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Abstract 

Islam is the religion of virtuous morals, praiseworthy characteristics, and lofty principles, 

and not only Islam, but all divine religions and divine laws enjoin justice, benevolence, 

courage, generosity, forbearance, honesty, and patience, in addition to enjoining the worship 

of God, the One and Only, and referring to Him and uniting Him in worship. 

From this point of view, all that was contained in the speech of the Arabs before Islam, 

urging people to believe in God and return to Him, encouraged the creation of virtuous 

morals and human values, whether this speech was prose or poetry, because it is 

considered one of the religious features in general and Islamic in particular, and therefore I 

thought to highlight The light on some of these values and principles in the poetry of the 

Arabs before Islam, and that was the main reason for writing this research. 

This research was divided into an introduction and two sections. As for the introduction, I 

introduced the definition of the word “features” and clarified its meanings and derivation, 

and then divided what remained into two main sections based on two important aspects, the 

doctrinal side, from the command to worship God Almighty alone and belief in death and 

resurrection after death, and urging righteousness and benevolence and other matters that 

are counted on the side dogmatic. 

As for the second topic, I devoted it to other moral values, such as forbearance, patience, 

honesty, chastity, generosity, and other moral values and lofty principles, and other things 

that the Arabs used to do in word and deed. 
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 إلمالمح إإلسالمية لدى إلشعرإء إلعرب قبل إإلسالم

 

  ؤيمان غازي عل  

بية/ إلمديرية إلعإمة للمنإهج ،د   إلعرإق، وزإرة إلتر

 

 إلملخص

 إؤلسالم دين إألخالق إلفإضلة وإلخصإل إلحميدة وإلمبإدئ إلسإمية وليس إؤلسالم وحسب، بل جميع إألديإن 
َّ
ؤن

إئع إؤلل  عن إألمر بعبإدة هللا إلسمإوية وإلشر
ً
، فضال هية تأمر بإلعدل وإؤلحسإن وإلشجإعة وإلكرم وإلحلم وإلصدق وإلصتر

ي إلعبإدة
  .إلوإحد إألحد، وإلرجوع ؤليه وتوحيده ػ 

ي كالم إلعرب قبل إؤلسالم من إلحث عىل إإليمإن بإهلل وإلرجوع ؤليه، إلتشجيع عىل 
ومن هذإ إلمنطلق كإن كل مإ يرد ػ 

 إلتخل
ً
 من إلمالمح إلدينية عمومإ

ُّ
، فؤنه ُيعد

ً
 أم شعرإ

ً
إ ق بإألخالق إلفإضلة وإلقيم إؤلنسإنية سوإء كإن هذإ إلكالم نتر

ي شعر إلعرب قبل 
وإؤلسالمية عىل وجه إلخصوص، ولذلك رأيت أن أسلط إلضوء عىل بعض هذه إلقيم وإلمبإدئ ػ 

ي كتإبة هذإ إلب
 .حثإؤلسالم، فكإن ذلك هو إلسبب إلرئيس ػ 

 فيه تعريف كلمة مالمح وبيإن معإنيهإ وإشتقإقتهإ، 
ُ
إ إلتمهيد فقد قدمت ؛ فأمَّ وقد قسمت هذإ إلبحث ؤىل تمهيد ومبحثي  

، إلجإنب إلعقإئدي، من إألمر بعبإدة هللا تعإىل وحده  ي ؤىل مبحثي   رئيسي   عىل أسإس جإنبي   مهمي  
ثم قسمت مإ بؼر

حسُب عىل إلجإنب إلعقإئديوإؤليمإن بإلموت وإلبعث بعد إلموت
ُ
ي ت
هإ من إألمور إلتر  .، وإلحث عىل إلتر وإؤلحسإن وغت 

هإ من إلقيم  ي فقد خصصته للقيم إألخالقية إألخرى كإلحلم وإلصتر وإلصدق وإلعفة وإلكرم وغت 
إ إلمبحث إلثإن  وأمَّ

، فقد  
ً
 وفعال

ً
هإ ممإ درج عليه إلعرب قوال كإنوإ قبل إؤلسالم يتحلون بهذه إألخالق إألخالقية وإلمبإدئ إلسإمية، وغت 

 .ويفخرون بهإ ويمدحون من إتصف بهإ، فهم بذلك يعملون بهإ، ويأمرون ويحثون عليهإ

، مكإرم إإلخالق، شعر مإ قبل إؤلسالمإ: إلكلمات إلمفتاحية  . لمالمح إؤلسالمية، إلشعر إلجإهىلي

 

 :مقدمة

 إؤلسالم دين إألخالق إلفإضلة وإلخصإل إلحميدة وإلمبإدئ إلسإمية وليس إؤلسال 
َّ
مإ جميع إألديإن ؤن

َّ
م وحسب، ؤن

، وهي تأمر بإلعدل  لة عىل إألنبيإء وإلمرسلي    
إئع إؤللهية، وجميع إألديإن موحإة من هللا تعإىل ومت  إلسمإوية وإلشر

 عن إألمر بعبإدة هللا إلوإحد إألحد، وإلرجوع ؤليه وتوحيده 
ً
، فضال وإؤلحسإن وإلشجإعة وإلكرم وإلحلم وإلصدق وإلصتر

ي إلعبإدة. 
  ػ 

ي كالم إلعرب قبل إؤلسالم من إلحث عىل إإليمإن بإهلل وإلرجوع ؤليه، إلتشجيع 
ومن هذإ إلمنطلق كإن كل مإ يرد ػ 

 
ً
 من إلمالمح إلدينية عمومإ

ُّ
، فؤنه ُيعد

ً
 أم شعرإ

ً
إ عىل إلتخلق بإألخالق إلفإضلة وإلقيم إؤلنسإنية سوإء كإن هذإ إلكالم نتر

ي جزيرة إؤلسالمية عىل وجه إلخصوص، 
ي إلعرب )ملسو هيلع هللا ىلص( ػ  ألن إؤلسالم آخر إألديإن وخإتمهإ وأصحهإ، وألنه نزل عىل نتر
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إلعرب، فكإن من إألجدر وإألوىل أن تنسب هذه إلقيم إألخالقية عند إلعرب قبل إؤلسالم ؤىل إلدين إلحنيف إلذي نزل 

 عىل إلعرب فيمإ بعد. 

ي شعر إلعرب قبل إؤلسالم، فكإن ذلك هو إلسبب  ولذلك رأيت أن أسلط إلضوء عىل بعض هذه
إلقيم وإلمبإدئ ػ 

 فيه تعريف كلمة 
ُ
إ إلتمهيد فقد قدمت ؛ فأمَّ ي كتإبة هذإ إلبحث، وقد قسمت هذإ إلبحث ؤىل تمهيد ومبحثي  

إلرئيس ػ 

، إلج ي ؤىل مبحثي   رئيسي   عىل أسإس جإنبي   مهمي  
إنب إلعقإئدي، مالمح وبيإن معإنيهإ وإشتقإقتهإ، ثم قسمت مإ بؼر

ي 
هإ من إألمور إلتر من إألمر بعبإدة هللا تعإىل وحده وإؤليمإن بإلموت وإلبعث بعد إلموت، وإلحث عىل إلتر وإؤلحسإن وغت 

حسُب عىل إلجإنب إلعقإئدي. 
ُ
 ت

هإ من  ي فقد خصصته للقيم إألخالقية إألخرى كإلحلم وإلصتر وإلصدق وإلعفة وإلكرم وغت 
إ إلمبحث إلثإن  وأمَّ

، فقد كإنوإ قبل إؤلسالم يتحلون بهذه إألخالق إلق
ً
 وفعال

ً
هإ ممإ درج عليه إلعرب قوال يم إألخالقية وإلمبإدئ إلسإمية، وغت 

 ويفخرون بهإ ويمدحون من إتصف بهإ، فهم بذلك يعملون بهإ، ويأمرون ويحثون عليهإ. 

ي ككتإب إلشعر وإلشعرإء وجمهرة  أشعإر إلعرب، وديوإن إلحمإسة، وقد إعتمدت عىل كتب إلشعر وإألدب إلعرنر

، ي ، وتإري    خ إلنقد إألدنر ي وزهر إآلدإب  وبعض دوإوين إلشعرإء، كمإ أخذت من بعض كتب إألدب مثل تإري    خ إألدب إلعرنر

هإ.  ، وبعض كتب إللغة ك  لسإن إلعرب وإلصحإح وغت  هإ، وكذلك إعتمدت بعض كتب إلحديث وإلتفست   وغت 

 تسل
َّ
 أقول ؤن

ْ
إز بإلعروبة وإلفخر بأخالق وبعد ذلك أحببت أن  من قبيل إإلعتر 

ُّ
يط إلضوء عىل هذإ إلجإنب ُيعد

 عىل مإ تمتعوإ به من إألخالق 
ً
 من مفإخر إلعرب قبل إؤلسالم عالوة

ُ
 مفخرة

ُّ
ي إلذي ُيعد إلعرب وإإلهتمإم بإألدب إلعرنر

 وإلقيم إلعظيمة. 

