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 فضل اهللن يحسد محّمد يّ شخصيّة الّرسول األعظم )ص( في شعر الس
 *مهتدين يحس

 الملخص
الشـــعرا ، هـــو الّـــ    ـــّد    ه يـــوفقفقهـــا  فضـــهلل اا رـــاعر ال نيحســـالعالمـــة دّ ـــد 

الّرســـول األع ـــ ، شّا الشـــاعر   ة يرخصـــعـــو مواـــوعاتة ؛ لفـــةةي ومنهـــا هـــ  نـــه يدواو 
واملبلِّــا الّــ   أراد ربــ  ة يــه الداعيــفعبــد اا فبســل، بــهلل رأ  کــوا يأّا الّرســول ع قــد ي

ه :  ة يالع ة يّ خصية الرسالاألّمة باا ال بالفرد. واألبعاد اّليت رآها الشاعر   ه ه الش
وه ا رسول السالم، رسول األخالق، الّرسول الّرمحة، الّرسول القدوة، الّرسول اإلنساا، 

   ميالکــر القــرآا  ريد وتــ  يّ الســرخصــية الّرســول األع ــ    أرــعار هلل يــاول  ليــاملقــال 
ــ اا لرســـول ـــة ية الع يالشخصـــعـــو أ ـــر  بـــّد  يو أرـــعاره،  ــ ُ عاش. )ص(   الواقـــع ال
الّرســـول وقـــدوةة    ـــاروا خي  أا بـــراً يجـــدالقادمـــة ال يـــواألجأّا األّمـــة ع قـــد يوالشـــاعر 

حنو ال واصهلل مع اا هلل يدعو اجليالک ال اإلنساين، والشاعر حاول مو خالل أرعاره أا 
ّّد  شلـ  ا  يـاألنبأّا أخــوة ع قـد يتعـال  ورســوله األع ـ ، وهــو  أتبــا   نيبــخـّوة عقــد األتــ

شّکهلل يبه وهو قَ َد  يُ   يع خللق الّرسول حدوداً بهلل خلقه س يل: قوليوالشاعر   اياألنب
. شنّنا جند أّا الشاعر قد خّلص وهلل األبعاد ه يشلالرجو  ل جيمنهاجاً    وهللِّ زمااة ومکااة
وأخالقــــه و ــــّوه ته ري بســــالّرســــول، الّــــ   عــــاش   الصــــبرا ، لکنّــــه اة يــــحة   يّ اإلنســــان

 ، وآالئهــا الدائ ــة.ئهــايبفالشــاعر نع  يــالصــبرا  القاحلــة شلــ  َجنّــة  اإلنســاين حــّول هــ ه
فقــد اع  ــد الباحــا   دراســ ه علــو املــنهس الوصــف  وس ســري هــ ه املقالــة علــو املــنهس 

الّرسـول ة يرخصـالّـيت تـدّل علـ  ات يـاألبالوصف  وال بليل ، حيا تقوم علو اسـ قرا  
                                                                                              

 mohtadi@pgu.ac.irبورهر ، س فارسية جبامعة خليأس اذ مساعد بقس  اللغة العرب *

 28/5/1392يخ القبول: ، تار 12/3/1392تاريخ الوصول: 



  فضهلل اانيد دّ د حسيّ رخصّية الّرسول األع   )ص(   رعر الس   92

القــرآا والبالغيــة ودراســ ها ومراجع هــا فــ  ة يــة األدبيــالناحاألع ــ  ومــو ي  ليلهــا مــو 
 .الكرمي

 .فضهلل اا نيحس)ص(، دّ د  ، الّرسول األع  ينيالدالشعر  :سةيالرئالکلمات 
 

 المقّدمة. 1
فــــو مـــو فنـــوا األدو اإلســـالم ، وأ ــــار   النـــاس نـــواز  الـــرو  والعا فــــة ة يـــالنبو فـــو املـــدائ  

الصـادرة عـو قلـوو م عـة ة يـواألدبة يـنيالدقافـة واروو السبر والفنوا، ومنبه  ألواناً مـو الث
ّاد الوجـود، و ـا ة يالروحباحلّل والصدق، مله ة ب لك االق باس  اّليت سکبها نيّب اإلسالم   فـ

 ـــ    الّرســـول األعة يرخصـــدوٌر هـــاٌم   الـــ ا  اإلســـالم  ونـــر  آالفـــاً مـــو القصـــائد حـــول 
مـو الغربـة و اً ري عـاين وثـيسالم  املل ـمم املعاصـر ذلك فإّا الشعر اإل، مع اي واحلدميالقدالشعر 

الّـــ   أنشـــد أرــعاراً   رـــال الشـــعر اإلســالم  املل ـــمم هـــو و ياملعاصــر ال جاهــهلل، ومـــو الشـــعرا  
أا تصـّنف علـ  أّاـا مـو کـو ميمو قصـائده  ريالکثفضهلل اا، فإّا  نيحسدّ د د يالسالعالمة 
ذلـك شلـ   رد يـو ، ينيالـدالشاعر ورعوره دة يعق، مبا ت ض نه مو مواوعاتة ختص ينيالدالشعر 

سـوا    النجـف األرـرم أم   جبـهلل عامـهلل، ة ة يـنيئـةة ديبشلـ  ن سـل ي، وة يـدووا الشاعر عـا  
 ــ ا ة يــنيالدواهــ ّ  بــالعلوم ة يــالعل ، ودرس   احلــوزات نيــةيالدبعلومهــا قــةة يعر وترعــر    أســرةة 

الّـــيت أ ّـــرت   رـــعر الشـــاعر هـــ  ات يـــاآله، ومـــو   أرـــعار  ميالکـــر وااـــباً للقـــرآا اً ري تـــ  نـــر  
الّرســـول ة يرخصـــ»الّرســـول األع ـــ ، فـــال بـــّد قبـــهلل معاجلـــة ة يرخصـــالّـــيت تـــدور حـــول ات يـــاآل

مــو خــالل  ــة ية الع يالشخصــأا نقــرأ هــ ه « فضــهلل اا نيحســد ــد د يالســاألع ـ    رــعر 
  ره يـمـا   ة يـة القرآنري الس ، وهو رأ   خية وت ر ري سالّ   عّده الشاعر أصدق  ميالکر القرآا 

الّرســول ة يرخصــاملخ لفــة حــول ات يــاآلالّرســول األع ــ  نــر  ة ري ســ. لــ لك عنــدما نقــرأ هــاري غ
لقــد كــاا لكــ    رســول اا أســوة حســنة ملــو كــاا يرجــو اا واليــوم اآلخــر وذكــر اا  »ومنهــا: 
هـو الّـ   » ـة يالع  ةيرخصـمو خالل الوصـف القـرآين  ـ ه ضاً يوأ( 21 :)األحماو «كثريا

( 28 :)الفــ   «أرســهلل رســوله با ــد  وديــو احلــّق لي هــره علــو الــّديو كلّــه وَكفــو بــاا رــهيدا
ومـا أرسـلنا  »(، 4 :)القلـ  « يع ـشنّـك لعلـ  خلـق » القـرآاوالّرسول هو ق ة األخالق بشـهادة 
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الّرســول ة يرخصـلشـاعر اعــا  ية ميـالکر ات يـاآلهـ ه  ريول ــ   (107 :ا يـاألنب) «نيللعـاملشاّل رمحـة 
الصــفات ع يــمجاا   األرض أعطــاه اا فــة يخلاألع ــ  مــو رــ   جوانبــه مبــا أّا الّرســول هــو 

الّرســـول األع ـــ  والشـــاعر مـــو خـــالل ة يرخصـــوظهـــرت هـــ ه الصـــفات الکاملـــة   دة يـــاحل 
ّل املعـاين واملواـوعات الّـيت تـدين يالـدعو ه ه الصفات، لـ لك جنـد   رـعره  بّد  يأرعاره 
الّرســـول األع ـــ  ومـــو أبرزهـــا هـــ : رســـول الســـالم، رســـول األخـــالق، الّرســـول ة يرخصـــعلـــ  

الرمحـــة، الّرســـول القـــدوة، الّرســـول اإلنســـاا، الّرســـول وواقـــع العصـــر، واســـ خدم الشـــاعر الصـــور 
الفنيــة   أرــعاره لء ــرا  مــو املوســيق  و ال وويــد   املعنــ . أمــا ،صــوص املــنهس امل بــع، فقــد 

باحـــا   دراســـ ه علـــو املـــنهس الوصـــف  وس ســـري هـــ ه املقالـــة علـــو املـــنهس الوصـــف  اع  ـــد ال
الّرسـول األع ـ  ومـو ي ة يرخصـالّـيت تـدّل علـ  ات ياألبوال بليل ، حيا تقوم علو اس قرا  

 .القرآا الكرميوبالغيةة ودراس ها ومراجع ها ف  ةة يةة أدبيناح ليلها مو 
 
 أسئلة البحث. 2

 ابة عو األسئلة اآلتية:ياول الببا اإلج
 الّرسول األع  ؟ة يلشخصما ه  الّصور اّليت قّدمها الشاعر  .1
   أرعار الشاعر؟ القرآا الكرميما مد  جتّل  آيات  .2

 الّ   جا  به؟د ياجلدف ا ة يات القرآنيلآلالشاعر صد  ات يأبشذا وانت  .3

الّــيت رآهــا الشــاعر   اختــاذ الّرســول شذا وــاا لنــا   رســول اا أســوٌة حســنٌة، ف ــا األســوة  .4
 ؟ةيللبر رمماً 

 
 البحثات يفرض. 3
 ي)ص(   الواقع الـُ عاش لرسول اا ة ية الع يالشخصنر    أرعار الشاعر أ ر  .1

 يني املسل نيباا رمٌم و قدوٌة  رسولة يرخص .2
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 يللممواً يبق  هادي   ال بّد أا الّ ة ياحلر شّا النيب رمم  .3
  شـوا يعيأحد مو رسله، فله ا عل  أتبا  الرسـهلل ا ـداة، أا  نيفّرق بياا تعال  الشّا  .4

 ) ( والّرسول األع   )ص(.س  يعأتبا   ا يّ س، والقةياحلقواقعه  ه ه 

 
 ضرورة البحث. 4

وبّشـر بـه  ه يورخصـاملسـل وا برسـال ه ّمو يـوهو الّ    نيا  واملرسلياألنبالنيب )ص( هو خامت 
َوِشْذ قَــاَل ِعيَســو ابْـُو َمــْرمَيَ يَــا بَــيِن ِشْسـرَائِيهلَل ِشينِّ َرُســوُل الل ــِه شِلَـْيُكْ  ُمَصــدِّقًا لَِ ــا بـَــنْيَ ») ( سـ  يع

ــرًا بَِرُســولة يَــ ِْْ ِمــْو بـَْعــِد  اْ ُــُه َأمْحَــدُ  (  ــ ا تکــوا هــ ه 6 :)الصــف «يَــَد   ِمــَو ال  ــْورَاِة َوُمَبشِّ
أخـر ، وهـو ة يـناحمـو  ينيبية واملسـيـناحأنفسـه  مـو  نيسـل  املنيبـسـبباً للوحـدة ة يّ الشخص

حنـو  ينيبي واملسـنياملسـل   عصرنا احلاار، والّـ   قـام بـدعوة ه يشلمواو  حنو حباجةة ماسةة 
 نيحسـدّ ـد  ديّ السـالعالمـة ين يالـدواملرجـع ه يـوالفقه ه الوحدة هو الشاعر املعاصـر والکاتـل 

وحنـــو اســـ خرجنا وتناولنـــا هـــ ا  ـــة ية الع يالشخصـــهـــ ه  اا الّـــ   أنشـــد أرـــعاراً حـــول فضـــهلل
 ح   اآلا.راا يشأحد بدراس ه   ق  ياملواو  الّ     

 
 سوابق البحث. 5
شاّل ة يالفارســفضــهلل اا باللغــة  نيحســد ــد ة يرــاعر ح ــ  اآلا مقــال أو و ــاو عــو ک ــل ي  

