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ABSTRACT:
It is estimated by studying the history that the imagination of life was limited
before the appearance of Islam. A new era started after the arrival of Islam.
Revolution came in thoughts and ideas. Every department was effected even
poetry, literature and language pleasantly effected. A revolution created in the
Arabic literature after the revelation of the Holy Quran even it taught the rituals
of representation of emotions along with facial and spiritual beauty to the Arabic
literature. Arabic language is full of knowledge and thoughts of whole world
today and the axis of Arabic language and literature is the Holy Quran.
The resources of ignorant literature which we get today was collected to save
and understand the language of the Holy Quran. For example to eliminate the
linguistic flaws, grammar science came into being and rhetoric science came into
being to prove Quranic miracle and language and literature came into being to
explain the poor words, and Hadith, tafseer, fiqah and other sciences came into
being for religious laws. The Holy Quran changed the direction of literature
towards justice, service to humanity and support of right and truth and chastity
and modesty and God-worship. It gave appropriate dignified styles to explain
every topic and invited to work by using reasons and thoughts.
Arabic language is effected by the Holy Quran in such a way that it softened the
hard and ruthless hearts of Arabs and made the surface wisdom heavy and solid
by entering in it. Could not get effected by Holy Quran as the level which prose
got benefit. The prose got more shine in the time of Khulafa-e-rashidin when
victories increased, boundaries of Islamic state expanded and political and
developmental issues increased. It is a fact that Arabic prose got too high as
compared to the Arabic poetry due to the Holy Quran.
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ال خيتلف اثنان يف أن األدب هو يتولد من وجدان اإلنسان ،وقد منح اهلل سبحانه وتعاىل كل إنسان

قوة الوجدان وأهليته سواء يكون اإلنسان حمققا ومفكرا أو جاهال وعاميا ،فأصبحت دائرة األدب متوسعۃ جدا،

فنجد أحيانا من يستخدمه يف حصول للذة وتارة يستعمله يف تسكني عواطفه البشريۃ ،وقد جند من ينوي به إرشاد الناس
وإصالحهم وقد يكون سبب االنقالب يف أحوال األقوام كلها ،فيمكن أن يقال :إن األدب هو الكالم البليغ،

الصادر عن عاطفۃ مؤثر يف النفوس 1.و لقد منح اهلل سبحانه وتعاىل نبيهﷺ أعىل قوة الوجدان وجوامع الكلم ،كما جاء
يف حديث أيب هر يرة

،أن رسول اهللﷺقال :بعثت جبوامع الكلم ونصرت با لرعب فبينما أنا نائم أوتيت مبفاتيح

خزائن األرض فوضعت يف يدي ،قال أبو هر يرة

وقد ذهب رسول اهللﷺوأنتم تنتثلوهنا( .أي تستخرجوهنا)

2

ال يشك شاك يف كالم ال نبيﷺأنه عىل قمۃ الفصاحۃ والبالغۃ وعىل قمۃ اإلجياز واإلعجاز،فلو قلت :أن كالمه يف
احلقيقۃ هو مصدر البالغۃ والفصاحۃ فلست مبالغا فيه ،ولست أنا وحدي بقول فصاحته وبالغته بل يؤيدين فيما قلت

قول اجلاحظ حني يقول عن كالم النبيﷺعن فصاحته وبالغته وإجيازه وإعجازه ،قائال :ووهو الكالم الذي قل عدد

(وما أ َّ َّنا ِم َّن
حروفه وكثر عدد معانيه ،جل عن الصنعۃ ،ون َّزه عن التكلف ،وكان كما قال اهلل تبارك وتعاىل :قل يا حممد َّ :
ِفِني) 3فكيف وقد عاب التشديق ،وجانب أصحاب التقصري ،واستعمل اْلبسوط يف موضع البسط ،واْلقصور يف
اْل َّتكَّل َّ
مُ
موضع القصر،وهجر الغريب الوحشي،ورغب عن اهلجني السويق ،فلم ينطق إال عن مرياث حكمۃ ،ولم يتكلم إال بكالم
قد حف بالعصمۃ ،وشيد بالتأييد ،و يسر بالتوفيق ،وهو الكالم الذي أل ىق اهلل عليه اْلحبۃ وغشاه بالقبول ،ومجع له بني