 هللا وحده هو إلموفق ؤىل سبل إلخت  وإلسدإد، و 
َّ
 فؤن

ً
إ ، فؤن إلنقص وإلتقصت  من وأخت  إن كإن غت  ذلك فمن نفسي

 .  إلعإلمي  
 صفإت إؤلنسإن وإل أدعي إلكمإل. وآخر دعوإنإ أن إلحمد هلل ربِّ

 

 إلتمهيد: تعريف إلمالمح. 

: وإستغنوإ ب  )لمحة( عن  إلمالمح لغة:  ي
إلمالمح جمع ملمحة عىل غت  قيإس، ولم يقولوإ ملمحة، قإل إبن جت 

، أي ه( 177نصإري، )إإل  وإحد مالمح
ً
 وإلنجُم لمحإ

ُ
ق  وألَمَحه، ؤذإ أبرصه بنظِر خفيٍف، ولم إلتر

ُ
َمَحة

َ
 ل
َ
َمح

َ
. وإللمحة من ل

ق  لمحة إلتر
ُ
، تقول: رأيت

َ
َمح

َ
 .م( 7891)إلجوهري،  ل

 بإلبرص، وإلتلمإح تفعإٌل منه وقيل: إل يكون إللمح ؤإل من بعيد    
ٌ
 وإللمح إختالس إلنظر، وإللمحة خطفة

 إلنظر ؤليه، وهو أرسع من لمح إلبرص، ومن لمحة ه( 177)إإلنصإري، 
ُ
ق، ولمحته ببرصي إختلست ، ورأيته لمحة إلتر

لمح
ُ
ي،  إلبرص، وألمت إلمرأة من وجههإ: أمكنت من أن ت  .ه( 839)إلزمخشر

ي      
، ومالم إؤلنسإن: مإ بدإ من محإسن وقإلوإ: ػ 

ُ
 من أبيه، أي ُمشإبهة

ُ
 من أبيه، ثم قإلوإ: فيه مالمح

ٌ
فالن لمحة

، أي: 
ً
 بإرصإ

ً
 لمحإ

َ
 منه، وإحتهإ لمحة عىل غت  قيإس، وهو من إلنوإدر. وقولهم ألرينك

ُ
وجهه ومسإوئه، وقيل هو مإ ُيلمح

 
ً
 وإضحإ

ً
 .م( 7891)إلجوهري،  أمرإ
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 :
ً
 إللمحة إصطالحا

 مإ قدمنإ لهإ 
َّ
ي كتب إللغة وإلمعجمإت، ويبدو أن

 ػ 
ً
إ
ّ
ي إإلصطالح فلم نجد لهإ حد

إ تعريف إللمحة أو إلمالمح ػ  وأمَّ

لح عىل 
ُ
ي إلشي    ع. وإصط

ي إللغة نإبٌع من ألمح بإلنظر إلخؼ 
 أصلهإ ػ 

َّ
ي إللغة يشمل إللغة وإإلصطالح، ألن

من تعريفهإ ػ 

 حإسن ومسإوْى، ومإ ُيلحظ من إلشبه بي   إلولد وأبيه. ؤطالقهإ عىل مالمح إلوجه ومإ فيه من م

 عليهإ 
َّ
ي حث

ي شعر مإ قبل إإلسالم من مكإرم إألخالق إلتر
مح أو مإ وجد ػ 

ُ
إ قولنإ مالمح ؤسالمية، فنقصد به مإ ل وأمَّ

 ألتمم مكإرُم إألخالق((
ُ
ت
َ
مإ ُبعث

َّ
ي  إؤلسالم وأمر بهإ رُسوله قإل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ؤن

 .ه( 889، )إلبيهؼر

هإ من مكإرم  ، وإلمرؤة، وإلحيإء، وإلشجإعة، وغت  ومنهإ: إلكرم، وإلجود، وإلحلم، وإلعفة، وإلصدق، وإلصتر

 إألخالق ومحإسنهإ. 

إ إلحلم فهو إلطمأنينة عند سورة إلغضب، وإلغضب غليإن دم إلقلب ؤلرإدة إإلنتقإم، وإللم ضده ،  فأمَّ ي
)إلجرجإن 

 .ه( 978

ي بال عوضوإلكرُم: هو إ
،  ؤلعطإء بسهولة، وإيصإل إلنفع بال عوض، وإفإدة مإ ينبغ  ي

 .ه( 978)إلجرجإن 

ي قوة إلشهوة، وبي   إلخمود إلذي هو تفريطهإ وإلعفة: 
 ػ 
ِّ
 بي   إلفجور إلذي هو ؤفرإط إلحد

ٌ
 متوسطة

ٌ
 هيئة

 ، ي
 .ه( 978)إلجرجإن 

ي موضٍع إل ينجيك  وإلصدق:   
 تصدق ػ 

ْ
ي موإطن إلهالك، وقيل: هو أن

 ػ 
ِّ
مطإبقة إلحكم للوإقع، أو هو قول إلحق

،  منه ؤإل إلكذب ي
 .ه( 978)إلجرجإن 

: هو ترك إلشكوى من ألم إلبلوى لغت  هللا إل ؤىل هللا، ألن هللا تعإىل أثت  عىل أبوإب )ملسو هيلع هللا ىلص( بإلصتر بقوله: وإلصب    

ي رفع إلرص  عنه88إ وجدنإه صإبرإ{ )سورة ص، إآلية: }ؤن
،  (، مع دعإئه ػ  ي

 .ه( 978)إلجرجإن 

  وإلمروءة:   
ً
 وعقال

ً
عإ ،  هي قوة للنفس مبدأ لصدور إألفعإل إلجميلة عنهإ إلمستتبعة للمدح رسر ي

 978)إلجرجإن 

 .ه(

ي شعر مإ قبل إؤلسالم عىل إلر   
هإ إلكثت  نلمحهإ ػ  غم ممإ كإن يسود ذلك إلزمإن من جإهليٍة فهذه إلصفإت وغت 

 إلعرب عىل جإهليتهم وفسإدهم كإنوإ يحبون مكإرم إألخالق، ويجلون من يتصف بإلصفإت إلحميدة 
َّ
وظلم وفسإد؛ ألن

 ويثنون عليهإ بهإ. 

 ؤىل فسإد إلخلق وإلرذيلة ب
ُ
، وكل مإ يمت  غإلبيتهم يكرهون إلكذب وإلغش وإلجير 

َّ
صلة. وعىل إلجإنب إآلخر فؤن

ي إلبدوي مقإرنة مع إلمجتمعإت إألخرى.   ومإ ذلك ؤإل دليٌل عىل تمإسك إلمجتمع إلعرنر

ي ثنإيإ 
ي هذإ إلجإنب، فهم أهل إلفصإحة وإلبالغة، وقد سطروإ ػ 

وعىل ذلك فقد كإن للشعرإء إلدور إألهم ػ 

ي 
 إلمديح وإلهجإء كإنت أهم إألغرإض إلتر

َّ
 تصدق قصإئدهم. قصإئدهم إلكثت  من إلمدإئح وعكسهإ فؤن

مرإء، وإلشعر كما قيل   
ُ
: ديوإن إلعرب، ومعدن حكمتهإ وكت   أدبهإ، وُيقإل: إلشعر لسإن إلزمإن، وإلشعرإء للكالم أ

، إللطإئف وإلظرإئف،  وألسنة إلزمإن ي  .   ه( 838)إلثعإلتر

 ل خوإطرهم إلحقيقيةومعت  قولهم: إلشعر ديوإن إلعرب، أي أنه صورة حيإتهم إإلجتمإعية وإألدبية، وتمثإ

 ،  .ه( 7383)إلمنفلوطي
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ي ؤنهإء إلحرب بي   عبس وذبيإن 
ي سلىم يمدح إلهرم بن سنإن وإلحإرث بن عوف لتوسطهمإ ػ  وهذإ زهت  بن أنر

 .  وإصالحهمإ لذإت إلبي  

 هؤإلء
َّ
 عن أن

ً
ة إلعبسي وفروسيته، فضال ي تصوير شجإعة عنتر

ي لكرمه، وآخر يبدع ػ 
 وذإك يمدح حإتم إلطإن 

 
ً
 أو فإرسإ

ً
ي قصيدٍة أو أكتر ألنه كإن كريمإ

، إلمصلح، وإلكرم وإلشجإع كإن بعضهم يقول إلشعر فيفخر بنفسه ػ  إلممدوحي  

 أو غت  ذلك من إلقيم إلخإلدة وإلصفإت إلحسنة. 
ً
 أو عإدال

ي )ملسو هيلع هللا ىلص( يعجبه إلشعر، ويمدح به فيشب عل ي قإل أبو زيد إإلنصإري: ولم يزل إلنتر
يه، ويقول: )هو ديوإن إلعرب( وػ 

ي عن مإلك بن أنس عن هشإم بن عروة عن أبيه قإل: قإل  مصدإق ذلك مإ حدثنإ به سنيدين دمحم إألزدي عن إبن إألعرإنر

نإ إلحسن بن  نإ دمحم بن عثمإن قإل: أختر  من إلبيإن لسحرإ. وأختر
َّ
 من إلشعر لحكمة، وإن