 ومها:ة ي ه األدبيرخصحول  نيو ابأنّنا وجدنا   العا  العريب  
، دار املـــال ، وتري بـــاحل، أبـــو صـــهلل يـــهلل خليـــش اع، فضـــهلل اا رـــاعراً  نيحســـد ـــد د يالســـ
 م. 2003

، دار وتري بــ، علـ  رفعــت مهــد ، فضــهلل اا نيحســد ــد د يالسـاإلجتـاه الروحــ    رــعر 
منـا   هـ ه الدراسـة علـ  هـ ا الک ـاو شاّل يوترو  نوعه د يفر م. وه ا الک او  2004املال ، 

الّرســـول ة يرخصـــمبواـــو  دـــّدد وهـــو نـــا ياو فاـــوعاتة ؛ لفـــًة   و ابـــه وحنـــو تنـــاول مو  أنّـــه
 مل وسةة. جةة ين األع   للوصول شل  
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 فضل اهللن يحسمحّمد اة يحلـمحٌة إلی  .6
ة يـهجر  1354فضـهلل اا   النجـف األرـرم   سـنة  نيحسـد ـد د يالسـاا ة يـآُولَِد  احة »

مو ( »943 /2: 1964، ينياألمي 306 /8: 1956قاين، )اخلا« ةيالديم 1935ة املوافق لسن
« الســالم(ه ــا يعلعائلــة آل فضــهلل اا الّــيت تن ســل شلــ  اإلمــام احلســو بــو علــ  بــو ايب  الــل )

فضــهلل اا  نيحســجــا   احــة العاّلمــة دّ ــد »(، 19: 1992ي ســرور، 30: 2006)مهــد ، 
)فضـهلل « عامـاً  17حـوا   ائه وع ره وـاااألول  ألقربارته يز م مع والده    1952شل  لبناا سنة 

م م وجهاً  1996بصببة والده سنة ة ري األخغادر النجف األررم لل رة »(، 38: 2006اا، 
(. وان قــهلل شلــ  جــوار 29 :2003)ابوصــاحل،  «،   منطقــة رأس النبعــةوتري بــ    يقــيلشلــ  لبنــاا 

 .وتري بم   مس شف  ب و    2010رمحة اا سنة 
ـــاألدببـــاوراً، وا لـــع علـــ  األجـــوا  ة ياإلســـالمواقـــع األمـــة انفـــ   علـــ   ة يّ اســـية والسيّـــوالفکر ة ّي
ة يـالثقاف  األوسـا  ة يوالشـعر ة يّـ، ورـار    النشـا ات األدبةيّـالعربالصـبافة ق يـ ر السائدة عو 

احلروـــة س يت ســـوقـــد بـــدأ ن ـــ  الشـــعر وع ـــره عشـــر ســـنوات. رـــار    »  النجـــف األرـــرم، 
ـــرا  33: 2004)مهـــد ، « عـــراق  الة ياإلســـالم ـــراً   ش  ـــه للثقافـــات املعاصـــرة أ  (، تروـــت قرا ات
الّـيت وانـت تصـهلل شلـ  ثـة ية احلدياألدب، وزّودته مبخموا  قا  أعانه   رعره، ومو الک ل  هيراعر 

ّلّفـــات »: ديّ الســـاألدبـــا  والشـــعرا  ومـــنه  قرأهـــا يو النجـــف  « زوـــ  مبـــار »، و«نيحســـ ـــه »م
جـــ اا »و« قطـــلد يّ ســـ»و« اتيـــالم أمحـــد حســـو »و« صـــادق الرافعـــ مصـــطف  »و« العقـــاد»و
 (.58 :2003)ابوصاحل، « ه ري وغ«  ةيهلل نعيخائيم»و« ج ااهلل يخل
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ّلفــــات  نيحســــد دّ ــــد يّ لســــ احة الســــ ة يّ اســــية والسيّــــوالفقهة يّ اإلســــالمفضــــهلل اا عشــــرات امل
ّلفاتـــه، واخـــ الم مواـــوعا ا  تربـــو علـــ  املئـــة، شاّ ة يّ والشـــعر  علـــ  تنـــوّ  معارفـــه، دّل يـــتعـــّدد م

 ريبصـــعـــو شدار  کشـــف ي، و ـــا د يـــجتدعـــو صـــفا  ذهـــين، واـــس کشـــف يو وغنـــ   قاف ـــه، 
ّوا األّمة، ومبا  املعاصـرة، ومـو أبرزهـا: اة يـو باحليالـداه  ـام املـرأة والشـباو، وعالقـة شـغهلل يبش
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، «اإلســــالمق يــــ ر خطــــوات علــــ  »، «قــــرآاالاحلــــوار   »، «علــــ  اــــو  اإلســــالمانا يقضــــا»
و يوعشــر   مخســة قــع يو « ريتفســ   القــرآامــو وحــ  »، «املــرأةا يــدن»، «عارــورا ا يحــد»

ظـالل ا يـ»رعر: و يدواو باإلاافة شل  أربعة  ... «ب ياملس  آفاق احلوار اإلسالم  »جم اً، 
  »، «وجــــدااعلــــ  رــــا    ال»، «اةيــــواحلقصــــائد لءســــالم »، ةيات رــــعر يــــرباع« اإلســــالم
 «.نيالسبعدروو 
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العصــر، ا ي ــهلل قضــايشّا الشــعر البــّد أا »فضــهلل اا: قــول يشّا للشــاعر مفهومــاً خاصــاً للشــعر، 
ّمو بالشعر  ، ةيالفن ع اجمل  ع،   وهلّل حاجات اجمل نب ياخلطايب، فالشعر شذا   ر  يال قر وحنو الن

، اةيـاحلبالمض وا، ألّا الشعر شذا اب عد عـو مضـ وا کوا ي، فإنّه ةياسية والسية والفکر يواإلبداع
الشاعر أّا الشعر العريب ع قد يضاً يوأ(. 12 ،11 :1990)فضهلل اا، « ال معن  لهئاً يصب  ري

معـرض نقـده ل ـاهرة   قـول يو  ... اً يـعربرـعراً کـوا ياب عـد عـو أا ة ري ة األخـيالشعر   ال جارو 
، والوجـــداا سيالقـــوامالکل ـــة مـــا   ت بّ لـــه   ّ لـــوا يشّاـــ  »الغ ـــوض لـــد  رـــعرا  احلدا ـــة: 

ه  لغة الواو ، والشعر العريب هو رـعر الواـو  علـ  ة يالعربل لك قلت شّا اللغة ضاً يأالشعيب 
 (.78: 2003)أبو صاحل، « عو اإلبدا  الفين خل  يأال 

أو الع ـود  والشـعر احلـّر د  يـال قلهلل اا و ل أرعاره   رـکهلل الشـعر فض نيحسشّا دّ د 
و ــا    ميالقــدبکــهلّل انف احهـا، فقــد ونــت أقـرأ الشــعر ة يالشــعر لقــد عشـُت ال جربــة »الشــاعر: قـول يو 

رــکهلل الشــعر علــ  مــا ر يتطــو   ة يالشــعر . يّ عنــدما انطلقــت ال جربــة اياحلــدونــت أقــرأ الشــعر 
ونـــت أتـــابع ال جربـــة وقـــد رـــاروت   عـــدة جتـــارو     ... اتيّ ني ســـاخلبالشـــعر احلـــّر   ســـّ   ي

  األوزاا الّـــيت جّربـــا الشـــعرا  األقـــدموا،  جّ ـــد يالشـــعر احلـــّر ألنّـــين ال أعمـــو بـــ ّا علـــ  الشـــعر 
کـــو ميو ، ةيّ الشـــعر عارـــت   جتـــرب ه  نـــةة يّ ق  معيموســـ  مســـ لة الـــوزا مـــو نطلقـــوا يألّاـــ  وـــانوا 
تبقـــ  للشـــعر ، ولکـــيّن أتصـــّور أّا مـــو الضـــرورة أا دةً يـــجدأوزانـــاً بد وا ســـ يأا و ياآلخـــر للشـــعرا  
فضـــهلل اا عـــو فکـــرة  نيحســـد ـــد د ي بـــد  الســـيو ـــا (.  46: 2004)مهـــد ، « قاهيموســـ

مل ممــاً فــإّا کــوا يلالفکــرة املل ممــة ف عــهلل يأا ل يــاألدمــو د يــالنر شنّنــا » :قــوليو االل ــمام الشــعر ، 
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مت ـّد   وعـ   نيحـواإلبـدا ، بـهلل نع قـد أّا الرسـالة ة يـالعفو علـ  ذلك اّد رسـالة األدو املرتکـمة 
مــع الــنفس نســاو ياإلنســاين شلــ  االل ــمام العفــو  الّــ   اا يــالکوفکــره،  ــّول ه ري اــ و ل يــاألد
أنــــا ال أعمــــو مبســــ لة أا تفــــرض علــــ  »(. 105: 1982)فضــــهلل اا، « بســــا ة وانــــدفا  بکــــهللّ 

شـاعر سـوم  ـّدد للة يفاخلصوصـأا تعلّبـه ع يتسـ طوا  ال الشاعر ال مامـاً فالشـعر مثـهلل املـا  وا ـ
، الشــاعر داً يــس قيلــ( ونفهــ  مــو أقوالــه هــ ه أّا االل ــمام 10: 1990)فضــهلل اا، ...« حرو ــه 

منــه ســ خر  ياتــه و يثيحالواقــع اإلســالم  بکــهلّل ش يعــيشذاً هــو الّــ   د ينشــده الســياملل ــمم الّــ   
 به.   ر يأو  له يإلسالم  الّ   عل  الفکر اعراه يبعد أا ع يالرفأدبه 

قصــــائد لءســــالم »ه يــــوانيدفضــــهلل اا أرــــعاراً حــــول النــــيّب )ص(    نيحســــأنشــــد دّ ــــد 
وانـــه يدالنـــيّب )ص(   ة يّ رخصـــولکـــو أهـــّ  أرـــعاره حـــول « ظـــالل اإلســـالما يـــ»و « اةيـــواحل
و   «  رحـاو رسـول اا»والشـاعر خصصـه بفصـهلل  ـت عنـواا « اةيـاحلقصائد لءسالم و »

ا يـ»ومالمـ  الّرسـول األع ـ  وشحـدامها  ـت عنـواا مات يـمحـول  نيدتيقصـه ا الفصهلل أنشـد 
. و   تة يــب 100وهــ  « النبــو الد ياملــمــو وحــ  » ــاً و األخــر  يب115وهــ  « اةيــاحلرســول 

وغــموات النــيّب )ص(، و حنــو   هــ ا   م فرقــٌة حــول معــار اٌت يــأب« ظــالل اإلســالما يــ»وانــه يد
واسـ خرجنا منه ـا املواـوعات مل وسـًة، جـًة ين لک  نسـ ن س  نيوانيو الديه عل   املقال رّومنا

رســول الســالم، رســول األخــالق، الّرســول األع ــ  ومــو أبرزهــا هــ : ة يرخصــالّــيت تــدّل علــ  
ـــــع العصـــــر.  ـــــو الّرســـــول الرمحـــــة، الّرســـــول القـــــدوة، الّرســـــول اإلنســـــاا، الّرســـــول وواق رـــــر   ْ ي

 :ل ي ا فياً يوافواوعات ررحاً امل
 

 شخصية الرسول األعظم )ص( من خالل أشعار الشاعردراسة . 7

 رسول األخالق 1.7
 ريغـخلقه کوا يسفههلل ه يمربّ  القرآا! واّل   واا  يالع أّ  خصالة هو أع   مو اخلُُلق 

