2017، 28،    14اإلسالمية ،  م / ك
ين علري عبرد الردخيلي ، عمران ة فري عصرر صردر اإلسرالم، حسرالبنية الفنية لشعر الفتوحات االسالمي •

 م. 2010دار ومكتبة الحامد للتوزيع والنشر  –
بنية القصيدة العربية حتى نهاية العصر األموي ) قصيدة المرد  نموذجرا ( ، وهرب روميرة ، دار سرعد  •

 م .1997 -هر 1418دمش  ،  –الدين 
ه 279د برن أبري خثيمرة ) ت سفر الثالث ، أبرو بكرر أحمرال -التاريف الكبير ) تاريف ابن ابي خيثمة ( •

 –ه 1427 1القرراهرة،   –(، تحقيرر : صررال  بررن فتحرري هررالل ، الفرراروا الحديثررة للحباعررة والنشررر 
 م .2006

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ع صلى ع عليه وسرلم وسرننه وأيامره، محمرد برن  •
يرر برن ناصرر الناصرر، دار طروا النجراة، البخراري، تحقير : محمرد زه إسماعي  بن إبرراهيم برن المغيررة

 هر .1422الحبعة: األولى 
حسان بن ثابل شراعر الرسرول ، د. سريد حنفري حسرنين ،الملسسرة المصررية العامرة للترأليف والترجمرة  •

 م .1963والحباعة والنشر ، 
 : عبرررد السرررالم محمرررد هرررر (، تحقيررر255 -هرررر 159الحيررروان، ابرررو عثمررران عمررررو برررن بحرررر الجررراحظ )  •

 م .1996 -ه1416بيروت,  -لبنان –، دار الجي  هارون 
 م.2006 –ه 1427 11مصر ،   –دراسات إسالمية ، سيد قحب، دار الشروا  •
 1بيررروت ،   –دراسررات فرري القصررة اإلسررالمية المعاصرررة ، محمررد حسررن بررريغي ، ملسسررة الرسررالة  •

 م  .1994 -هر 1414
، دار ابن زيدون ، مكتبة الكليات األزهرية،  د. محمد عبد المنعم خفاجيديوان اإلمام علي ، تحقي :  •

 ) د. ت (.
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 1ديوان عبد ع بن رواحة ودراسة في سيرته وشعر ، د. وليد قصاب، دار العلروم للحباعرة والنشرر،   •
 م .1982 -هر 1402

ميحرة، دار الشرواف ديوان كعب بن زهير ، صنعة االمام ابي سعيد السكري، شر  ودراسة : د. مفيرد ق •
 م .1989 –ه 1410 1الريات،   –والنشر  للحباعة

لبنران،  –ديوان كعب بن مالك األنصراري، دراسرة وتحقير : سرامي مكري العراني، عرالم الكترب، بيرروت  •
 م . 1997 –ه 1417 2 

هررر(، تحقيرر : مصررحفى السررقا ، ابررراهيم اإلبيرراري، عبررد 213السرريرة النبويررة ،عبررد الملررك بررن هشررام )ت  •
هرر 1375ومحبعة مصحفى البابي الحلبي واوالد  بمصر، الحبعة الثانيرة   لحفيظ الشلبي، شركة مكتبةا
 م.1955 -

 2دمشرر  ،   –السرريرة النبويررة فرري ضرروء القرررفن والسررنة ، د. محمررد بررن محمررد ابررو شررهبة، دار القلررم  •
 م.1992 -ه1412

 1  القرررراهرة ، –دار السررررالم  فالسرررريرة النبويررررة والتررررأريف اإلسررررالمي، عبررررد الشررررافي محمررررد عبررررد اللحيرررر •
 هر .1428

الشررراعر العربررري قبررر  اإلسرررالم وتحرررديات العصرررر، د. محمرررود عبررردع الجرررادر، مجلرررة المرررورد، المجلرررد  •
 م .1986 -هر 1406العدد الثاني  -الخاما عشر

شر  ديوان حسان برن ثابرل األنصراري، وضرعه وضربم الرديوان وصرّححه عبرد الررحمن البرقروقي، دار  •
 م .1981لبنان،  –لعربي، بيروت  الكتاب ا

 م .1972بغداد  –الشعر الجاهلي خصاّصه وفنونه، د. يحيى الجبوري، دار التربية  •
شررعر الررردعوة اإلسرررالمية فرري عهرررد النبررروة والخلفررراء الراشرردين، جمعررره وحققررره ووثقرره: عبرررد ع برررن حامرررد  •

 م .1971 –ه 1391ريات، ال –كلية اللغة العربية  –الحامد، بحث قّدم لني  الشهادة العالية 
ه 1404 1ر ال برقان بن بدر، دراسة وتحقي : د. سعود محمود عبد الجبرار، ملسسرة الرسرالة،  شع •