َّ
دإود رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(: ؤن

ي فألعنه مكإن كل هجإٍء هجإني
ّ يرفع إلحديث قإل: قإل رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(: إللهم َمن هجإن  ه إلجعفرّي عن إبن عإئشة إلتيىمي

سل ب
ُ
ي نوإديهإ، وت

. وعنه عن إبن عإئشة قإل: قإل رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(: إلشعر كالٌم من كالم إلعرب جزٌل تتكلم به ػ 
ً
ه لغة

،  إلضغإئن بينهإ، قإل: ثم أنشد ي
 :ه( 711)إلقرشر

عال
ُ
ء حيثما ج  

 قلدتك إلشعر يا سالمة ذإ إلـ                        ؤفضال وإلش 

 إلسحابة إلسيال
ُ
ل رعد ز بز

ُ
ل إلكريم كما                          ي ز  وإلشعر يستبز

ي )ملسو هيلع هللا ىلص( يعجبه إلشعر، ويُمدح به، ويثيب عليه، ويرفع من قدره، ويقول ؤنه ديوإن إلعرب، وإن منه  وإذإ كإن إلنتر

ي كتإبه إلعزير: }وإل
 هللا تعإىل قإل ػ 

َّ
ي مقإبل ذلك فؤن

، وػ 
ً
 إلنإس لحكمة

َّ
شعرإء يتبعهم إلغإوون{ ؤىل آخر إآلية إلكريمة، وإن

 لكل شإعٍر قريٌن من إلجنِّ ُيلقنه إلشعر، ويحثه عىل إلكذب وإلفحش 
َّ
 أعذب إلشعر أكذبه، وإن

َّ
قد أجمعت عىل أن

 إلشعر هو إلديوإن إلذي جمع تإري    خ إلعرب وحيإتهم إإلجتمإع
َّ
م أن

ّ
ية بكل مإ فيهإ من وإلمجون يتبي   لنإ من كلِّ مإ تقد

ي إلفخر 
ّ فهنإك إلمإجن إلذي يقول إلشعر إلفإحش وإلوصف إلمإجن، وهنإك َمن يوغل ػ  ٍ ورسر حسنإت وسيئإت، وخت 

ي إلحكمة وإلزهد وإلموإعظ، ومنهم من يستعمل شعره 
 إلكذب، وهنإك َمن يقول إلشعر ػ 

ِّ
وإلمدح إلمبإلغ فيه ؤىل حد

 وإلصلح.  للحث ُّعىل كرم إلخلق وحسن إلمعإملة

ي قبل إؤلسالم،  ي حيإة إلشعر وإألدب إلعرنر
ق ػ  ي هذإ إلبحث نريد أن نسلط إلضوء عىل إلوجه إلمشر

ونحن ػ 

: إألول شعر  ي قسمي  
ي ركزت عىل إألخالق إلحسنة وإلقيم إلفإضلة، ونجعل ذلك ػ 

ونقف عىل إلقصإئد وإألبيإت إلتر

ي نخصصه لمإ كإنت إلعرب إلزهد وإلموعظة وكل مإ يتعلق بإلجإنب إلعقإئدي 
ي إلمحث إألول، وإلقسم إلثإن 

ونجعله ػ 

ت عىل تمإسك إلمجتمع 
َّ
ي دل

هإ من إلقيم إلتر تفإخر به من إلخصإل إلحميدة وإإلخالق إلحسنة كإلشجإعة وإلكرم وغت 

ي قبل إؤلسالم.   إلعرنر

 

 

 

                                                             
  :ي ديوإنه

 .7/88إلبيتإن لألعسر ػ 
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  إلشعر إلعرب   قبل إإلسالم. 
ز
 إلمبحث إألول: إلجانب إلعقائدي ف

ي قبل إإلسالم بقوة، فإلعرب آنذإك لم يكونوإ أولئك إألجالف       ي إلشعر إلعرنر
 ػ 
ً
إ  إلجإنب إلعقإئدي كإن حإرص 

ّ
ؤن

، إلذين قضوإ حيإتهم حبيسي إلصحرإء، بل كإنت لهم تجإرة وأسفإر تربطهم بمإ يجإورهم من إلبالد كإلعرإق  إلمتوحشي  

هإ من إلديإنإت وبالد إلشإم وإليمن، وكإنوإ يطلعون من خالل هذه إأل  سفإر عىل إلديإنإت إلنرصإنية وإليهودية وغت 

 ؤبرإهيم عليه إلصالة وإلسالم هو إلذي 
َّ
 بيت هللا إلحرإم كإن يتوسط إلصحرإء وكإنوإ يعرفون أن

َّ
إلسمإوية، بإؤلضإفة ؤىل أن

فون أن بنإه ليتعبد إلنإس بزيإرته هلل تعإىل، كمإ أنهم رغم عبإدتهم لألصنإم وإآللهة إألخرى   كإنوإ يقرون هلل بإلربوية ويعتر

ة ؤىل وحدإنية هللا تعإىل وعظمته وإىل إليوم إآلخر،  هم وشعرهم ؤشإرإت كثت 
ي نتر

هلل هو خإلقهم وبإرئهم. فكنت تجد ػ 

 قول إمرئ 
ً
ً
ً
ي ينتقل إليهإ إؤلنسإن بعد إلموت وغت  ذلك ممإ يرتبط بإلعقيدة إلسليمة من ذلك مثال

وإلحيإة إألخرى إلتر

 : (11م، صفحة  888)إلكندي،  لقيس بن حجر إ

ُّ خبر حقيبة إلرجل ِ.   به                وإلب 
َ
 وهللا أنجح ما طلبت

ِجيبُ     
َ
َيْست

ْ
ل
َ
إِن ف

َ
ع
َ
إ د
َ
إِع ِؤذ

َّ
 إلد

َ
َوة
ْ
ع
َ
ِجيُب د

ُ
ِريٌب أ

َ
ي ق
ِؤن ِّ
َ
ي ف

ت ِّ
َ
 ِعَبإِدي ع

َ
ك
َ
ل
َ
إ َسأ

َ
و وقد قإل هللا تعإىل: }َوِإذ

ُ
ِمن
ْ
ُيؤ
ْ
ي وإ ىِلي َول إ نرِ

{ )سورة إلبقرة، إآلية: 
َ
ون

ُ
د
ُ
ُهْم َيْرش

َّ
َعل
َ
 (.798ل

 بإؤلجإبة، فهو إلكريم إلذي يجيب من سأله. وإلدعإء نهإية      
ً
 سأله وخلصإ موقنإ

ً
 سإئال

ُّ
 هللا تعإىل إل يرد

َّ
فؤن

ي إلحديث إلشر م( 9118)إلمهدي،  إلتذلل ومصدر إلعطف ودلليك إؤلخالص لألحد إلصمد إلعظيم
يف: ))إدعوإ هللا . وػ 

 هللا إل يستجيب دعإًء من قلٍب غإفٍل((
َّ
مذي م.،  وأنتم موقنون بإؤلجإبة وإعلموإ أن ،  8/871م، إلصفحإت 7889)إلتر

 .( (3817حديث رقم )

ي سلىم وهو قوله:      ي شعر إلجإهلية مإ روي عن زهت  بن إنر
 ومن إلقيم إلدينية وإآلدإب إلعقإئدية ػ 

  غٍد عم   وأعلُم علَم إليوِم 
ز
  عن علِم ما ف

              ولكننز
ُ
ه
َ
 وإألمِس قبل

 صح إلقول، إلذي مض  قبل بزوغ شمٌس إؤلسالم. 
ْ
 فزهت  إلشإعر إلجإهىلي ؤن

ي إلحنيف، وهي إلتسليم       
ومإت عىل إلعقيدة إلوثنية يتمثل عنده ؤحدى مالمح إألدب إلعقإئدي وإلخلق إلديت 

إلغيب. وإل يخؼ  عىل ذي لٍب مإ يرمي ؤليه إلشإعر هنإ فهو يصيب أهل إلكهإنة وإلدجل هلل تعإىل بأنه وحده من يعلم 

ي مقتل، حيث يفند مزإعمهم بأنهم يعلمون بعض إلغيبيإت، ويطلعون عىل بعض مإ حجبه هللا 
ومدعي علم إلغيب ػ 

م بإلبإطل. ولكن إلشإعر هنإ تعإىل من أهل إألرض من علم إلغيب، فيستغلون بذلك سفهإء إألحالم، ومإ يأكلون أموإله

إءإتهم. فوكل علم إلغيب ؤىل بإرئِه سبحإنه.  ه مكذٌب لكل إدعإءإتهم وإفتر
ّ
، وأعلن أن

ً
 صإرمإ

ً
 رصيحإ

ً
إ
َّ
هم رد

َّ
 رد

ه قدم عىل      
ّ
مي   إلذين عإشوإ قبل إإلسالم وبعده، وأن ه مع كونه من إلشعرإء إلمخرص 

َّ
وأّمإ لبيد بن ربيعة فؤن

ي إلعهد إألموي. ؤإل أنه قد ثبت عنه أنه قد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 فأسلم ورجع ؤىل بالد قومه، ثم هإجر ؤىل إلكوفة ومإت بهإ ػ 