ـك لعلـو خلـق ع ـي »؟ قال اا تعال  بالنسبة شل  خلق الّرسول )ص(: القرآاخلق   «وشّن
ـ »رو  عو الّرسول )ص(  ضاً يوأ( 4 :)القل  )  سـ ، «   مكـارم األخـالقشمنـا بعثـت ألمّت
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 ه يرخصـ  د جيـ القرآاالّرسول )ص(   ة ري سالشاعر درس ي( عندما 500 /10 :1372
ـــهلل مي ه يرخصـــق ـــة األخـــالق ودوحـــة اإلحـــ ام. الّرســـول   جانـــل مـــو جوانـــل  الســـالم، ّث

، فالّرسول صـورٌة ةيّ الروحهلل ام دادا ا ق ة األخالق، بکّثهلل ميوموعد السل ، و  جانل آخر 
قــول يهــا فيعلفطــرٌة ُفِطــر  ــا   الک ــال اإلنســاين املطلــق، وظــاهرة األخــالق هلل يــمثمفــردٌة ال 
 الشاعر:

 مت دُّ   الّروِ  و ا ام د  بالشُّعاِ  الّنهارِ  ... رسول األخالقِ ا ي
 ب  مّوارُ الکوَا، وهلل  الَکوِا، لطٌف ِمَو الضُّ غُ َر يَ أا   ن   ي

 عل  ا ه األاارُ ر  جتا و يالّدنورخاٌ  ترتاُ    ِظلِِّه 
 .(175: 2000)فضهلل اا، اُر باألس ـ لصفوه ـ باحلّل والنع   و فوض يفيو اٌ  

باإلاــافة ک ســل ي( واملنــاد  هــو الّرســول الّــ   ايــحبــرم النــدا  )ات يــاألبالشــاعر ســ ههلّل ي
  النفس اً يمشوله  )رسول األخالق( الّ   صار بعداً  دةً يًة جديهو شل  جانل وونه رسوالً، 

والکــــوا، بواســــطة الفعــــهلل املضــــار  )مت ــــّد( العائــــد شلــــ  الّرســــول، ووجهــــة االم ــــداد هــــ  الــــرو  
  وافـة أرجـا  العـا  و ـا ام ـّد النهـاُر ن شـر يالشاعر أّا ُخُلَق الّرسول )ص( قول ي». ةياإلنسان

الکـــوا و ـــا مشلـــت رســـالة الّرســـول شـــ هلل يأْا   ّنـــ  ي، و ةيـــنوأمبالشـــعا ، و ـــ ا النهـــار رجـــا  
  الکــــوا وصــــوالً شلــــ  ور ميــــالکــــوَا لطــــُف الضــــب  الّــــ   غ ــــر ي؟ غ ــــري، ولکــــو ِ َ نيالعــــامل
اإلنســاا امل عــل املثقــهلل ة يــهو الشــاعر نبهــا مي، الّــيت ايه الــدنيــ  فيتســ  والرخــا  الّــ   نــة يالط  ن

الکــوَا غ ـر يضـاً يأاالسـ قرار وا نـا ، و ة يـوح  بو يــلرخـا  ا  يالـاألاـار علـ  اا يـوجر بـا  وم، 
الکـوا بـاللطف والرخـا  والسـ ا   أل ميـباحلـّل و النع ـ . عنـدما نبوعـه يض يفـيالس ا  الّ   

. (188: 2001)مهــد ، «  فــو األســبار الّــيت ســبقها الّنهــار والضــب  شلــ  الســ ا  ونقائــه
وهـ  هويـة اإلنسـاا املشـ اق شلــ  دًة يـًة جديــه هو يـعطيلوأسـند الشـاعر الفعـهلل ) فـو( لألسـبار 

 .نةيالط  نواجل ال و ة يواحلر العدل 
ّال الّ     الشاعر   ه ا اجملال:قول يو اخللق الرسا ؟ مة يمهنا هو ما ه  طر  يالس

 .(175: 2000الّشروِق )فضهلل اا، وِا يعوالفجِر   نِه  يعالوداعُة   ُخُلٌق توِمُض 
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ع  ة اخللـق الّـ   ام ـم  بـرو  الّرسـول، أخـر  الشـاعر )الوداعـة( مـو »ت يالبنر    ه ا 
ضــه يوومالّرســول، ين يــعوالوداعــة    اللطــفل ــع ي.  ــ ا اً ياــوئبعــداً  نبهــا يلمعناهــا العــاد  

ه يـشلالّـ   أرـار ه يال شـبمـع   ـاه  يالنـور  ـما خيالوداعة الّ   ض يووم. ا ياللال الم   هلل يم ي
انــبال  الفجــر ق ــه يأالنــائ  الّــ   ة يــ خــ  هو يالّشــروِق( فالشــروق وِا يــع الشــاعر )وــالفجِر  

كل ـة  يّبـة كشـجرة  يّبـة » و نيل واللـيـالطالقلـوو بـالکالم  رينـيبموال ال ل ة وخلـُق الّرسـول 
  يع ـخللـق الّرسـول حـدوداً بـهلل خلقـه س يلـي (24 : يشبـراه) «أصلها  ابت وفرعها   الّسـ ا 

. هکـ ا ه يلشالرجو  ل جيمنهاجاً  شّکهلليبه وهو قَ َد  يُ  ه يـشلن ـر الشـاعر   وهللِّ زمااة ومکااة
ّســده جي، الّــ   ااميــاإلالف ــة، وشســ ثارة البغضــا  والوقــوم بوجــه ا يــاألحاد  املعانــاة، و ــا  

 :قوليف، (189: 2004)مهد ، « الّرسول
 هنا حنُو نعين ِمو َوْسوساِت الّضاللِ  ...  يالع رسوَل اخلُُلِق ا ي

 ا ياللّ جنوُا ها يوح ا الش وُ  ... فف  ُ  يس  يِمو جناو  ال 
 الالبغضا    وهللِّ ح ريُ س ثي... وقلٌل حقوٌد  فظ  ٌا يوحد
 .(179: 2000الرّجاِل )فضهلل اا،  ريِ ا ُخلَُقك الس  َ    نَس  يَ و َعْسفاً ... اَا ميخاُل اإليف

وشنّــك » القــرآاله  الشــاعر هــ ا املعنــ  مــو واســ ٌ  يع ــشّا ُخلُــَق الّرســول   رأ  الشــاعر 
ـــه يح(، الشـــاعر   4 :)القلـــ  «لعلـــو خلـــق ع ـــي  ألا  رـــکو  »شلـــ  خلـــق الّرســـول  ـــا  يات

ولکـــو ٌظ يغلـــالضـــالل ا يفبـــد.  يقهـــا املســـ قي ر تســـع  إلبعـــاد األمـــة واجمل  ـــع عـــو  نياملضــل
ـــو كنـــت فّ ـــا غلـــيظ القلـــل النفّضـــ»الّرســـول   من هـــ  األخـــالل ا يحـــد  «وا مـــو حولـــكول
باحلــّل ض يفــيقلــل الّرســول ن ــا يبقلــل الضــالل ء لــ   باحلقــد، ضــا يوأ(، 159 :ع ــراا )آل

ة يم ناسـف خالـه ظل ـاً، اا ميـك باإليال شـکوالنع   والسـ ا ، ووسوسـات الضـالل تسـع  شلـ  
 الّرسول األع ـ  أ ـ  ِمـو أ ِّ نـورة تشعشـعَ بق  يو العباد.  ريا اخللق الس   الّ   أودعه   

عنـد   يالع . ورسول اخللق (190: 2004)مهد ، « عل  الکوا ومتّثهلَل الناس به واه د  به
 :قوليفالشاعر هو الّ روة مو وهلّل ر  ة، 

 هنا حنُو ال فاٌت شل  ال ُّر  وانف ا ُ  ...ِ  يالع رسوَل اخللِق ا ي
 .(179: 2000اا،  الص باُ  )فضهللها يجاحنَ   مهو يفأنَت ُوهللُّ ال ُّر  اّليت   هلُل الش َس 
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  رحـــاو ق يـــلل بلشلـــ  الق ـــ  والـــ ر ، و   أنفســـه  رـــوٌق ن ـــروا يالشـــاعر مـــع قومـــه 
الشــاعُر الّرســول ا ــل خي»الثــاين ت يــالبالوجــود،  ــ ا نــر    ات يــمعطواالنف ــا  علــ  ا  يــالعل

وعــدم  ــة ية الع يالشخصــشلــ  و ــال هــ ه  ريشــيلاخلــ  )وــهلّل(  ْ يــو )أنــت(  ريالضــ بواســطة 
ة الســ و والع  ــة يــقصــااا، شذا مــا أاــام الشــاعر )وــهلّل( شلــ  )الــ ر ( فإنّــه مــن  الّرســول هو ن

مسـ قرها علـ  ياحلاملـة للشـ س الّـيت الة يـامل عالوالرفعة، وأيّة ذر  ه  ه ه؟ شّاا ال ر  الشّ ا  
و مســــ ودعها شاّل اا. وشذا وــــاا اا تعــــال  ســــّخر الشــــ س والق ــــر لءنســــاا، فــــإّا الّرســــول 

نــورُه علــ  الکــوا ب ســره، و هــ ه الــ ر    ــهلل الشــ س الّــيت صــارت  ــائراً  ان شــر)الــ ر ( قــد 
 .(191: 2004)مهد ، « الصبا ها يجناحمو ِطهللُّ يُ 
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الرمحـة، و يـدالقـول شّا اإلسـالم هـو قـة يحقالرمحـة، و  مبواـو اه  اماً خاصاً  ميالکر القرآا  اه  ّ 
أرســـله  اا تعـــال  هـــ  رســـهلل الرمحـــة، والرمحـــة أمـــٌر فراـــه اا علـــ  نفســـه  ويا  الـــ يـــاألنبوشّا 
رمحـة اا سـببانه مبـا ش يعـي( ولقد اس طا  الشـاعر أا 12 :)انعام «ك ل علو نفسه الّرمحة»

فبـّل اا لعبـاده هـو رمح ـه ولطفـه ورزقـه، »، هـايعلوصـفات َخلَـَق ااُ   يراخ ما الّرسول مو 
حنّل ربّنا. حنبّـه   مجالـه وهـو الّـ   َخلَـَق اجل ـال، شذا ونـا ف يون عل    أانا يعلو  او  ه ا 

القـوة الّـيت ال حـّد  ـا، حنبـه لع لـه ولرمح ـه لـك ميمجالـه، حنبـه بقوتـه وهـو الّـ   هلل يـاجل حنّل   
نطلـق ي(، شّا حّل الشـاعر ا 46 /1 :د.ت)فضهلل اا، « هيفولکهلل صفات الک ال واجلالل 

قـــول ي، يـــريوال غاملطـــر والثـــورة ة يـــهو هر ـــا رمحـــة اا، الّـــيت رآهـــا   النـــيّب ت خـــُ  ِمـــو مقّومـــاتة أظ
 الشاعر ؛ا باً الّرسول الرمحة:

 الّرمحُة اّليت تنبُت القلَل حناناً ومتألُ األرض بِرّاً ك يُ وح
 ِعطراً  ـ والم هر ـ  الع اَر  تفو ُ اِت ييباألر و مُّ األع اَق 

 ت ل    ُحمناً ل دفَع ُارّاً  اَم  يللفه    السِّلِ  دمعٌة 
 .(175: 2000)فضهلل اا،   ُهراً وه    احلرِو روعةُ العدِل   اإلنساِا تسنِمُم املشاِعَر 
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واحـــداً، فـــوح  الّرســـول هـــو الرمحـــة، ئاً يرـــ( واخلـــ  )الرمحـــة( كيـــوحَجَعـــهلَل الشـــاعر املب ـــدأ )
  القلـوو األمــهلل والرجـا  واألمــهلل  ريتثـلّــيت وأّ  رمحـةة هـ  هــ ه؟ شّاـا الرمحـة اه يــوحوالرمحـة هـ  

 «وهـو الّـ   ينـّمل الغيـا مـو بعـد مـا قنطـوا وينشـر رمح ـه»  قلـوو النـاس ا يـبعثـه الغيالّ   
األرض بعــد مو ــا شّا الرمحــة الّــيت   يــي( بعبــارةة أخــر  الرمحــة وــاملطر و ــا املطــر 28 :)الشــور 