 م .1984 –
 1شررررعر عمرررررو بررررن األهررررتم، دراسررررة وتحقيرررر : د. سررررعود محمررررود عبررررد الجبررررار، ملسسررررة الرسررررالة ،   •

 م .1984 –ه 1404
ي ، مجلرة جامعرة د. حسين حديا جاسم الجميلالصحابي الجلي  ابو احمد عبد بن جحي األسدي ،  •

 . 2016، شبا   2، العدد  23تكريل للعلوم اإلنسانية ، المجلد 
هررر(، 393الصرحا  ترراج اللغررة وصررحا  العربيرة، ابررو نصررر اسررماعي  برن حمرراد الجرروهري الفررارابي )ت  •

 م.1987 -هر 1407بيروت، الحبعة الرابعة  -تحقي : احمد عبد الغفور عحار، دار العلم للماليين
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في الشعر العربي حترى نهايرة القررن السرابع الهجرري ، د. عبرد الهرادي خضرير نيشران ،   الصدا الفني •
 .2007 1بغداد،   –دار الشلون الثقا ية العامة 

طبقرررات النحرررويين واللغرررويين، أبرررو بكرررر محمرررد برررن الحسرررن برررن عبيرررد ع برررن مرررذح  ال بيررردي األندلسررري  •
 م ، دار المعارف، الحبعة الثانية.     : محمد أبو الفض  إبراهيهر(، تحقي379اإلشبيلي، )ت 

هررر(، تحقيرر : محمررود محمررد شرراكر، دار 232طبقررات فحررول الشررعراء، محمررد بررن سرراّلم الجمحرري )ت  •
 جدة )د . ت( .  –المدني 

هرر(، تحقير : علري محمرد البجراوي، 395كتاب الصناعتين ، الكتابة والشرعر ، أبرو هرالل العسركري )ت •
 هر  . 1419بيروت،  -بة العصرية أبو الفض  ابراهيم، المكتمحمد 

 1بيررروت   –مرردخ  إلررى ن ريررة األدب اإلسررالمي ، د. عمرراد الرردين خليرر  ، دار ابررن كثيررر ، دمشرر   •
 م  .2007 -1428

هرر( تحقير : احمرد محمرد 241مسند االمام احمد بن حنب ، ابرو عبردع احمرد برن محمرد برن حنبر  )ت  •
 م .1995 -هر 1416ى القاهرة، الحبعة االول - شاكر، دار الحديث

المسررند الصررحيح المختصررر بنقرر  العرردل عررن العرردل إلررى رسررول ع صررلى ع عليرره وسررلم ، مسررلم بررن  •
هررر( ، تحقيرر : محمررد فررلاد عبررد البرراقي ، دار 261الحجرراج أبررو الحسررن القشرريري النيسررابوري )المترروفى: 

 م .1954 -هر 1473بيروت  ،  –إحياء التراك العربي 
 د. زكريا ابراهيم، دار مصر للحباعة، )د.ت( . مشكلة األنسان، مشكالت فلسفية ، •
كرانون الثراني  –بيرروت، لبنران، الحبعرة الثانيرة  -دبي، جبور عبد النور, دار العلرم للماليرينالمعجم األ •

 م .1984
الم الكترب، الحبعرة هرر(، عر1424معجم اللغة العربية المعاصرة، د. احمد مختار عبد الحميرد عمرر )ت •

 .م 2008 -هر 1429 األولى
لبنرران، الحبعررة الثانيررة  –المعجرم المفصرر  فرري االدب، د. محمرد التررونجي، دار الكتررب العلميررة، بيرروت  •

 م .1999 -هر 1419
معجم الوسيم , مجمع اللغة العربية بالقاهرة , ) ابراهيم مصرحفى , احمرد ال يرات , حامرد عبرد القرادر ال •

 . ( دار الدعوة , ) د. ت ( , محمد النجار
المكونات االولى للثقافة العربية, دراسة في نشأة اآلداب والمعارف العربية وتحورها, ع  الدين   •

 م . 2002 -هر 1414اسماعي , ابوللو للنشر والتوزيع, الحبعة الخامسة  
برررار كليرررة مالمرررح المثاليرررة فررري الشرررعر الجررراهلي، صررردام علررري صرررالح ، أطروحرررة دكترررورا  ، جامعرررة االن •

 .م2017اإلنسانية، التربية للعلوم 
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 . 1980 1السعودية ، جدة   –من قضايا األدب اإلسالمي ، د. صالح فدم بيلو ، دار المنارة للنشر •
 م.2015نشأة الفكر االسالمي وتحور  ، أمين جبرون، منتدى العالقات العربية والدولية، الدوحة  •
عبرد الرداّم، شرهاب الردين النرويري بد الوهراب برن محمرد برن نهاية األرب في فنون االدب ، احمد بن ع •

 هر .1423 1هر(،دار الكتب والوثاّ  القومية ، القاهرة،  733)ت 
 