ي هللا بذلك إلقرآن
 قط، بل قإل: أبدلت 

ً
ي إؤلسالم شعرإ

 .ت( 931)إلبغدإدي،  أقلع عن إلشعر بعد ؤسالمه ولم يقل ػ 

ي مطلعهإ 
 .(88ه، صفحة  87عإمري، )إل وله قصيدة عصمإء جيدة يقول ػ 

 بلينا وما تبل إلنجوم إلطوإلُع          وتبقى إلجبال بعدنا وإلمصانُع. 
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ٌ من إلنإس أنهإ من شعر   كثت 
ي ديوإنه لظنَّ

وهع إلقصيدة لوإل أنهإ ثبتت للبيد فيمإ نقل عّمن إلشعر، ووردت ػ 

تإبعيهم إلعظإم. فهو يوثق فيهإ إلكثت  من إلمبإدئ إلدعوة إؤلسالمية، وأنهإ من نظم أحد إلصحإبة إلكرإم أو أحد 

 قوله
ً
يف، من ذلك مثال  عليهإ إلقرآن إلكريم وإلحديث إلنبوي إلشر

َّ
ي أكد

 .ه( 87)إلعإمري،  إؤلسالمية إلتر

 بعد ؤذ هو ساطعُ 
ً
 وما إلمرُء أال كالشهاِب وضوِءِه             يحور رمادإ

 من إلتقى     
ٌ
 ودإئُع.        وما إلب  ؤال مضمرإت

ٌ
 وما إلمال ؤال معمرإت

 إلودإئُع. 
َّ
 ترد

ْ
 أن
ً
 يوما

َّ
 وما إلمال وإألهلون ؤال ودإئــٌع                وال بــد

 قإل: 
ْ
 ؤىل أن

                 علينا فدإٍن للطلوع وطالُع. 
ٌ
 إلمنية موعد

َّ
 ؤن

ْ
 فال تبعدن

 يشت  ؤىل أن إلمإل وإألهل ودإئع أودعهإ هللا فإلشإعر هنإ يؤكد عىل فكرة إلموت وإلبعث، ويحث عىل 
إلتر وإلتؼر

 عند إؤلنسإن وإستخلفه عليهإ. 

 حتر يصت  إىل     
ً
إ  صغت 

ً
ي مرإحل نموه من بزوغه هالال

، فهو يشبه إؤلنسإن بإلقمر ػ 
ِّ
وهي ودإئع قإبلة للرد

، وهكذإ هو إ ي
 ثم يأخذ بإلنمو إإلنتصإف وإلكمإل ثم يأخذ بإلتضإؤل وإلنقصإن حتر يضمحل ويختؼ 

ً
إ ؤلنسإن ُيولد صغت 

 إلشيب عإرضيه أخذ 
ّ
، حتر ؤذإ وصل ؤىل منتصف إلعمر وخط

ً
 قويإ

ً
، حتر يشتد عوده ويبلغ أشده فيستوي شإبإ وإلكتر

ي جسده فيصت  ؤىل إلشيخوخة وإلهرم ثم إلموت. 
 إلضعف وإلنقص يدبُّ ػ 

 عمل إلخت  وإؤلح
َّ
 عظيمة ً هي أن

ً
ُر فكرة ه يقرِّ

َّ
 من إلريإء وإلسمعة  كمإ أن

ً
 عن أعي   إلنإس خإليإ

ً
 بعيدإ

ً
سإن ؤذإ كإن رسإ

ي عن دين 
 إلعرب قبل إؤلسالم يعرفون مإ يكؼ 

َّ
 أن

ٌ
ي هذإ دليٌل وإضح

كإن هو عي   إلتقوى وإلخوف من هللا تعإىل. وػ 

 فيهم بقية من دين ؤبرإهيم إلخليل عليه إلسالم، إلذي بت  بيت هللا إلحرإم، ود
َّ
ه إلتوحيد، وأن ع إلنإس ؤىل حجِّ

 ؤىل هللا تعإىل. 
ً
 وإلطوإف حوله تقربإ

 علم إلغيب إختصَّ به      
َّ
ي تقول أن

ي سلىم وهي إلفكرة إلتر هإ زهت  بن أنر
َّ
ي أكد

ثم يعود لبيد ليؤكد عىل إلفكرة إلتر

 مإ يدعيه بعض إلدجلة وإلمشعوذين من علم إلغيب مإ هو ؤإل محض بإطٍل وخر 
َّ
إفة، ؤذ يقول هللا تعإىل وحده، وأن

 :ه( 87)إلعإمري، 

 لعمرك ما تدري إلضوإرب بالحىص               وال زإجرإت إلطبر ما هللُا صانُع. 

ي     
ي يدع أصحإبهإ أنهم يعلمون إلغيب وينظرون ػ 

وإلضوإرب بإلحض هو نوع من أنوإع إلتنجيم وإلخرإفة إلتر

 عن مستقبلهم وكذلك زإ
ً
. طوإلع إلنإس ويعرفون أمورإ ي إلجإهلية بإلعرإفي   وإلمنجمي  

، وكإنوإ يدعون ػ  جرإت إلطت 

 إل أحد من هؤإلء إلمشعوذين يعلم مإ سيصنع هللا تعإىل ويقدر عىل عبإده. وهذإ إلمبدأ من 
ْ
وإلشإعر هنإ يقسم أن

يف.  يعة إلسمحإء، وأكدهإ إلقرآن إلكريم وإلحديث إلنبوي إلشر ي أقرتهإ إلشر
 إلمبإدئ إلتر

ي لبي    
ه خت  مإ قإل شإعٌر عىل ويكؼ 

َّ
 ألثت  عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعد

ً
ي إلميته إلمشهورة بيتإ

ه قإل ػ 
َّ
 أن
ً
د فخرإ

 إؤلطالق، وذلك قوله: 

ٍء ما خال هللا باطُل              وكلُّ نعيٍم ال محالة زإئل  
 أال كل ش 
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ي إألكرم، وهو قوله: )أإل  ولكي نتحرى         إلشطر إألول من إلبيت هو إلذي قصده إلنتر
َّ
إلدقة وإلموضوعية، فؤن

ي 
ي مسنديهمإ، وإلبخإري ومسلم ػ 

ء إلمحإلة بإطُل( فيمإ روإه إألمإم أحمد بن حنبل وإسحإق بن رإهويه ػ  ي
كل شر

ي ملسو هيلع هللا ىلص ي هريرة عن إلنتر هم من أهل إلحديث عن أنر ي روإية: صحيحهمإ، وغت 
 أنه قإل: ))أصدق بيت قإله إلشإعر(( وػ 

ٍء مإ خال هللا بإطُل(( ي
،  ))أشعر كلمة تكلمت بهإ إلعرب كلمة لبيد: أإل كلُّ شر  . .(389/ 7ه، صفحة  939)إلحنظىلي

ي )ملسو هيلع هللا ىلص( عىل       ذكره إلنتر
ْ
أنه أصدق مإل قإل وإن كإن هذإ إلبيت قد وقع له من إلشهرة وإلصدى إلوإسع بعد أن

ي معرض حديثة عن لبيد 
 إلقصيدة بأكملهإ تعد من روإئع شعر إلحكمة وإلوعظ، وقد ذكرهإ إبن قتيبة ػ 

َّ
شإعٌر، ؤإل أن

، يريد وممإ يستجإد للبيد بن ربيعة
ً
ً
ً
 .ه( 918)إلدينوري،  حيث قإل: وممإ يستجإد له إيضإ

ٍء ما حال هللا باطُل                  
 وكلُّ نعيم المحالة زإئلُ                أال كلُّ ش 

 وإلمرُء ما عاش آملُ 
ً
 ظن أنه                      قىصز عمال

ً
 ؤذإ إلمرُء أرسى ليلة

 بسبيلـــه                            ويفنز ؤذإ ما أخطأته إلحبائلُ 
ٌ
 حبائلــــه مبثوثــــة

ا يعظك إلدهر أّمك هابُل.       فقوال له ؤن كان يقسم أمره                        ألمَّ

 قإل
ْ
 :(917/ 7ه، صفحة  918)إلدينوري،  إىل أن

 سيعلم سعيه                       ؤذإ كشفت عند إإلله إلمحاصل ُ 
ً
 وكلُّ إمرئ يوما

 :
ً
 وله أيضإ

 صدق إلنفس يزري باألمل
َّ
 وأكذب إلنفس ؤذإ حدثتهـــــــا                        ؤن

  إلتقى                      وإخزها بالبـــــر هلل إألجــــــــلْ  غبر 
ز
 ال عكذ بينها ف

ْ
 أن

ك ؤىل إلهلكة وإلزوإل أزرى ذلك  يقول: إكذب إلنفس أن تعدهإ إلخت  وتمنيهإ ؤيإه، وإذإ صدقهإ فقإل لهإ مصت 

، وجنبهإ مزإلق إلشيطإن وهذإ ، يريد عدهإ بإلخت  وإه( 918)إلدينوري،  بأمله، وقوله: أخزهإ، أي: سسهإ نههإ عن إلشر