ّ  نباتة هو هـ ا؟ هـهلل هـو الث ـر والعشـل؟ شنّـه وأسول   ع قه وحّبه تنبت القلوو، الرّ لها ي
مطلــق د يــفياألّول ت يــالبهــ ه الرمحــة متــأل األرَض بــرّاً وحــرم )و(   ضــاً يوأاحلنــاا والعطــف، 

 املشاروة   النبات والعطا .
الرمحـة تلـُس الوجـداا  ـّم األع ـاق »: قـوليو الثـاين ت يـالبالرمحـة   مات يـمالشاعر   ذوـر  ابع ي
الشاعر بالرمحة ن قهلل يالثالا ت يالبالبکر اّليت أنب ت   القلل ل عطّر األرجا  بش اها.   ت ايّ يباألر 

مهــا: زمــو الســل  و زمــو احلــرو.  ني م ناقضــني زمنــنيبــالرمحــة ة يــحروِمــو وحــ  القلــل وأع اقــه شلــ  
الّـــيت ومـــة األمة يّـــهو و هـــ  دًة يـــجدًة يّـــالرمحـــة هو عطـــ  ي( والشـــاعر  ـــام يللفالرمحـــة   الســـل  )دمعـــة 
ّوليـ، وهـ  تصـبو )ل ـدفع اـراً( ودفـع الضـّر  ي يالتکفکف الدمع حالة  امللقـاة  ـة ية الع يوح  باملسـ
 ي فف  رأ  الشاعر الرمحة واألّم.(194: 2004)مهد ، « عل  عاتق الرمحة واألم

ولوال فضهلل الّله علـيك  »ورمحة الّرسول   احلرو )روعة العدل( ف و أرح  مو اا تعال ؟ 
( فــاا رمحــاا 14 :)النــور «رمح ــه   الــّدنيا واآلخــرة ملّســك    مــا أفضــ   فيــه عــ او ع ــي و 
عدله   ساحة احلرو رمحة ألعدائه وعفواً عنه  وصفباً عّ ـا ّثهلل ميوو لك رسوله الّ     يرح

عـه دّ ـد رسـول اللّـه والّـ يو م»حبق الّرسول ومو معـه  ميالکر القرآا اق فوه حبقه، وهو ما أّوده 
 (.29 :)الف   «أرّدا  علو الكّفار رمحا  بينه 

ال  وياآلخــر العالقــة مــع  قــةيحقأخــر ، هــو مًة يــمللرمحــة   الّرســول کــوا يوقــد  و يالــ ، هــ
قـول ي، نـهيدمعهـ  علـ  اا تعـال  وعلـ  نفـ   يلالّرسول    وحاد ه  بقلبـه وعقلـه وروحـه  اَ ال

 الشاعر:
  يالّرحالسههلَل   الشعوِر  نياللِّ ونَت   فب ا رمحةة مو اِا ...

 القلِل، بهلل ونَت رمحًة للخصومِ َظ يغللسَت فظ  اللِّساِا، لسَت 
 .(176: 2000)فضهلل اا،  مية ور   وهللِّ ُخُلقة  عة يودوال َق  املسل وَا حولك   رو ة  ...
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( 159 :)آل ع ــراا «فب ـا رمحــة مــو اللّـه لنــت  ــ »ة ميــة الکر يــاآلشلــ  هـ ه  ريشــياألّول ت يـالب
ســهالً، نــاً يلوــاا معهــ  و  يالّــ عالق ــه ب تباعــه، د يــ داخلطــاو اإل ــ  موّجــٌه للرســول   مســار »
اه  يــدن  أمــور شــاوره  يررــده  و يو نّــه فــرد مــنه  اد ه   يــأفــراحه ، ش يعــيو آالمهــ ،  بّســس ي

ظ يغلــــفــــّظ اللســــاا معهــــ ، وال س يلــــ( وهــــو 159 :)آل ع ــــراا ”ورــــاوره    األَمــــر“ا   يــــوح
بــهلل هــو   ، (195: 2004)مهـد ،  «دوهيّــوأللقـل، وشاّل ملــا جتّ عـوا حولــه، وناصــروه، وأحبُـوه، ا

 :)آل ع ـراا «ولو كنت ف ّا غليظ القلل النفّضـوا مـو حولـك»ق ة الرمحة ح   خلصومه 
ّمنيل( ورمحة الّرسول 159 لقـد جـا ك  رسـول مـو أنفسـك  عميـم عليـه مـا »فبسـل  نيست لل ـ

ّمنني عنّ   حريص عليك  ب  (.128 :)ال وبة «رحي وم ع ر امل
ال    يالع صورة اللقا  اإلسالم  رس  ي ريت األخيالب   ظالل رمحـة الّرسـول وأخالقـه، هـ
ه يــعلعنــه بــهلل جتّ عــوا حولــه، ختّلقــوا ب خالقــه، وتــ  ّروا بســلووه وآمنــوا مبــا أنــمل نفّضــوا ي  و يالّــ 
 .(53 :)آل ع راا «ا مع الّشاهديونب ُ ربّنا آمّنا مبا أنملت واتّبعنا الّرسول فاك»
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واللّـه »شل  دار السـالم دعو يلأّا رسول اا، هو رسول السالم. واا أرسهلل رسوله  باً يعجس يل
للنـاس وافـة،   لهـا يوأَمـرَُه أا ع ه يه بشـر يّـلنب(، فإذا أوحـ  25 :ونسي) «يدعو شىل دار الّسالم

 ل، ا اد  شل  الصرا  املل   باحملبة واجل ال:السالم األوّ ة يداعواا رسوله 
 ورمحًة ومجاالً اًة يحبالرُّوِ  نبُض يرسوَل السالِم ا ي

 الکوُا لطفاً و نع ًة و ظالالِه ينَعَ  فيلأنَت أ لقَ ُه 
 ، ِمو الوح  الس او ِّ دعوًة واب هاال ِ يالع مو جالِل الوح  

 .(169: 2000)فضهلل اا،  روعة وجالال ريَ اخلو احلل  ض ُّ يمو هدا  الّسْ ِ  الط هوِر 

رسـوالً س يلـرسـول السـالم(،   رأ  الشـاعر الّرسـول ا يـ)ة يشنشـائجب لة اته يأباس ههلّل الشاعر 
 :)احلشــر «هــو الّلــه الّــ   ال شلــه شاّل هــو امللــك القــّدوس الّســالم»ة يــة الرمحانيــ ــهلل ا و يشنّــه اً يــعاد
وـاا الســالم ف  يـفکوعالمــاٌت، ماٌت يـمه الّرســول، وللسـالم ( فـاا هـو السـالم الّــ   أرسـهلل بـ23

الثـاين أسـند الشـاعر الفعـهلل )أ لـق( ت يـالبوالرمحة واجل ـال.   اة يباحلالّرسو ؟ ه ا السالم ء مٌ  
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املصــدر والوجهـة، فالّرسـول صــاحل املبـادرة، والوجهـة هــ  بـّدد يللل ب ـدأ )أنـت( العائــد للرسـول 
علــ  البشــر  و يهــي، جــا  بســالم نيللعــامل. والّرســول الّــ   أرســهلل هيــ و يومــا ه يــفالکــوا، بکــهلل مــا 

سـبل ش ـالق الّرسـول للسـالم، وهـو الوصـول  نّي تبـاّليت هلل يال عل( مسبوق بالم نع ي. الفعهلل )عاً يمج
الشـعر أّا وـهلّل مـا جـا   نّي بـيالثالـا ت يـالبالسـعادة.   ا  يوأفشل  اللطف والس ا  والنع  ا يبالّدن

 :ونسيــ) «يــدعو شىل دار الّســالم»مــا أ لقــه وــاا بــ مر اا ال عــال  فــإذا مــا وــاا اا بــه الّرســول و 
ال ائقة شل  ه ا الدار.   ا نر  أّا ه ا السالم مـو الـوح  ة ري املسوا  ل لوا يفإّا ُرسَله »(، 25
َة قلـل الّرسـول/ السـالم دعـو أل ميـعـو ا ـو ، بـهلل نطـق ي، ه ا الوح  هو وحٌ   او  ، ال  يالع 

، شنّــه مــو اً يّــعادهــدً  س يلــأّا هــد  الّرســول  ريت األخــيــالب. نســ در  مــو قــةياحلقاحلــقِّ واب هــاَل 
وــهلّل صــفات ه  يــفاإلنســاا األ ــ ، اّلــ   ت ــوافر ة يــروحهــ ا ا ــد  ن  ميــخــالل الســ   الطهــور 

احلـلِّ  هـ ا املل قـ ضـّ  يسالماً ورمحة، فإذا بد  الّرسـول نبض يمع القلل الّ   ل ق  يلالک ال 
يت . وما ذلـك شاّل بفضـهلل الـرو  الّـ(183: 2004)مهد ، « روعة وسبراً وع  ًة وجالالً  ريواخل
 ه ا الّرسول األع  . لکها مي

 الشاعر:قول يضاً يوأ
 نبو ِ يَ الِمو ُه يِفْض وحيَ أّ  سالمة    ... أنَت روُ  السالمِ 

 .(169 :2000)فضهلل اا، ِع يالربِ  النبواِت، ِمو مجاِل ،   رو ضيالباملشاعِر ِع يربِمو 

اخلـ   ْ ي)أنت( ومو هو؟  ريبالض الّرسول خا ل يلت باملب دأ واخل  ياس ههلّل الشاعر الب
الشـاعر سـ ک هلل يو الشاعر الّرسـول ب نّـه الـرو / السـالم. خصِّص يل)رو ( املضام شل  السالم 

، فـإذا مـا ةيعـه األصـلينابيمـو  وهلل  ر  ة  خ   يأّا عل  اإلنساا أا ه يف  فخيصورته ب ساعل، ال
نبـــو  يالمــو ه يــفــض وحيمثّــهلل الّرســول رو  الســالم، فــإّا أّ  ســالمة بعـــده مشــکوٌ  بــه، شذا   

 األساس وهو اس الّرسول وسالمه.
ض يفـ، شّا عـةيع الطبيـس ربيلـ، لکنـه عيـوالربامل فجـرة ع ينابيال  رأ  الشاعر مصدر السالم هو »

مــو نقــا ة ض يالبــمبــا تــوح  ول ــة ض يالبــضــور العوا ــف واملشــاعر حســ دع  يالســالم مــو القلــل، 
السـالم حنـو اإلجتـاه األسـل  واألصـوو، شنّـه وّجـه ي لني ـيالبوصفا ة.وّرر الشاعر حرم اجلـّر )مـو(   

ال  ض يالبــع املشــاعر يــشجتــاه وحــ  الرســالة، و رب  ل قـــوايو يا  الــ يــاألنبامل فجــرة   رو  النبــوات هــ
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)مهـــد ، « للکـــواع يـــالرببالعطـــا  الـــدائ ، و ـــا هـــو عطـــا  وح  يـــســـرا واحـــدة علـــ  هـــدمة واحـــدة و 
 :قوليالّرسول روَحه، موعٌد وهدٌم، شّکهلل يوللسالم الّ   . (184: 2004

 سالَم الروِ ، ِا   خشو  الس المِ َش يتعموِعُد الّسلِ : أْا 
 احلل    قلوِو األنامِ سکُل ي رية نبوَ  خيف ههللُّ الصالُة 

 .(171 :2000النوَر   جفوِا ال ّـالِم )فضهلل اا، بعُا يالدعاُ  شرراَق  هرة  ضُ يفيو 