ي إلجإهلية ولمإ يدرك إؤلسالم بعد، وهكذإ كإن إلكثت  من شعرإء مإ قبل إؤلسالم. 
 إلكالم مستغرٌب من رجٍل عإش ػ 

       ، ي
: "قد عرفت مإ نريده من إلفرق بي   إلشعر إلحكىمي وإلشعر إألخالػر ي ذلك يقول مصطؼ  صإدق إلرإفغي

وػ 

ي تخط فهذإ إألخت  
: وإحدة يحفظهإ إلتإري    خ وينسإهإ إإلجتمإع وهي إلتر ي كتإب إلقلب صفحتي  

 ػ 
َّ
هو ديوإن إلتجإرب، وإن

ي تستخلص من 
عليهإ تفإصيل إلحوإدث، وإألخرى يحفظهإ إإلجتمإع وينسإهإ إلتإري    خ، وهي صفحة إلحكمة إألخالقية إلتر

ي إلشع
ي تستمىلي منهإ إلنفس معإن 

 عند جملة إلتإري    خ، فهذه هي إلتر
ً
إ ، ولذلك تجد هذإ إلنوع من إلشعر كثت 

ً
ي دإئمإ

ر إألخالػر

 "...
ً
 لم تخلق فيه صنعة إلكالم شيئإ

ً
 طبيعيإ

ً
، إلعرب يصورون فيه إخالقهم تصويرإ  . (98/ 3ه، صفحة  7388)إلرإفغي

 هذه إلقيم مغروس     
َّ
، دليل عىل أن

ً
 لم تخلق فيه صنعة إلكالم شيئإ

ً
 طبيعيإ

ً
ي نفوس إلعرب قبل وقوله تصوريإ

 ػ 
ٌ
ة

 من نفوس 
ٌ
إؤلسالم سوإء أكإنوإ شعرإء أم إل. وهذه إلقيم تجري عىل ألسنة إلشعرإء من غت  تكليف وإل تصنيع؛ ألنهإ نإبعة

عزيزة وقلوب عإمرة بهذه إلقيم. لذلك كإنت نفوسهم تهوى ؤىل هللا إلوإحد إألحد، وبإلرغم من عبإدتهم لألوثإن ؤإل أنهم  

ي طإلبكإنوإ يجدون   قول أنر
ً
ي أنفسهم سإعة يخلون بهإ إىل رب  هم ويعودون ؤىل توحيده وإللجوء ؤليه من ذلك مثال

)أبو  ػ 

 :(9111طإلب، 

 
ُ
 أال هل أبى بحرينا صنع ربنا             عل نأيهم وهللا بالناس أرود
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،  ومنه قول إإلعسر   :(8/ 9، صفحة 7818)إألعسر

    
ُ
 وال تعيد إألوثان وهللُا فأعبدإ                  وذإ إلنصب إلمنصوب ال تسكنه

ز إلعشيات وإلضىح                      وال تحمد إلشيطان وهللُا فأحمدإ  حير
 وصلِّ

 إلضوء عىل تقسيم قدإمة بن جعفر للشعر عىل أسإس     
ً
وإىل مثل ذلك يشت  إلدكتور ؤحسإن عبإس مسلطإ

ي 
ي بإب إلزهد وإلموإعظ إلحسنة وإلمثل إلعإد إلفضيلة وضدهإ، فيقول: "فقسم إلشعر ػ 

ٌ كله وذلك مإ كإن ػ  شعر هو خت 

ي إألوصإف وإلنعوت وإلتشبيه ومإ يفتير  به من 
 كله وذلك إلقول ػ 

ٌ
عىل من تمثل به بإلخت  ومإ أشبهه، وشعٌر هو ظرف

ٌ كله وذلك إلهجإء ومإ تشع إلشإعر به ؤىل أغرإض إلنإس ي وإآلدإب. وشعٌر هو رسر
. وشعٌر يتكسب به وذلك أن إلمعإن 

ي عليه من جهة فهمه..."
ه،  7898)عبإس،  يحمل ؤىل كل سوٍق مإ ينفق فيهإ ويخإطب كل ؤنسإٍن من حيث هو، ويأنر

 .(887صفحة 
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: إلقيم إألخالقية وإلخصال إلحميدة.   
 إلمبحث إلثابز

 ؤىل إلقيم إألخالقية وإلخصإل إلحميدة عند ش
ُ
ي بدإية هذإ إلبحث

نإ ػ  عرإء إلعرب قبل إؤلسالم، وقد خصصنإ أرسر

ي هذه إلقيم وإلمبإدئ. 
 ػ 
ً
ي تستعرض فيهإ جإنبإ

 هذإ إلمبحث إلوقوف عىل بعض إألمثلة وإلتطبيقإت إلتر

  
ً
إمهم بإلموإثيق وإلوعود من ذلك مثال ون بأمإنتهم وحفظهم للعهود وإلتر   إألمإنة فإلعرب يعتر 

ً
ومن هذه إلقيم مثال

ي حسي   بن 
 مإ نقله إلقإض 

ُّ
ي إألدب وإألخالق وإلحكم وإألمثإل، ؤذ يقول: وهلل دال

ي كتإبه صيد إألفكإر ػ 
دمحم إلمهدي ػ 

ي حيث يقول
 :  م( 9118)إلمهدي،  إلنإبغة إلذبيإن 

 
ُ
  أغشُّ وأكذب

                 لمبلغك إلوإش 
ً
  خيانة

ز كنت قد بلغت عنز  لي 

     :
ً
ٌم بإلتحىلي ويقول أيضإ

ية، فإؤلنسإن ملتر  ي تستقيم بهإ أحوإل إلبشر
فإألمإنة من إلفضإئل إؤلنسإنية، وإلخالل إلتر

ي ُيطإلب بهإ إؤلنسإن 
إمإت إلتر ي تدعو ؤليهإ إلفطرة إلسليمة، وهي من جملة إإللتر 

بهإ فهي من إلفصإئل إلخلقية إلتر

 .. ي
ي وإلقإنون 

إم إألخالػر ع وإلتر  ي مختلف إلشتمإلهإ عىل إلتكليف إلشر
. وإل يزإل أهل إلفضإئل من إلنإس يثنون عليهإ ػ 

ي إلجإهلية وإؤلسالم وجعلهإ 
ي كل زمإن ومكإن، وقد أشإد إلمجتمع إلعرب بإألمإنة ورفع مكإنة إألمي   وإألمنإء ػ 

إلبلدإن ػ 

ي آثإر إلعرب وقصصهم وأخبإرهم
ي يسود بهإ، وأكتر شإهٍد عىل ذلك مإ ورد ػ 

)إلمهدي،  وأمثإلهم من إلصفإت إلرئيسية إلتر

 :(778ه، صفحة  87)إلعإمري،  ، ومن ذلك قول لبيد م( 9118

اُمها.  سَّ
ُ
 بأوفر حظنا ق

ز
ٍ                  أوف

  معش 
ز
 وإذإ إألمانة قسمت ف

وقول زهت  
: 

  لألمانة وإصطباري                      عل ما كان من ريب إلزمان ِ. 
 وحفظز

 :أمإ إلنإبغة، فيقول

فلبيد هنإ يزعم ويقرر أنه وقومه لهم إلحظ إألوفر وإلنصيب إألكتر من إألمإنة فهو يفخر بنفسه وقومه ألمإنتهم    

ون عليهإ عىل رغم إلمكإره من ريب  وحفظهم للعهود وإلموإثيق. وأمإ زهت  فهو يدعي أنه ممن يحفظون إألمإنة ويصتر

تحمله عىل تضييع إألمإنة، ومن تحديإت وصعوبإت تجول دون إلزمإن، ذلك أن إألمي   قد يتعرض للفتنة من مغريإت 

ي حفظ إألمإنة وصيإنة إلعهد. 
 إألمي   وبينه وبي   حفظ إألمإنة وحملهإ، ولكنه رغم ذلك صإبٌر مجتهد ػ 

ي حفظهإ، فإألمي   قد يرع أمإنته، وقد هنإ للتكثت    
 ويجتهد ػ 

َ
وأّمإ إلنإبغة، فيبذل وسعه كلمإ إستودع أمإنة

ي بعض إلموإضع وهذإ أحد هذه إلموإضع. بخالف 
نت بإلمضإرع، ولكنهإ إستعملت للتكثت  ػ   للتقليل ؤذإ إقتر

ً
إ  مإ ترد كثت 

ب إلعرب بوفإء إلسموأل إألمثإل، ومإ ذلك ؤإل ألنه ضىح بأبنه من أجل إلوفإء بإلعهد وحفظ إألمإنة،  وقد رص 

 إمرأ إلقيس وإلسؤإل هو إبن عريض بن عإديإء إألزدي، وقيل هو من ولد 
َّ
ه أن إلكإهن إبن هإرون بن عمرإن. وكإن من ختر

 
ْ
 للسموأل أن

ً
 بن ظإلم ليأخذهإ منه، فتحصن من إلسموأل، فأخذ إلحإرث إبنإ

ُ
، فأتإه إلحإرث

ً
 مإئة

ً
بن حجر أودعه أدرعإ

ب إلحإرث ُوسط إلغالم بإلسيف فقطعه، فقإل إلسموأل  :(79، صفحة 7888)إلصمد،  يسلم ؤليه إألدرع، فرص 

 .
ُ
                        ؤذإ مافان أقوإٌم وفيت

 بادرع إلكندّي ؤبزّ
ُ
 وفيت

                                                             
  :ي صيد إألفكإر

ي ديوإنه. 7/877إلبيت منسوب لزهت  ػ 
 ، ولم أجده ػ 

  :ي صيد إألفكإر
ي ػ 
ي ديوإنه.  7/877إلبيت منسوب للنإبغة إلذبيإن 

 ، ولم أجده ػ 
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 .
ُ
 وغيٌب                          فال وهللا أغدر مامشيت

زٌ  وقالوإ ؤنه كبز

ي سبيل إلوفإء بعهد قطعه عىل نفسه،   
 يضىحي بأمنه ػ 

ً
 فأين تجد ؤنسإنإ

ً
 يجدر إلوقوف عليهإ طويال

ٌ
وهذه قصة

 أ
ْ
 لم وهو ؤن

ْ
خلُّ بإلعهد وإستعإد ولده لغدره صإحب إألمإنة لمكإنة إلولد من أبيه ولشدة إلموقف، ولكنَّ إلسموأل وإن

ي نفوسهم، وهو أن إلموت 
ي نفسه ممإ ػ 

ي جزيرة إلعرب وعإيش إلعرب وخإلطهم، وإستقرَّ ػ 
، أإل أنه عإش ػ 

ً
يكن عربيإ

 عىل إلمرء من أن يقإل: خإن
ُ
 إألمإنة ولم يحفظ إلعهد، وإىل أمإنة إلسموأل يشت  إألعسر بقوله وفقد إألهل وإلولد أهون

 ،  :(78/ 7، صفحة 7818)إألعسر

  جحفٍل كسوإ إلليل جّرإرِ 
ز
 كن كالسموأل ؤذ سار إلهماُم له                      ف

 ؤىل أن قإل: 

 بمكرمٍة                        فاختار مكرمة إلدنيا عل
ً
ى عارإ   إلعارِ وقال ال أشبى

 
ً
 ومكإنة

ً
إ  كبت 

ً
ي تمسك بهإ إلعرب، وجعلوإ لهإ قدرإ

 من إلقيم إألخالقية، وإلمبإدئ إؤلنسإنية إلتر
ً
إ إلحلم فهو أيضإ أمَّ

لة من حمل هذه إلصفة  ي إألفإق، وعلت مت  
ي أمثإلهم وحكمهم وأشعإرهم، حتر غدإ ذكرهإ ػ 

 عندهم، فسإرت ػ 
ً
رفيعة

قدرهم إلعرب ويمدحهم إلشعرإء وتنجيهم إحالمهم من إلموإقف إلشديدة وإلمزإلق إلحميدة، فأهل إلحلم وإلعفو ممن ت

ي سلىم  :إلخطرة، فَيحصل لهم مإ يشبه إلحصإنة لمكإنتهم عند إلنإس. وهإك قول زهت  بن أنر

 من إلش  فاصدق ِ 
ٌ
  إلصدِق ِمنجاة

ز
           وف

ٌ
  إلعفو ذربة

ز
 وف

ٌ
  إلحلم ؤدهان

ز
 وف

ي ح
ي إلحلم يقول إلقإض 

سي   بن عبد إلمهدي: "وإلحلم من إلخالل إلحميدة وإلصفإت إلرشيدة، وهو حلية وػ 

، وسمة أوىلي إلعزم من إلنبيي   وإلمرسلي   وإلرتفإع قدر إلحلم فؤن هللا جلَّ وعال تسىم به وسىم خليله ؤبرإهيم 
إلمتقي  

إٌه َحِليٌم  وَّ
َ َ
 ِؤْبَرإِهيَم أل

َّ
(، ويشت  إلحق سبحإنه وتعإىل 18{ )سورة هود، إآلية: عليه إلسالم ووصفة به فقإل جلَّ شأنه }ِؤن

ٍم َحِليٍم{ )سورة إلصإفإت، إآلية: 
َ
َل
ُ
إُه ِبغ

َ
ن ْ
َّ َبشر
َ
(، فإلحليم من إلنإس 717ؤبرإهيم بغالم يتصف بإلحلم فقإل سبحإنه: }ف

ي إلفعل"
ة، ورض   .م( 9118)إلمهدي،  عظيم إلشأن رفيع إلمكإن عمود إلست 

ي ديوإن إلحمإ
 :(8/ 9م، صفحة 7888)أبو تمإم،  سة للمرإر بن سعيد وجإء ػ 

                   فبالحلم سد ال بالتشع وإلشتِم 
َ
ة  تسود عشبر

ْ
 أن
ً
 ؤذإ شئت يوما

س من ظلِم   تشمَّ
ْ
                    من إلجهل ؤال أن

ً
 مغبة

َّ
ٌ فاعلمن  وللحلِم خبر

ي بيته إآلنف إلذكر فقد جمع بي   إلحلم
إ زهت  ػ 

 من كإنت هذه صفإته فقد نإل  فأمَّ
َّ
وإلعفو وإلصدق، وذكر ؤن

ي يتمتع بهإ 
إ إلمرإر بن سعيد فقد أكد عىل إلمزإيإ إلتر لة إلرفيعة بي   إلنإس وإلسمعة إلحسنة ونجإ من إلمهإلك. وأمَّ  

إلمت 

 مغبة إلحلم ومإ يعود به عىل إلل
َّ
ي قومه يسود بإلحلم إل بإلتشع، وأن

ٌ من مغبة إلجهل إلرجل إللئيم، فإلسيد ػ  ئيم خت 

 
ٌ
ي وتكون كلمته مسموعة

 إلسيإدة تكون للليم عىل قومه؛ ألن إلحليم يتصف بإلحكمة وإلتأن 
َّ
 أن
ً
وإلظلم. وكؼ  بإلحلم فخرإ

ي تإري    خ إألدب إلجإهىلي "سيد إألخالق وتندرج تحت إلخصإل 
ي قومه. وإلحلم كمإ يقول إألستإذ عىلي إلجندي ػ 

ػ 

 .(77م، صفحة  7887)إلجندي ، إلحميدة" 

                                                             
  :ي صيد إألفكإر

ي سلىم ػ   .7/888إلبيت منسوب لزهت  بن أنر
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، فقد عظموإ 
ً
إ  إلشعرإء بإلكرم كثت 

ومن إلقيم إألخالقية وإلمبإدئ إلحسنة وإلخصإل إلحميدة إلكرم، وقد تغت ّ

ي أن  ي يجب إلعرنر
ي مقدمة إلفضإئل إلتر

إلكرم وإطعإم إلطعإم، ووصفوإ إلكرم عظمإء إلقوم، ومدحوإ به، وكإن إلكرم ػ 

ي ت
 يهتدى يتحىل بهإ، ومن أعظم إلمكرمإت ػ 

ً
ي ليس فيهإ مإ يرشد إلضإل أن يوقدوإ نإرإ

إمية إألطرإف إلتر لك إلصحرإء إلمتر

حيب إلجميل، وإلمقإم  ل إلسهل وإلتر بيهإ إلضيفإن فيعرفون بهإ منإزل إلقوم، فيغدون ؤليهم حيث يجدون بينهم إلت  

ة وإألهل  .م( 7887)إلجندي ،  إلكريم، كأنهم بي   إلعشت 

يد وإن من أشهر من وصفو   بإلكرم حيث كإن يهشم إلتر
ً
إ بإلكرم هإشم جد إلرسول إإلعظم )ملسو هيلع هللا ىلص( فقد سإد قريشإ

ي ذلك يقول إلشإعر
ي إألصل عمرو وػ 

 وكإن إسمه ػ 
ً
ي أيإم إلمسغبة وإلمجإعة، لذلك سىمي هإشميإ

د،  لقومه ػ   998)إلمتر

 :ه(

يد لقومه              ورجال مكة .  عمرو إلذي هشم إلبر
ُ
 مسنتون عجاف

ي إلوقت 
ي إلوقت إلذي كإن أهل مكة ػ 

يد ألهل مكة ػ   بعد أن هشم إلتر
ً
فعمرو بن عبد منإف إلذي سىم هإشمإ

ي 
إلذي كإن أهل مكة مسنتون أي جإئعون، عجإف أي هزلت جسومهم وشحبت من شدة إلجوع، وإن إلكرم إلحقيؼر

ي إلوقت إلعصيب، ؤذإ إشتد بإلنإس إلفقر وإلجوع، 
 فؤن جميع إلنإس يتصفون يكون ػ 

ً
إ  وإلخت  كثت 

ً
إ وأمإ ؤذإ كإن إلطعإم وفت 

ي 
 إل يستحق إلثنإء وإلمدح كمإ ػ 

ً
 عإديإ

ً
ي جميع أوقإته وعندئٍذ يكون إلكرم أمرإ

عند ذلك بإلكرم ؤإل من كإن إلبخل صفته ػ 

 وقت إلجوع وإلحإجة. 