حــدّده الشــاعر مــو خــالل اً يرســالاجــاً، وســلوواً شــه ينعلنــا أا ر يجــدموعــد الّســل  الّــ   
والّســـل  نـــة يوالط  نالســـالم ش يتعـــال قـــو  وا ـــد ، شذا أردَت أا ل يوأســـال، ةيـــانمياإلاألســـس 
(، وأّول 208 :)البقــرة «آمنــوا ادخلــوا   الّســل  كافّــةو يالّــ يــا أيّهــا »تعــال  بــه  اا مر يــالّــ   

( صـــفا  وســــالم الــــرو ، وشذا مــــا أاـــاَم الشــــاعر )اخلشــــو ( لـــــ شــــكيعخطـــوةة ختطوهــــا هــــو )
 اإلنساا الماهد واخلارع ا.ة يّ هو وه  دًة يًة جديّ ها هو يعطيل)السالم( 

ســـالم الـــرو  ا تعـــال  خشـــوعاً ش يعـــاعر مـــو حل ـــة الّـــيت أخـــ ها الشـــة يـــالثانأّمـــا الصـــورة 
ّمنــوا»وتقــوً ، فهــ  حل ــة الصــالة وال  ّمــهلل. فالصــالُة عالمــة اخلشــو  وال قــو    ،قــد أفلــ  امل

ّمنــــوا «الّــــ يو هــــ    صــــال   خارــــعوا ( فاخلشــــو  جعــــهلل الصــــالة  ــــهلّل، الفعــــهلل 2، 1 :)امل
   هـا يهو الصـالة علـ   ک يـو الفـر  و السـعادة. الشـاعر الة يـو ياحلشلـ   ريشـياملضار  ) ـهلّل( 
وعطــا ، و شذا مــا تفجــر    ريخــمصــدر نبــو  يال، ملــاذا؟ ألّا نبــو ية اليــنبهــا هو مياإلســالم، بــهلل 

شلـ   سلهلل يحباً سُکُل يَ نبو  ياألرض تمهو بالسبر واجل ال. ه ه الصالة عهلل جي، فإنّه ةياألود
 وعل  هد  رسوله وسالمه.عل  اا ف بها يلقلوو الناس، 

، فـــاض الــدعا ، ورفعـــت األوــّف رـــاورة اا علــ  آالئـــه رينبـــو  خــيعنــدما أهلّـــت الصــالة »
الصـالة، نبـو  يمـع صـورة ض يفـي( والـدعا  الّـ   34 : يشبراه) «وشا تعّدوا نع ة الّله ال صوها»

ف يـــوو( 77 :قـــاا)الفر  «قـــهلل مـــا يعبـــ  بكـــ  ريّب لـــوال دعـــاعك »وهـــو الســـال  الّـــ   أمـــر اا بـــه 
رتســ  يالنــوراين، الّــ   ا  يبالضــشرــراق  هــر، فاحلــال شرــراق تــوح  ررــ  يالــدعا ؟ شنّــه ض يفــي

. شذا مــا أاــام الشــاعر )شرــراق( لـــ ) هــر( فإنّــه قــد َمــَنَ  هلليــاللعلــ  وجــه الــداع    جــوم 
 ني وال ــــائبنيالــــداعو  نيل املصــــليــــهــــ  صــــورة الصــــفا  اإل ــــ  فــــاا دًة يــــجداإلرــــراق صــــورًة 

نــــور ا ــــد ، بعــــا يل هــــر الــــدعا ، شــــرق يلــــ لك  .(186: 2004)مهــــد ، « ويوامل طهــــر 
   )جفوا ال الم(.اا ميواإل
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 الّرسول اإلنسان 4.7
 ، فقـــد وـــاا الّرســـول شنســـاناً محـــهلل رســـالة اا الّـــيت تشـــ هلل وـــهلّل املعـــاين اإلنســـانية: مـــو رمحـــةة وحنـــااة

، أفـاض الّرسـول علـ  وـهلّل مـا حولــه، وهـو  قــول ي. والشـاعر  هيرخصـمـا مثّـهلل سـّر وعطـفة وسـالمة
أحـد، وعـاش مـع اا و ـا   بّـه يفهـو عبـد اا الّـ   أحـّل اا و ـا   »الّرسـول: ة يّ شنسانحول 

اا سـّر شنسـاا، فـإّا معنـ  ذلــك أّا کــوا يمعـه أحـد، ولـ لك فــإّا سـرّه وـاا هنـا، وعنـدما عـش ي
الــرّ  واخلصــل والرخــا ، وو ــا هــ  الشــ س عطـ  يمتامــاً، الّــ   نبــو  يالت بــر  و ــا هــو  ه يشنسـان

نــا يّ نبرســول اا وهــو نــا يرأو ــ ا ( »204: 2004)مهــد ، « اةيــواحلالّــيت تعطــ  النــور والــدم  
شل  عقـو   واح ـو  وـهلّل النـاس بقلـل دخهلل يوشمامنا ومرردنا قد دخهلل شل  قلوو الناس قبهلل أا 

، واح ــو  قــةيالرقس بکل اتــه احللــوة وــهلّل آالمهــ ، واح ــو  آذاا النــا بّســس  يقــاً يرقفکــاا   يرحــ
شــونه يتعوــهلّل ال عــل الّــ    بّســس  ي( 528 /1 :د.ت)فضــهلل اا، « ه يعلــالنــاس حبرصــه اة يــح
ّمنني »  .(128 :)ال وبة «رحي وم ع ر حريص عليك  بامل

و ـا رآه کـوا  ي، البـّد أا  هيرخصـاّليت ت هر ع ـ  ة يالقرآنه ه الصفات لك ميشّا شنساناً 
 ا ل الّرسول اإلنساا:الشاعر الّ   خ

 هللِ يِق الط و يالط ر ... هدانا عل   أنَت شنسانُنا األَ   أنَت َمْو أنَت ...
 هللِ يوال  ْهل ريِ ال کب... درُبَك الشِّرَعُة الس باُ  عَ   قوُلَك الوح ُ 

 هللِ يجرروقَُه ُوهللُّ   ل   يومداَ  اإلنساُا   وهللِّ أفقة 
 .(183: 2000)فضهلل اا، هلِل يدله لکهللِّ خيَ ُة تار َت شنسانُنا اّل   ترفُع الق   نأ

الشـاعر د يـل  وومـا داللـة هـ ا ال کـرار شاّل »األّول، ت يـالب)أنـت(  ـال  مـرّات    ريالض  جا 
ا  يــــاألنبعلــــ  ع ــــق احلضــــور لرســــول اا )ص( ومــــد  العالقــــة معــــه. الّرســــول األع ــــ  هــــو خــــامت 

ل لك ت ْ الصـفة األ ـ  الّـيت أحلقهـا الشـاعر بـاخل  )شنسـاا(  ،ةياإلنسانالِق  َة ثهلُّل ميالّ    نيواملرسل
  ع ها يرــر األمـة بکـهلّل کــوا يل ونـا نفّکـر   حـدود هــ ا السـ ّو الالم نـاه ، الّــ   حـازه الّرسـول يل

الشـــاعر ک فـــ  يوال(. 120 :)النبـــهلل «شّا شبـــراهي  كـــاا أّمــة»هلل يـــ  اخلليشبــراهفــرد واحـــد، و ـــا وـــاا 
هـ  ا ـد ، اإلنسـاا األ ـ  دة يـة جديـنبـه هو مي  ( شلـ  املب ـدأ )أنـت( بـهلل بإسناد )شنساننا األ
 .(206: 2004)مهد ، « احلقق يالطر ا اد  شل  هلل يوالدلذا  القائد، املررد 
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الشــاعر عــو قــول الّرســول، وأّ  قــولة هــو هــ ا؟ هــهلل هــو قــوٌل مــا  بــّد  يالثــاين ت يــالب  
بـهلل وحـ  مـو اا اً يـعادوالمـاً س  يلـأّا قوَل الّرسـول  الشاعر نّي بيلاخل  )الوح (  ْ ي؟ فعهلليال

(، فهـهلل   هـ ا القــول 4، 3 :)الـنج  «شا هـو شاَل وحـ  يـوحو ،ومـا ينطـق عـو ا ـو »تعـال  
اً وحک ـًة يـ( ومو وـاا قولـه وح39 :)اإلسرا  «ذلك ءّا أوحو شليك رّبك مو احلك ة»؟ كّ ر
 دربه درو الوح  ودرو احلک ة.کوا يس

قاعدةة؟ فالّرسول   ة يّ أفل و أرسهلل وعل  ة يالرسالحّدد الشاعر وجهة الدعوة »ثالا الت يالب  
ملو اتق ،  ريالبشلفرد دوا آخر، وألّمة دوا سواها، بهلل واا کوا يل  مداه املکاين والممين،  بّر  ي

( 107 :ا يألنبا) «وما أرسلنا  شاَل رمحة للعاملني»ه يشلملو أعرض ون   جبانبه، ول لك أُوحَ  ر يوالن 
هللة يــجوــهللُّ   ّلــ   يا يــة حياإلنســانللشــاعر ب نّــه اإلنســاا األ ــ  الّــ   مــداه ة يــته القرآنري ســوأوحــت 

 .(207: 2004)مهد ، « وه ه الرمحةة ياإلنسانرروق ه ه العدالة 
ـُة تار  بـد  ي ريت األخيالبو   ؟ ويـأه( شلـ  خيَـعـو الّرسـول وهـو عبـد اا الّـ   )ترفـُع الق  
( و  شســناد الرفــع شلــ  )الق ــة( أخرجهــا الشــاعر عــو دالل هــا هلليــدلالشــاعر )لکــهلّل ل يــجي وملــو؟

الّرســول ح ــ  اق بســها ة ري خ ســيرفــع تــار ي، ووــ ّا )القّ ــة( مــا وانــت ل ن  ــر أحــداً وــ  ةياملواــوع
 ورراده.ه يبدوهلّل  الو السعادة والک ال س ض    يَ نوراً 
 (:اةيواحلصائد لءسالم اآلخر مسّ   بـ )قوانه يدالشاعر   قول ي

 دِ يالر غالص باِ  ق ِة ي     احلقهلِل ... ... هنا ... أنتَ اة ياحلرسوَل ا ي
 .(61: 2001ُرواَ  الّند  وَزهَو الوروِد )فضهلل اا، ها يففـََ َل  ْس أزهارَُه: ههلل تر  

وــهلل  ـهلل  يشنّـه »؟ هيـشلاملضــام وح  يـ شلـ  أّ  رـ  (، ولکــو اةيـاحلأاـام )رسـول( شلـ  )
اًة يـحفـإّا رسـول اا قـد أُرِسـهلَل اة يـللبوالنضـارة، فـإذا مـا وـاا املطـر سـبباً ة يـو يواحلمعاين البقا  

مـو خـالل اسـ  وح  يـل)أنت( املب دأ وقد ح م الشاعر اخل  )موجود(  ري ْ الض يو ، ايللدن
س يولـر، عو الشـاعداً يس بعيول  الس ا  س يل، فهو ةيمکاناإلرارة )هنا( أّا للرسول وجهة 
، شنّــه )  احلقــهلل(    انــبال  الفجــر ضــاً يأاألزهــار والعشــل والنبــات، وهــو ا يــح  أّ  مکــااة

اإلنسـاا والکائنـات امـة يوق، ديـجدبانبعا  وقت ق ة يالتوح  ا يح( ديالرغالصبا  ق ة يو )
 بالسعادة.وح  يوم يالس قبال 
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شلــ  مــا  ريشــيلأزهــار احلقــهلل س  ل ّ يــمــو الّرســول األع ــ  أا د يــر يالثــاين الشــاعر ت يــالبو  
الشــ س و  يــه خيــعلعنــدما تطــهلّل ه يــع  يالصــبا ، وزهــو بلّلــه يالمهــر   احلقــهلل مــو نــد  ه يــوحي

الرخـا  األرض ومـو عـّ  يو القفـر شلـ  واحـة  بـّول يالّرسول أزهار احلقهلل،  لّ س ي نيوحاألول . 
 :قوليف، (208: 2004)مهد ، « هايعل