ي إ
 نتجإوز ذكر حإتم إلطإن 

ّ
، وإلذي سإرت وحريٌّ بنإ عند إلحديث عن إلكرم أّل

ً
لذي وصف بأنه أكرم إلعرب جميعإ

ي إألمصإر حتر عرفه 
ت قصص أفضإله وأنعإمه ػ  ، وإنتشر

ً
 وعرضإ

ً
 عن كرمه وجودة حتر قطعت إلصحرإء طوال

ُ
إألحإديث

ي قصإئده عن كرمه، من ذلك 
ي بعض إإلبيإت وتحدث ػ 

 وصف نفسه ػ 
ً
 مجيدإ

ً
ي كإن شإعرإ

، وحإتم إلطإن  ي
إلقإضي وإلدإن 

 : م(7888و تمإم، )أب قوله

ب ماء إلحوض قبل إلركائِب   وما أنا بالساع  بفضل زمامها                لتش 

 وأترك صاحن   
ً
 وما أنا بالطاوي حقيبة رحلها                         ألبعثها حقا

  خلفها غبر رإكِب 
 للقلوص فال تدع                      رفيقك يمش 

ً
 ربا

َ
 ؤذإ كنت

 أنخها فأردفه فإن جملتكما                         فذلك وإال كان إلعقاب فعاقِب 

ي يمتطيهإ فهو إل يبخل بفضل هذإ إلظهر عىل رفيقه، فؤمإ 
ي ظهر إلرإحلة إلتر

ء حتر ػ  ي
ي كل شر

فإلكرم عند حإتم ػ 

 فيسقيهإ قبل ركإئب إآلخرين، ولكنه أن يردفه خلفه، وإمإ أن يتعإقبإ عليهإ، كمإ أنه إل يفضل نإقته عند إلورد عىل إلبت  

 جمع فيهإ بي   إلكرم وإلعفة وبي   فيهإ مقإم 
ً
ي إلكرم أبيإتإ

ي بعد إلقوم. وإن من أروع مإ قإل حإتم ػ 
ينتظر دوره فيسؼر

 إمرأته مإوية
ً
ته عند إلنإس ؤذ يقول مخإطبإ ،  إلكريم، وحسن ست  ي

 : (19م، صفحة 7898 -ه 7818)إلطإن 

                     ويبقى من إلمال إألحاديث وإلذكُر 
ٌ
 إلمال عاٍد ورإئح

َّ
 أماويُّ أن

  مالنا نذُر 
ز
: حل َّ ف

ً
  ال أقول لسائٍل                       ؤذإ جاء يوما

 أماويُّ ؤبز

زٌ                                 وإما عطاًء ال ينهنه إلزجُر   ؤما مانٌع فمبير
 أماويُّ

 وضاق بها إلصدُر  أماويُّ 
ً
إء عن إلفنى             ؤذإ حش  جت يوما   إلبر

 مايغنز
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 أماويُّ ؤن يصيح صدإَي بقفرٍة                      من إألرض الماٌء لدَي والخمُر 

                          أرإد ثرإء إلمال كان له وفُر 
ً
 حاتما

َّ
 وقد علم إألقوإُم لو أن

 كريم، أو أن يقإل وإألمر كمإ قإل حإت
ٌ
 فالن

ً
ي ويذهب وإل يبؼر منه ؤإل إلذكر وهو أن يقإل مدحإ

، فإلمإل يأنر ي
م إلطإن 

 ببذله ذلك 
ً
 فالن بخيل، وإلمإل هو إلطريق ؤىل ذلك إلذكر، فؤن إلكريم يبذل إلمإل ليقإل عنه كريم، ويبؼر ذكره خإلدإ

ً
ذمإ

 إلمإ
َّ
فت إلنفس عىل إلخروج إلمإل. ومن هذإ إلمنطلق سإعة إلموت، ويقول ؤن ي ؤذإ دنت سإعة إلحقيقة وأرسر

ل إل ينفعت 

ي إلصحرإء إلفقر فعندهإ لن ينفعه مإ بخل به وحرص 
 ػ 
ً
 تإئهإ

ً
ي إلصدر، كمإ أنه يصور حإله ؤذإ أصبح مفلسإ

ج ػ  وأخذت تشر

ه. ويختم حإتم هذه إألبيإت إلرإئعة بتقرير حقيق  مإ أنفقه لم يكن ليرص 
َّ
 لو أرإد عليه من إلمإل، كمإ أن

ً
 حإتمإ

َّ
ة ثإبتة وهي أن

 إلمإل وإلغت  فؤنه كإن يملك إلكثت  منه، ولكنه آثر إلكرم وإلذكر إلحسن عىل وفرة إلمإل. 

ي إلكرم، لبيإن مكإنه إلشعر عند إلعرب وعالقته بإلكرم وإلجود قول بعضهم
 :ومن أروع مإ قيل ػ 

ِعالقلدتك إلشعر يا سالمة ذإ إلـ                 ؤفضاِل و 
ُ
ما ج

ُ
ء حيث  

 إلش 

ل رعد إلسحابة إلسيال ز بز
ُ
ل إلكريم كما                      ي ز  وإلشعر يستبز

ي إلشعر تحفت   للكريم 
ي نفس إلكريم إل يحتإج ؤىل مإ يذكره به ويحثه عليه، ولكن للمدح ػ 

 ػ 
ً
 كإن طبعإ

ْ
فإلكرم وإن

ي كرمه، وتجود يدإه بإلمزيد، حتر يسيل إلخت  منه
ي إلوديإن. عىل أن يزيد ػ 

 إ كمإ يسيل إلمطر إلغزير ػ 

 
ً
ي تغت  بهإ إلعرب قديمإ

ي قبل إؤلسالم، وإلمبإدئ إلسإمية إلتر ي إلشعر إلعرنر
ي وردت ػ 

ومن إلقيم إألخالقية إلتر

ي أكد عليهإ إؤلسالم وأشإد بهإ، وهو طبع أصيل عند إلعرب قبل إؤلسالم، فهم يحبون 
 إلعدل من إلمبإدئ إلتر

َّ
إلعدل. فؤن

ي خطبهم وأشعإرهم، وذلك ألنهم يبغضون إلظلم ويحتقرون إلظإلم مهمإ كإن  إؤلنسإن
إلعإدل ويجلون، ويمتدحونه ػ 

 إلظلم من أسبإب إلفرقة وإلشتإت وإلعدل من 
َّ
، فال يشفع له ذلك عندهم ؤذإ رأوإ من ظلمإ؛ إلن

ً
إ  وقدره كبت 

ً
شأنه عظيمإ

ي كإ ، وليس أدل عىل ذلك من قول معن أهم أسبإب تمإسك إلمجتمع وتآلفه، وإلمجتمع إلعرنر
ً
 موحدإ

ً
 متمإسكإ

ً
ن مجتمعإ

 : بن أوس

 كان يعقُل. 
ْ
               عل طرف إلهجرإن ؤن

ُ
ه
َ
 ؤذإ أنت لم تنصف أخاك وجدت

 إلعدل وإؤلنصإف من أسبإب إلوحدة 
َّ
فإلشإعر هنإ يرصح أن إلظلم سبٌب من أسبإب إلفرقة وإلهجرإن، وأن

 خوة. وإلتمإسك وإأللفة بي   إأل 

، وإن إلكرم وإلحلم  ي ي إلشعر إلعرنر
وإذإ جئنإ عىل ذكر إلمحبة وإأللفة فؤن لهإ إلحظ إألوفر، وإلمكإنة إلمرموقة ػ 

ي هذه إأللفة وإلوحدة، يدلك عىل ذلك قول ؤيإس بن إلقإئف
هإ من إلمبإدئ وإلقيم إألخالقية هي إلسبب ػ   وإلعدل وغت 

 :(77/ 9م، صفحة 7888)أبو تمإم، 

 تقيم 
ً
ين إلمرإميا  إلرجال إألغنياء بأرضهم                     وترم  إلنوى بالمقبى

 
ً
 وتنائيا

ً
                       كقز بالممات فرقة

ً
 فأكرم أخاك إلدهر ما دمتما معا

                                                             
  :ي جمهرة أشعإر إلعر ب

. 38إلبيتإن ػ   ، وهمإ غت  منسوبي  
  :ي ديوإن إلحمإسة

 .9/8إلبيت منسوب لمعن بن أوس ػ 
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  وإلبالد كما هيا
 صديقى

ُ
 بعد طول إجتنابها                  فقدت

ً
 أرضا

ُ
 ؤذإ زرت

ي مضمونه 
ي إلمحبسة وإأللفة وإإلجتمإع، ومإنٌع من موإنع إلفرقة فإلبيت إلثإن 

 ؤكرإم إألخ وإنصإفه سبٌب ػ 
َّ
أن

 بي   إألخوة 
ً
 يفرقهم إلموت، فكؼ  بإلموت فرقة وتبإعدإ

ْ
وإلشتإت، وهي دعوة لألخوة وإألحبة أن يتحإبوإ ويتوحدوإ قبل أن

 وإألحبة. 