 دِ يعل  خطوِ  البداً يمدهلل  فإذا القفُر واحٌة: تبعُا ال 
 .(60: 2001ذور  العهوِد السُّوِد )فضهلل اا، طوَ  يلاألرَض،  ِضُو يوشذا بالّرخا : 

اة يـح( القفر/ الواحة هـو قبـهلل الّرسـول/ صـبرا  قاحلـة ال اةيواحلصورة )املوت  ني يالب   راهدنا
وال قـــو  بدعوتـــه، فإنّـــه اا ميـــاإلوشذا مـــا أخـــر  الّرســـول النـــاس مـــو ظل ـــات اجلهـــهلل شلـــ  نـــور »، هـــايف

اجلنــة، والواحــة مصــدٌر   يهــا نعــيفالنــاس س نشــق يورمح ــه قــد جعــهلل الصــبرا  واحــًة ته ري وســب خالقــه 
، هـايعلومـو دا  يـالبوال الل اّليت التق صر علـ  حـدودها، وشمّنـا مت ـّد وام ـداد الرسـالة ل شـ هلل اة يللب

 ، ألنّه بفعهلل الرسـالة(210: 2004)مهد ، « اإل   بال هللّ وح  يداً يمدوال هلّل الّ   تبعثه الواحة 
دخـهلل الواحـة دخـهلل ( ف ـو 45 :)الفرقـاا «أََ ْ تـََر ِشىَل رَبَِّك َكْيـَف َمـد  ال ِـّهلل  َولَـْو َرـاَ  جَلََعلَـُه َسـاكِنًا»

 (.57 :)النسا  «   فيها أزوا  مطّهرة وندخله  ظاّل ظليال»اًل يظلظالً 
ئـة يمل، والرخـا  وـ ما نـةيالط  ناعر شّا ام داد ال هلّل أوح  بالرخـا  و الشقول يالثاين ت يالب  

، ةيـواجلاهلذوـر  فـ ات ال لـ  والفسـاد طـو  يو األرض شل  صدره ضّ  يبالعطف واحلناا، شنّه 
 آال  اا. وروا يو نا  والسعادة وا ة ياحلر الناس ش يعيل

 
 الّرسول القدوة 5.7
لقـد كـاا لكـ    رسـول اللّـه أسـوة حسـنة »قال اا تعـال  رسول اا رمٌم وقدوٌة و ا ة يرخص

ـــه واليـــوم اآلخـــر وذكـــر الّلـــه كثـــريا لکـــهلّل أّمـــة »( فـــإذا وـــاا 21 :)األحـــماو «ملـــو كـــاا يرجـــو الّل
الشــاعر رســو ا دّ ــد )ص( الّــ   درســه هــا ين  ــ  شلي( فــإّا األمــة الّــيت 47 :ونسيــ) «رســول

الّـــيت دة يــالفر القــدوة ة يرخصـــســول األع ــ  )ص( دراســـة وّونــت للر  ميالکــر القــرآا الشــاعر   
معنــ  انف احــه علــ   ه يشنســان   ــما خيحنــو ن صــور النــيب )ص( شنسـاناً »الشــاعر قــائالً:  ورها يـ
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  رمح ــه وــهلّل خلقــه. ومــو هنــا فــإّا االنف ــا  علــ  اا   املعنــ  اإلنســاين  ضــو ياا، الّــ   
العطــا  املطلــق، ، وعلــ  الرمحــة املطلقــة، وعلــ  هــو االن فــا  علــ  الک ــال املطلــقشــه يعيالّــ   

انطلـــق بـــه النـــيب املضـــ خة مبببـــة اا هـــ  ســـر وـــهلّل مـــا ة ياإلنســـانولـــ لك فـــإيّن أعـــد أّا هـــ ه 
يا أيّها النّـاس قـد » القرآاو ا ذور ة  ياإلنسان( الّرسول قدوٌة   197: 2004)مهد ، « )ص(

 ةوقــدوٌة   احلــرو، وقــدو ة ري الســدوٌة   ( وقــ170 :)النســا  «جــا ك  الّرســول بــاحلّق مــو ربّكــ 
لكو الّرسول والّ يو آمنـوا معـه جاهـدوا بـ موا   وأنفسـه  وأولئـك »  الّسل  وقدوٌة   اجلهاد 

وّلهــا، اة  يــاحلأّا الّرســول وــاا قــدوًة کفــ  يو ( 88 :)ال وبــة « ــ  اخلــريات وأولئــك هــ  املفلبــوا
وصــف ضــاً يوأ( 80 :)النســا  «فقــد أ ــا  اللّــهل مــو يطــع الّرســو »ة يــاإل للنع ــة هلل يســبوش اع ـه 

ــأَْرَســَلُه »اإلمــام علــ  ) ( الّرســول )ص( قــائال:  ــِه الـــَ فاتَِق، اِ  يبِالضِّ ــَق ِب َوقَد َمــُه ِ  ااِلْصــِطَفاِ  فـَرََت
غالِــَل، وذلّــهلل بــه الّصــعوبة، وســّههلل بــه احلمونــة حّ ــ  ســرّ  الّضــالل عــو 

ُ
« ومشــال نيميــوســاَوَر بِــِه امل

 ه  ــّو الــرو  ي(، شّا النــيب اإلنســاا جس ــد   حــدود شنســان213 طبــةخ د.ت: الراــ ،ف يالشــر )
وداعيـا شىل اللّـه بإذنـه وسـراجا  يا أيّها الّنيّب شنّا أرسلنا  رـاهدا ومبّشـرا ونـ يرا»فکاا املرسهلل باحلق 

ّال الّـ   46، 45 :)األحماو «منريا  ريغـ مـوشـربوا يللنـاس أا ٌر يجـدهنـا هـو هـهلل طـر  ي( والس
امل فّجــر   وــهلّل مکــااة و زمــااة؟ شا  الشــاعر قــد أدر  ذلــك وقــد اســ وح  هــ ه القــدوة  نياملعــهــ ا 
 :قولي ة فيالع 

 دعوًة ورسالهْ نا  يوعشنّا  ... أنَت سرُّ الّرسالِة الطُّهرِ 
 سعادًة وعدالهْ ه يديا يالدُّنعل  شدُّ يوجهاداً حرّاً 

 ، وترَع  مجالَهْ هِ يوح وهللُّ جناِا الطُّهِر  ُش  ياً تعري وبش
 .(181: 2000ْه )فضهلل اا، ل ً  وجاللَ ِه يآالّناِر    ريِ سعوهللُّ ش دُّ  يراً يون 

أّ  جهــادة هــو » َوَعــ  الشــاعُر الّرســول دعــوًة، حک ــًة وموع ــًة حســنًة ورســالًة وعــاه جهــاداً و
ع  للشـ و  بـاجمل  ع شلـ  ، ونبـ  الـ ات والسـةياحلر ه ا؟ شنّه جهاد اإلسالم، ه ا اجلهاد القائ  عل  

اإلنسـاا ة يـهو وهـ  دًة يـجدًة يـالشـاعُر اجلهـاَد هو  ـن  يل( شـدّ يالفعـهلل املضـار  ) ْ يـو أرق  درجاتـه، 
ّال بشــکهللة آخــر وهــو: مــا هــدم الّرســول ايالــدنعلــ  ه يــدياجلهــاد شــّد يف يــوو، نيامل ــ ؟ ونطــر  الســ

علــ  الکــوا ومــا ة يــاجلهادالشــّد ة يــع لمــو اجلهــاد والق ــال؟ تــ ْ احلــال )ســعادة( و)عدالــة( ل واــ  
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 شليـــه تَعـــى ، واالســـ جابةنه يـــ ـــا بيف، ف ـــا جـــا  بـــه الّرســـول هـــو لســـعادة البشـــر وإلقامـــة العـــدل هيـــف
يـــا أيّهـــا الّـــ يو آمنـــوا اســـ جيبوا للّـــه » (199: 2004)مهـــد ، « اةيـــواحلالفـــر  ه يـــفملـــا  اإلســـ جابة

ع لــوا يو النــاس ه يــط ــ  شليعــدل هــو أرقــ  مــا ( وال24 :)األنفــال «وللّرســول شذا دعــاك  ملــا ييــيك 
 (.58 :)النسا  «وشذا حك    بني النّاس أا  ك وا بالعدل»قه يل بق

هــ  »صــورة  الثــة للرســول القــدوة،   شلــ ريشــيل( اً ري بشــالثالــا باحلــال )ت يــالببــدأ الشــاعر 
ه بلسـانك ل بّشـر فإمّنا يّسـرنا». و ا قال اا تعال  نيلل ببالبشارة  هلل يصورة اإلنساا الّ   

الّــ   بّشــر الّرســول مــو  ميالکــر عائــدة للقــرآا ّســرناه يفا ــا     «بــه املّ قــني وتنــ ر بــه قومــا لــّدا
فضـهلل ومغفـرة، ألّاـ  آمنـوا بـاا ورسـوله وأ ـاعوا اا ورسـوله.   يع ـ، مبا  ـ  مـو نيامل قخالله 

هـ ه  ـن  يل)جنـاا الطهـر( ( لــ)وهلل( الفاعـهلل املضـام شلـ  شيتعأسند الشاعر الفعهلل املضار  )
)مهـــــد ، « واالســــ قرار   ظــــهلّل وحــــ  الّرســــولنـــــة يوالط  نداللــــة الســــعادة، ة يــــاتياحلالصــــورة 
ة يــهو )مجــال الطهــر( ن  ميــ. والفعــهلل )ترعــ ( امل عــد  شلــ  املفعــول بــه )مجالــه( (200: 2004

ّول والقائد الّ    ّوا أفراده.ه ّ  ياملس  بش
العــداوة  ــهلل يملــو ر ي ونــ ني لل  قــريوبشــلّرســول القــدوة  صــورة ا نيبــنــر  نوعــاً مــو ال قابــهلل 

« اللــدّ »( فاإلنــ ار للقــوم 44 : يشبــراه) «وأنــ ر النّــاس يــوم يــ تيه  العــ او»واحلقــد   نفســه 
  ذهـــو الشـــاعر الغضـــل اإل ـــ  الّــ   حـــ ر الّرســـول منـــه   معـــرض شنـــ اره، ألّا س بضــر ي

ــر بــه   أوثــر مــو موقــع  القــرآا  «م اآلزفــة شذ القلــوو لــد  احلنــاجر كــاظ نيوأنــ ره  يــو »ذو 
 (.17 :)غافر

  ش ّد ي»النار(  ريسع، فإّا )وهلّل ريالبش  وح  النيب ش يتعوشذا وانت )وهلّل جناا الطهر( 
الّــيت أنــ ر الّرســول القــدوة وــهلل  مــو نــاوأه وناصــبه العــدا  ووقــف    ــرق دعوتــه بــا، ح ــ  ات يــاآل

، فلقـــد ةّيـــالقرآنات يـــاألربـــع ت کامـــهلل مـــع اآلة يّ الشـــعر  ه الصـــور . شّا هـــهيـــ شلنياملقـــربولووـــاا أقـــرو 
واملبّشــر واملنــ ر، مــو خــالل الــدالالت الّــيت ة يّــة واجلهاديّ اإلنســاناســ وح  الشــاعر الّرســول القــدوة 

بــ لك  الشــاعر ک فـ  ي. وال(201: 2004)مهــد ، «  هـاية ومشولميــات الکر يـاآلوعاهـا   ع ــق 
علـــ  أفــراد البشـــر االق ــدا  بـــا، ل جيــالّرســـول األع ــ  و ســـوة ة ري  ور ســيـــولــه، فقـــد حــاول أا 

 رائدةة.ةة يشنسانمو اجها واالس لهام مو خطاها ألّاا أرق  جتربةة ا  يواالس ب
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 :قولياة ياحلاملسّ   بقصائد لءسالم و وانه يدالشاعر   
سا  ...نا  يوع ... فان بهتَ  ...هلُل يالل  وسجا 