ي سلىم، فقد ذكر إل  لزهت  بن أنر
ي مسلم ونختم هذإ إلمبحث ببيتي    لزهت  بن أنر

ً
ي زهر إأللبإب قصيدة

حرصي ػ 

 :(331/ 7ه، صفحة  883)إلحرصي ،  يقول فيهإ 

                          كأنك إلذي أنت سائله. 
ً
 ترإه ؤذإ ما جئته متهلال

ي سلىم هنإ يتحدث عن ك    ي وهذإ إلذي ذكره هو غإية إلكرم وإلجود مع غإية إلعقل وإلعفة وإلحلم. فإبن أنر
ريٍم ػ 

 بإلسإئل، وكأن إلسإئل جإء ليعطيه إل ليأخذ 
ً
 فرحإ

ً
 متهلال

ً
 وجده مبتسمإ

ً
غإية إلكرم، ألنه ؤذإ أتإه سإئٌل يطلب منه شيئإ

ي إلتصوير. 
، فيإله من تشبيه وصل حد إلبالغة ػ   منه، فهم يفرحون بمإ يبذلون كمإ يفرح إلبخل ؤذإ أعظي

ي أوإخر هذه إلقصيدة ي
 أخر ػ 

ً
  :(331/ 7ه، صفحة  883)إلحرصي ،  قول فيه زهت  تم ذكر بيتإ

 .
ْ
ه
ُ
  ثقٍة ال يذهب إلخمر ماله                ولكنه قد يذهب إلماَل نائل

 أخز

ب إلخمر وإتبإع إلمفسدإت وإلملذإت،    ي رسر
، إل يذهب مإله ػ 

ٌ
فإلممدوح هنإ رجل عإقٌل عفيٌف حليم صإلح

 هم 
ُ
إ كإنت فضإئل إلنإس من حيث ح هذه إألبيإت يقول قدإمة بن جعفر: "لمَّ ي رسر

ولكنه يذهبه إلسإئل وإلمحتإج وػ 

مإ هي إلعقل 
َّ
ي ذلك ؤن

كون فيه مع سإئر إلحيوإن، عىل مإ عليه أهل إأللبإب من إإلتفإق ػ  نإٌس، إل من طريق مإ هم مشتر

: فأنشد إلبيت إلمتقدم: ثم وإلعفة وإلعدل وإلشجإعة، كإن إلقإصد للمدح به ، وقد قإل زهت 
ً
، وبمإ سوإهإ مخطئإ

ً
ذه مصيبإ

ي إلنوإل، وإنحرإفه ؤىل ذلك 
ي إللذإت، وأنه إل ُينفذ فيهإ مإله، وبإلسخإء ؤلهالك مإله ػ 

قإل: فوصفه بإلعفة لقلة ؤمعإنه ػ 

 .(331/ 7ه، صفحة  883)إلحرصي ،  عن إللذإت، وذلك هو إلعدل"

 آخر من إلقصيدة، وهو قوله: ثم ذكر قدإمة 
ً
 بيتإ

ه
ُ
حاول

ُ
  إلحروب ومثله             إلنكار ضيٍم أو ألمٍر ي

ز
 مثل حصٍن ف

ْ
 فَمن

ي هي 
وب إلمدح إألربعة إلتر ي هذإ إلبيت بإلوصف من جهة إلشجإعة وإلعقل، فإستوػ  رص 

ثم قإل فيه: "فأنر ػ 

 فب 
ً
ٌ من إلنإس إل يعلم وجه دخوله فيهإ حيث قإل: فضإئل إلنإس عىل إلحقيقة، وزإد إلوفإء وإن كإن دإخال إألربعة، فكثت 

ي قدمنإهنإ"
ي هذه إلفضإئل إألربعة إلتر

ي ثقٍة، فوصفه بإلوفإء، وإلوفإء دإخل ػ 
 .(339/ 7ه، صفحة  883)إلحرصي ،  أخ 
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 إلخاتمة: 

ي توص
ي نهإيبعض إلنتإئج إلتر

 ؤليهإ ػ 
ُ
: ثة إلبحلت  ، وهي

ٌ وأدٌب غزيٌر يزخر بإلقيم إألخالقية وإلمبإدئ 7 ي قبل إؤلسالم، وهو شعٌر كثت  ي وخإصة إلشعر إلعرنر  إألدب إلعرنر
َّ
. ؤن

 .
ً
 وحديثإ

ً
 من مفإخر إلعرب قديمإ

ُّ
عد
ُ
ي ت
 إؤلنسإنية إلسإمية إلتر

ي جزيرة إلعرب قبل إؤلسال 9
هم من تسلل . عىل إلرغم من إنتشإر إلوثنية ػ  م، فقد كإن هنإك من إلعرب من شعرإء وغت 

إ وصل ؤليهم من بقإيإ  ه من إتصإلهم بإليهود وإلنصإرى وإإلطالع عىل بعض كتبهم، أو ممَّ
ُ
إؤليمإن بإهلل ؤىل قلوب  هم ولعل

ي جزيرة إلعرب، وبت  فيهإ بيت هللا إلحرإم. 
 دين ؤبرإهيم إلنيف إلذي عإش ػ 

ي إلص3
 حيإة إلعرب ػ 

َّ
ي تجعل إؤلنسإن يحتإج ؤىل إلعون من . ؤن

حرإء، ومإ إعتإدوإ عليه من إلبدإوة وإلحيإة إلقإسية إلتر

ي إلكثت  من إألحيإن، جعلت إلعرب 
، إلصتر عىل مشقة إلحيإة وإلتعفف عن ملذإتهإ ػ  أخيه إؤلنسإن وإلحإجة ؤىل إلصتر

 هإ وحإفظ عليهإ. يقدرون قيمة هذه إألخالق وإلقيم، ويشيدون بهإ، ويمدحون َمن تحىل ب

ي إلصحرإء وإختلط مع إلعرب 8
مإ كل من عإش ػ 

َّ
. ليس إلعرب فقط من كإنوإ يعتنون وي  هتمون بهذه إلقيم وإألخالق وإن

ي 
 ألنه إختلط بإلعرب وعإش ػ 

ً
 عفيفإ

ً
 ولكنه كإن وفيإ

ً
 فؤنه كإن يهوديإ

ً
 بهذه إألخالق وإلقيم كإلسموأل مثال

ً
فؤنه تحىل إيضإ

 جزيرتهم. 
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 جلد د.ط(. إلقإهرة: دإر إلحديث. )إلم إلشعر وإلشعرإءه(.  918عبدهللا مسلم إلدينوري. )

( . ي وت: دإر إلمنإهل.  إللطإئف وإلظرإئفه(.  838عبدإلملك دمحم إلثعإلتر  )إلمجلد د.ط(. بت 

. )د.ت(.  ي وت: مكتبة إليإة.  خإص إلخإص. عبدإلملك دمحم إلثعإلتر ، إلمحرر( بت   )حسن إإلمي  

إث. (. م7)إلمجلد ط تإري    خ إإلدب إلجإهىلي م(.  7887عىلي إلجندي . )  كتبة دإر إلتر
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( . ي
وت: دإر إلكتب إلعلمية . 7)إلمجلد ط إلتعريفإته(.  978عىلي دمحم إلجرجإن   (. )جمإعة من إلعلمإء، إلمحرر( بت 

وت: دإر إلهالل. 9)إلمجلد ط كتإب إلبخالء للجإحظه(.  988عمرو بحر محبوب. )  (. بت 

 د د.ط(. دإر إلمعرفة. )إلمجل ديوإن لبيد بن ربيعةه(.  87لبيد ربيعة إلعإمري. )

مذي. ) مذي. م(. 7889دمحم بن عيس إلتر .  سي   إلتر وت: دإر إلغرب إؤلسالمي  بت 

وت: دإر صإدر. 7)إلمجلد ط إلتذكرة إلحمدونيةه(.  7871دمحم حسي   حمدون. )  (. بت 

ىت(.  931دمحم سعد إلبغدإدي. ) وت: دإر 7)إلمجلد ط إلطبقإت إلكتر  صإدر. (. )إحسإن عبإس، إلمحرر( بت 

وت: دإر صإدر. 3)إلمجلد ط لسإن إلعربه(.  177دمحم مكرم إإلنصإري. )  (. بت 

د. ) ي إللغة وإإلدبه(.  998دمحم يزيد إلمتر
(. )دمحم إبوإلفضل إبرإهيم، إلمحرر( إلقإهرة: دإر إلفكر 3)إلمجلد ط إلكإمل ػ 

 . ي  إلعرنر

( . ي إلمنفلوطي
 إإلفإق إلجديدة .  (. دإر 7)إلمجلد ط إلنظرإته(.  7383مصطؼ  لطؼ 

( . .  تإري    خ إدإب إلعربه(.  7388مصطؼ  صإدق إلرإفغي ي  )إلمجلد د.ط(. دإر إلكتب إلعرنر

( . . (. 7818ميمون بن قيس إألعسر وت: دإر إلنهضة.  ديوإن إألعسر إلكبت   )حسن دمحم دمحم، إلمحرر( بت 

وت ديوإن إلسموأل(. 7888وإضح إلصمد )إلمحرر(. )  : دإر إلجيل. )إلمجلد إألوىل(. بت 
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