َ
 ال فاٌت شل  َجاِلِل امل

 ا ياُض احلفشن و  روِحَك  ... قرآنَك البکرك يديحامالً   
 النائ ِل ياحلب  صوتَك  ...اُت ياآل... وانسابِت ُ  يالنسي  مر  

 مبدأَ اخللِق ِمْو تُراوة وما ِ  ... لو عقْل   الن اُس ولُّک  ...ها يّ أ
 الّسوا ِ ِق ي ر شا  ه   الفروَق أاعُف ِمو أا ت جن   عل  

 .(69، 68: 2001)فضهلل اا، اِ  يلألتقونضِّروا الّروَ  بال قو  فإا  الصباَ   ... نقوهاف خ

النـاس وا يـعس اراً ل الم اجلههلل، وشذا ما هجعت کوا يقد هلل يالل( وسجو هللياللشذا ما )سجا 
مــو أجــهلل حقهــا املغ صــل، وــاا الّرســول قــدوة   مســلکه، اً يســع، و  تقــدر علــ  النهــوض اً يــمجع
عـدم غفل ـه عـو املطالبـة بـاحلق، عـين يوان بـاه الّرسـول »مـع النـاس. ه يوتعا اته يوحوجهاده ته ري وس

قرآنــه، وحــثه  علــ   ــا  صــوته النــا ق  ضــ نه يدعــوة النــاس شلــ  مــا ثّــهلل ميومحلــه لک ابــه البکــر 
هـو الّــ   خلقكــ  » ؟ني  لل ســ  عيالنسـالّرســول؟ ومـاذا   ــهلل نفبــات نطـق يبـوح  قرآنــه، و  

ض يوأبـــأعج ـــ ة، عـــريبة و  نيبـــ( فـــال فـــرق 67 :)غـــافر «يّ مـــو نطفـــة يّ مـــو علقـــةمـــو تـــراو 
يـا أيّهـا النّـاس شنّـا خلقنـاك  مـو ذكـر وأنثـو وجعلنـاك  »اا ال يعوأسود، وذورة وأنث ، فاخللق وّله  

فـــإذا َعَقـــهلَل النـــاس هـــ ه (، 13 :)احلجـــرات «رـــعوبا وقبائـــهلل ل عـــارفوا شّا أكـــرمك  عنـــد اا أتقـــاك 
اا عة ية ورــر ياإلنســانالّســواِ ( ومبــدأ ِق يــ ر وق وجــدوا أّاــا )أاــعُف ِمــو أا ت جن ــ  علــ  الفــر 

علــ  طلــل يفــردة وآخــر شاّل علــ  أســاس ال قــو ، وهــو مــا جعــهلل الشــاعر  نيم بــيــمتتعـال  الّــيت ال 
: 2004)مهـــد ، « ال قـــو  ألنّـــه ق ـــة ال فااـــهللش يوعـــلســـاا الّرســـول خنـــق هـــ ه الفـــروق، 

 :)هود «شّا موعده  الّصب  أليس الّصب  بقريل» نيامل قالصبا ، موعد  طهللي. وهک ا (202
 النفوس حّباً وبرّاً وعداًل و احاً.أل ميو ( 81

 وأنَت تقود الرول للنور ... لألماين الِواا ِ  خطوًة خطوًة ...
 الشّ ا ِ دِة يالعق... بسوِ   ... تصرُ  ال ل َ  ...   ال ُّر  نا َ يورأ

 ال ِ يعَة اخلَ ي ب... ت َب  َك يوفّ لف وحاُت    وَل سنا  ... وا
 .(73، 72، 68 :2001... بالشِّفاِ  )فضهلل اا،  وأنَت هدانا ... ف عّهد جراَحنانُا خيتار أنَت 
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  ياملسـ قالنـاس شلـ  النـور وهـو الصـرا  قـود يهـد  و يو والنيّب )ص( وقائـدة وهـو أمـام النـاس 
ولهــا وأصــببت هــ ه الق ــة دة  يــاحل  ق ــة الصــفات وشلــ  األمــاين الطــاهرة والّرســول األع ــ   

خ يال ـــار ومـــا هـــو دور نـــا خيتار ، وهـــ ا النـــيّب )ص( هـــايشلللوصـــول اولوا يـــو أســـوة وقـــدوة للنـــاس 
 شل  الصواو.نا يهديو قنا ي ر  سرا خ يال ار لءنساا؟ 

خلّــَدها  ًة ري ســوقــد حّصــهلل   رحل ــه ّوو يــو الّرســول،  ميّ   ببــر يأا د يالســلقــد اســ طا  
ّال هـو: شذا وانـت ًة يًة روحيوترباو اا ب حرم مو نور و  خالصَة الثقة باا تعال ، لکو الس
الّــــ   جـــا  بــــه؟ ومـــا جــــدو  نصوصــــه د يـــاجلدف ــــا ة يـــات القرآنيــــلآلالشــــاعر صـــد  ات يـــأب

ــــا ةيالشــــعر  )ص(   الواقــــع  لرســــول اا ــــة ية الع يالشخصــــأا ن بــــّد  عــــو أ ــــر هّ نــــا ي؟ هن
 ببا الّرسول وواقع العصر.الـُ عاش، مو خالل م

 
 الّرسول وواقع العصر 6.7

رمح ه ملو تبعـه ال ک ل يفااُ »الّرسول قوالً وع الً  بع يالشاعُر أّا اَا قدو ل رمح ه ملو ع ِ ُ ي
 :د.ت)فضـهلل اا، « عـو حالـة االتبـا داً يـبعمعـه نطلـق يان  ا  الکل ة، وال ملـو ه ين    شليملو 

جترب ـه اا ينسـ، ألّا اتنـايحرسـول اا دائـ  احلضـور   کوا يّليت تعين أا ( ه ه احلالة ا70 /2
الّرسـول، الّـ   ة ري سـاملاا  واحلاار واملس قبهلل. لقد انطلق الشـاعر، مـو ا  ياعين ي، ةيالرسال

اً يّـــقو الّــ   أراده هلل يــاجلعلــ  طــهلّل يلواقــع األمــة وآفــاق تطلعا ــا، ســ وح  يلعــّده رمــماً لألحــرار 
 الصرا .ساحات لهل ي

 ةيالحر النبّي رمز  1.6.7
حسـنٌة، ف ـا األسـوة الّـيت رآهـا الشـاعر   اختـاذ الّرسـول رمـماً  ؟ ةيـللبر شذا واا لنا   رسـول اا أسـوة ٌ

 :قوليالعدل و السالم والرخا ؟ سودها يمًة ياًة عم يبد  حيلوما الدعوات اّليت أ لقها 
 ؛نوقَِة األصدا ِ  ...اةة يححرِّر ندائ  مو  نيّب األحراِر ...ا ي

 حروٌم مغ وسٌة بدمائ  ... ... شا  جنوا  وازرِ  النوَر   َدم 
 .(67 :2001... فجراً ُمعط راً األجواِ  )فضهلل اا،  الَد سم... تبدِْ   اةيباحلُمد ين 
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الرمــم. وهــ ا ة يــهو األحــرار « نــيب»مــو خــالل شاــافة املنــاد : ّ خــ  يشّا النــيب دّ ــد )ص( 
ال عّســـف ود يـــبقمثقلـــٌة اٌة يـــحوواقعـــه، وهــ  اتـــه يحالشـــاعر   شــها يعيالّـــيت ا يالقضـــاشلـــ   ريشــي

فعـهلل األمـر )حـّرر( وامل عـد  شلـ  املفعـول بـه  ْ يـو وال ل  واالس بداد، وخنق األصـوات الثـائرة. 
عـهلل جتة يّـفاحلر ؛نوقة األصـداد( اة يح؟ مو )ّررهي، وِم   دياملقاإلنساا ة يهو )ندائ ( ملن  الندا  

)األصــدا ( ف  خــّ  األصــدا  نــق خيو الفضــا  ق يضــياألســر ن ــا يبا ــوا  الطلــق،  ــنفس ياإلنســاا 
 عل  الصرا  والکالم.قووا يو اليال بعد األسر  

صــب  يل، وا ــد  وال قــو    دمــه، ااميــاإلنــور مر  يــمــو رســول اا )ص( أا  مــهلل يوهــو »
باحلاجـة شلـ  لـا بفعـهلل األمـر )ُمـّدين( املـوح  الثات يـبـدأ البيو ه ا الّدم مـداداً للعطـر والعطـا . 

اة يــفبداللــة احلاجــة، شــّکالا ي( اةيــباحلالشــاعر؟ شّا اجلــار واجملــرور ) ــا  ياملســاعدة، وشالَم 
الد يمـــ( )تبـــد ( ةّيـــحالشـــاعر قبـــهلل والدة الّرســـول )؛نوقـــة األصـــدا ( وهـــ  مـــو أ ـــر الـــوالدة )

موجــوداً فاالبــدا  ا تعــال . ومــاذا تبــد  کــو ي،لــق مــا   وح  يــ)ص( والفعــهلل املضــار   النــيب
ة يـواحلر احلـال )فجـراً( وهـو داللـة النـور بعـد ال ـالم،  ْ ياّليت أمّد الّرسول الشاعر با؟ اة ياحل

. (219: 2004)مهــد ، «  سيــالبعــد املــوت، واألمــهلل بعــد اة يــواحل، ديــوالقبعــد االســ بعاد 
 للممو.اً ي  هادبقيالّ   ال بّد أا ة ياحلر و  ا شّا النيب رمم 

صــورة العــدّو الــداع  شلــ  اجلهــهلل، والبغــ  والضــالل مقابــهلل النــور واــ  يســع  الشــاعر ألا 
واقــع  نيبــاإلســالم للنــدا ات املخنوقــة األصــدا  وذلــك باملقارنــة ر يــ ر امل  ثّــهلل بــنهس الّرســول، و 
 :قوليالعدّو وندا  الرسالة، 
 ا ِ يع ق أّمةة َعَو  البغُ  ... ب عرا ...ِق يالطّر وعل  َمفرِق 

 الن دا ِ َل ي با طوَ  يلال  الَم واحلِْقَد ... والش ر  ....  ريُ س ثي
 أا  الّنداَ  ... مازال راِعداً ... ومازاَل صارخاً بالدُّعا ِ  ريَ غ
 فه    الئُع األاوا ِ ...  ... عودوا شل  الّنورِ  اجلاهلواها يّ أ

 .(68: 2001جوفاِ  )فضهلل اا، ةة يجاهل... ِمو  اإلسالمُ رِّرُْو  ي...  ک يرأحرِّروا 

، قيــالطر ب قـا ع وح  يـ( واملفــرق قيـالطر )وعلــ  مفـرق ة يـمکانبداللـة اتــه يأببـدأ الشـاعر ي
خر  يلال الم  ريس ثيالبغ  وال ل  و عو  يفالّرسول واإلسالم ق ي  ر ريغفإذا سارت األّمة   
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ّال هنــا هــ شنّــه املســل  األع ــ ، »و ومــو احملــرِّر؟ النــاس مــو النــور شلــ  ال ل ــات، ولکــو الســ
اا ا  يـــخـــّوَم أوليطاا ليالشـــال ـــالم، فـــإذا مـــا )عـــو  البغـــ (  ـــّر  بـــّدد يرســـول اا الّـــ   

، شنّه بغ  الکفر اً ياً عاديس بغيلوالناس، ولقود الرول شل  ال ل  والقهر واالس بداد فـ)البغ ( 
النـاس مـو خـر  يلال ـالم(  ريسـ ثيوـاا البغـ  )اّل   جا  بـه الّرسـول، وشذا مـا  اا مياإلمقابهلل 

شل  خنِق الندا  اإل  ، وش فا  اً يساعقلوب  باألحقاد والشرور،  أل يولالنور شل  ال ل ات، 
)صــــارخاً بالــــدعا ( ، فــــإّا نــــدا  الرســــالة )مــــازال راعــــداً( (222: 2004)مهــــد ، « ج وتــــه

( 32 :)ال وبــة «اّل أا يـ ّ  نــوره ولـوكره الكـافروايريـدوا أا يطفئـوا نــور اللّـه بـ فواهه  ويــ إ اللّـه ش»
قيـهلل ارجعـوا ورا كـ  »شل  النـور( )عور  ندا  الداع  الرسا بق  ياا و مياإلنور قابله يف الم الکفر 
( وال  ـاس النــور 157 :)األعـرام «معـه واتّبعـوا النّـور الّـ   أنـمل»( 13 :ديـاحلد) «فال  سـوا نـورا

اإلسالم( ءـثالً ّررو  ي)حرِّروا( وصوالً شل  العدالة واحلق )ة ية العقليکر ة الفياحلر شل  هلل يقه سبيو ق
 جوفا ( متثلها سلطة املس ع ر والبغ . ةياجلاهل؟ )مو ّرره يبرسوله، وم   

 اءياألنبأخوة  2.6.7
، وشا  نياملبـوالـبال  نـات يبالبأرسـله  اا و يا  الـ يالد األنبيم ّد  الشاعر   أرعاره عو 

ّمنوا نيفرق بياا تعال  ال واا آمو الّرسول مبـا أنـمل شليـه مـو » أحد مو رسله، ورسوله وامل
ّمنـوا كـهلّل آمـو باللّـه ومالئك ـه وك بـه ورسـله النفـّرق بـني أحـد مـو رسـله  وقـالوا  عنـا ربّه وامل

ة يـــالروح  واقعهـــ  هـــ ه شـــوا يعي( فعلـــ  أتبـــا  الرســـهلل ا ـــداة، أا 285 :)البقـــرة «وأ عنـــا
وشذ قـال عيسـو ابـو مـرمي » ريالبشـوا ـاد    ياملسـعلـ  درو و ي ا السائر يّ س، والة يالع 

يا بين شسرائيهلل شيّن رسول اا شليك  مصّدقا ملا بني يدّ  مو الّ وراة ومبّشرا برسول ي ْ مو 
 :قوليا يح، اتهيح( وهو ما أراده الشاعر   واقع 6 :)الصف «بعد  ا ه أمحد
 ريِ البش وهجرِة ا اد   ِ ياملسالِد ي منيَ بما 

 ريِ الکب  اخلوِم اَا ياألدمنارُس اَة ياحلِعْشنا 
 ريِ املصعل  لهواا يوأمحُد َس  يعوو مّنا 
 ه مِع النُّسورِ يفُش ياُة تعيواحلحق  ُو يالدِّ 
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  هللُّ شسالُم اخلُط  ِا قاعـدَة األمورِ يو 
 َوُبشر  للدُّهورِ س   يعُش أمحُد   ُهد  يعيو 
 .(337: 2001الصُّدوِر )فضهلل اا، نبوُ  ي القرآاِ هلِل ويجنُض باإليفيو 

النـاس، تروـت   نفـس الشـاعر وروحـه األسـ  واحلـما، فل ـاذا شها يعيشّا اإلخ الفات اّليت 
( 256 :)البقـرة «ال شكراه   الّديو قد تبنّي الّررد مـو الغـ ّ »؟ ويالداخلوم   ءارسة رعائر 

سـّنة مـو قـد أرسـلنا قبلـك مـو رسـلنا وال »واحٌد؟ نه  يوده  أخوة و ا  ياألنبوملاذا االف ا  عل  
 . ياملس قحّق وصرا  اا و يفالد(، 77 :)اإلسرا  «جتد لسنّ نا  ويال

والّرسـول األع ــ ؟   ياملسـعـاش أتبــا  ف يـووهجـرة الّرسـول األع ــ     يالد املســي مـنيبـمـا 
، أ  عشـــنا   منـــا  الرعـــل ريبـــالک  اخلـــوم اا يـــاألدمنـــارس اة يـــاحل: عشـــنا ليـــجيالشـــاعر 
الثالـــا صـــورة ت يـــالبالشـــاعر    نـــاول يو ا  وق ـــا   وحـــروب ، يـــمـــو تنـــاز  أتبـــا  األنبة يواخلشـــ

 اا.و يد  و ياألخو ( و)أمحد( س يع)
( فــإذا مــا انطلـــق 28 :)الفــ   «هــو الّــ   أرســـهلل رســوله با ــد  وديــو احلـــقّ »و حــّق يالــد

. هيـفعلـ  الفضـا  وتشـ خ  و ي ـاعفا  وصاروا نسـوراً ودوا عي  و يالداخلائفوا املرجفوا مع 
ة يــا  ووحدانيــو باألنبياملق ــدبــ خّوة وح  يــاا فــإّا )شســالم اخلطــ ( و يــدوشذا مــا وــاا اإلســالم 

قـهلل يـا أهـهلل الك ـاو تعـالوا شىل كل ـة سـوا  بيننـا وبيـنك  »والـدعوة شلـ  الکل ـة السـوا  ه  ري مص
ــٌر ســ  يع(. و  القلــوو بــد  64 :ا)آل ع ــرا «أاّل نعبــد شاّل الّلــه األخــّوة ع ينــابيلوأمحــد تـََفجُّ

ــهلُل دّ ــدة القــرآاو هلليــاإلجنواحملبــة والســ ا  بــوح   ذلــك مــثله    »علــ  اجــه و يوالســائر ، ومَث
 :)الفــ   «ال ّــوراة ومــثله    اإلجنيــهلل كــمر  أخــر  رــط ه فــازره فاســ غلظ فاســ و  علــو ســوقه

29). 
، اتــهيو د، وفه هـا شجابــة حلاجــات عصـره وواقعــه ميالکــر القــرآا   ة ري السـلقـد قــرأ الشــاعر 

ّّوـده يوعل  مس و  الدعوة، ألّا رسالة النيب )ص( ال ع ر  ا، وهو ما ع يال شر عل  مس و  
، ألّا هنـــا  قـــةيحقشمّنـــا هـــو اً يس مااـــيلـــرســـالة اا فهـــو کـــوا يشّا املااـــ  عنـــدما »الشـــاعر: 

ألّاــا   تنطلــق مــو خ ياصــرها ال ــار يأا کــو ميوال خ يهــا ال ــار يلغيأا کــو ميال خ يال ــار   ا  يأرــ
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ة يــة القرآنري الســهــ  قــة يفاحلق( 393 /1 :د.ت)فضــهلل اا، « قــةياحلقوشمّنــا مــو ع ــق خ يال ــار 
الکــوا، فالّرســول ا يوقضــااة يــ، وهــ  الّــيت التــمال ت بــّر    رــّ   منــاح  احلهــايفالّــيت ال لــبس 

ال  النـاس ش يعـيّد وأا الّ   أرسهلل للنـاس وافـًة، البـ الرمحـة وا نـا  شـوا يعيو يالـ م طلبـات هـ
 والعدل   رحاو الّرسول.
هـــ ا ا ـــد ، جـــة ين ، ايالـــدن  آفـــاق تقـــ  ري فراـــا الشـــاعر، نســـاو يفعلـــ  هـــد  الّرســـول 

 :ا يباألنبمع وهلّل دلا للنيّب ومق دة اً يمل ق
  َ اياألنبرسوَل اِا حسيب أّنين عَ  ذوراَ  أناج  ا ي
 الص فا َ وَا يَ يهنا   املل َق    رساالتك وَا يّ النب

 الّراا   جناوانا صباحاً ومسا َ نساُو يَك يهدوعل  
 جت اُز الس  ا َ ف يووهنا حنُو عل  الد ْرِو اّليت عر فَ نا  

 .(364: 2001وارتقاَ  )فضهلل اا، القاً طا شنيالدُّنللُهَد  مألَ اناً يون  اّلَ   

علـ  مبـدأ ال ـو  ّّوـد يو وّلهـ ، ا   يـاألنبمو ذور  الّرسول مناسـبة ملناجـاة ّ خ  يعر شّا الشا
ـــاً أّاـــ  يـــنيالنبواالل قـــا  مـــع وـــهلّل  ّمن ومـــا الّرســـول »صـــفا  دعـــوة النـــيب دّ ـــد )ص(. وا يـــي، م

شاّل هـــادة لصــــرا  اا، وهـــ ه الداللـــة ت خـــ ها )الـــدرو( الّــــيت هـــا يووحاملکلّـــف بـــ مر الســـ ا ، 
عـــو حالنـــا، ف نـــت رســـول اا الرمـــم   خيـــالفعـــهلل )نـــ  اّل (  ْ يـــو الشـــاعر واألمـــة.  اســـ له ها

مـو اا، اً يـووح، ااميـباإلشحساسـاً عـد يللهـد ( شّا ا ـد    انـاً يوواألسوة. ومـاذا نـ  اّل ؟ )
للهــد ( انــاً يوف ــا هــو؟ شّا رســول اا )ص( صــار )اً يــماً مکانيــحفقـد جّســده الشــاعر وأعطــاه 

ولهــا. والبــّد أا تشــ هلل الرســالُة الوجــوَد، وهــو مــا ا اتــه  يبإاا ت بــر  علــ  أراــه  فهــو رســالة
والشـ ول، وعـدم النقصـاا، ض يالفـالفعهلل املاا  )مأل( وفاعله ا ـد ، واالمـ ال  داللـة ه يوحي

. وشذا مـــا وـــاا خـــامت (239: 2004)مهـــد ، « راً ياً ونـــ ري بشـــفالّرســـول مبعـــو  للنـــاس ولهـــ  
غ ـــوض الفعـــهلل  نّي بـــي)شنطالقـــاً( م ييـــال  . ومـــاذا )مألهـــا(؟ شّا ايالـــدنه )مـــأل( فـــإّا هـــداا  يـــاألنب

و)ارتقـا ( وهـو داللـة السـ و، والعلـو والع  ـة ومعرفـة أسـرار ة يـة وهدايـحر مـو ه يـوحي)مأل( مبـا 
 . ياملس قو صرا  اا ا  ياألنبالّس ا  ودرو رساالت 
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ًة يرخصـالّرسـول ة يقـّدم رخصـيالّرسـول وأا  ميّ   ببـر يالشـاعر أا د يّ السـ طا  لقـد اسـ .1
نـةة يمععنـد حـدودة قـف ي، الّـ     ميالکـر القرآا توح  بکهلّل م اهر الع  ة واإلبدا ، و ا أرادها 

النـاس منـه  سـ وح  ياً يـوحل نـبض اة يـ احلينيرـرا، بـهلل أرادهـا أا ت بـر    دةيـة الفر يالشخص  ه 
 يةية والکونياإلنسانومناهس العالقات ل يوأسالوالدعوة ش يلعة ايفيو

الالحقــة أا ت  ثــهلل بالّرســول األع ــ  وقــدوةة وأســوةة ال يــواألجعلــ  األمــة قــول يالشــاعر . 2
حنـــو اإلعـــداد الروحـــ ، هلل يـــه اجليـــتوج  الک ـــال اإلنســـاين، والشـــاعر حـــاول مـــو خـــالل رـــعره 

 يله األع  مس له اً حالة العالقة مع اا تعال  ورسو 

 القــرآاات يــآمــو اتــه يأبواســ خدم الشــاعر   ة يــات القرآنيــلآلالشــاعر صــد  ات يــأب. 3
 يمباررة أو مفهوماً  ميالکر 

نــــات يبالبأرســــله  اا و يا  الــــ يــــاألنب ــــّد  الشــــاعر عــــو ا  يــــاألنب  مواــــو  أخــــوة . 4
أتبـا  الرسـهلل ا ـداة، أا أحـد مـو رسـله، فعلـ   نيفـرق بـي، وشا وـاا اا تعـال  ال نياملبوالبال  

 يقةياحلق  واقعه  ه ه شوا يعي
، لـةيمجفصاحة وبالغـة ها يفواإلس عارات ونر  هات يال شباس خدم الشاعر   ارعاره . 5

 آرائه.اا يب  فات يال وصواس فاد مو 
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