اْلهابۃ واحلالوة ،وبني حسن األفهام وقلۃ عدد الكالم مع استغنائه عن إعادته وقلۃ حاجۃ السا مع إىل معاودتهو.

4

واجلدير بالذكر أن كالم النبيﷺكان يف غايۃ العذوبۃ واحلالوة حىت الناس كانوا يتأثرون يف أول وهلۃ

من كالمهﷺ،ويصدق ما ذكرته احلديث الذي جاء يف صحيح مسلم ،عن ابن عباس ـ رضي اهلل تعاىل عنهما ـ أن ِض َّم ًادا
َّ
وء َّة ،وكان يَّ مر ِيق ِم من هذه الر يح ،فسمع ُس َّف َّه َّاء من أهل مكۃ ،يقولون :إن حممدا
قدم مكۃ وكان من أ مز ِد َّش ُن َّ
م
يدي ،قال فلقيه ،فقال :يا حممد إين أريق من هذه الر يح،
جمنون ،فقال :لو أين رأيت هذا الرجل لعل اهلل يشفيه عىل َّ

هلل
ن م
احل َّ مم َّد ِ َّلِلََِّ ،ن م َّم ُد ُه َّو َّن مس َّتع ُ
وإن اهلل يشفي عىل يدي من شاء ،فهل لك؟ فقال رسول اهللﷺإن «إِ َّ
ِين ُهَّ ،م من يَّ مه ِد ِه ا ُ
َّ
َّ َّ
م
َّ
ن ُحم َّ َّم ًدا َّع مب ُد ُه َّو َّر ُسولُ ُه ،أ َّ َّما بَّ مع ُد»
يك لَّ ُهَّ ،وأ َّ َّ
اهلل َّو مح َّد ُه َّال َّش ِر َّ
ن َّال إِلَّ َّه إِال ُ
َّف َّال ُمضِ ل لَّ ُهَّ ،و َّ من يُ مضل مِل َّف َّال َّهاد َِّي لَّ ُهَّ ،وأ مش َّه ُد أ م
قول الم َّك َّه َّنۃِ،
قال :فقال :أَّع مِد عل َّي كلماتك هؤالء ،فأعاده َّن عليه رسول اهللﷺثالث مرات ،قال :فقال :لقد
مسعت َّ
ُ

ح َّرةَِّ ،وقَّو َّل ا ُ
ك
ح ِر ،قَّ َّال َّ :ف َّق َّال َّ :ه ِ
لش َّع َّرا ِءَّ ،ف َّما َّ ِ
َّوقَّ مو َّل ا َّ
ات يَّ َّد َّ
ت م مِث َّل كَّل َِّمات َّ
وس الم َّب م
لس َّ
اع َّ
مس مع ُ
ِك َّه ُؤ َّال ِءَّ ،و لَّ َّق مد بَّل َّ مغ َّن َّن ُ
م
هللﷺ
ول ا ِ
ول ا ِ
ث َّر ُس ُ
اي َّع ُهَّ ،ف َّق َّال َّر ُس ُ
ِك» ،قَّ َّال َّ :و َّع َّىل قَّ مو ِمي ،قَّ َّال َّ :ف َّب َّع َّ
ك َّع َّىل م ِ
هللﷺَّ «:و َّع َّىل قَّ موم َّ
أُبَّا ِي مع َّ
اإل مس َّال ِم ،قَّ َّال َّ :ف َّب َّ
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ت م مِن ُه مم
ب ا َّ
لس ِر يَّ ِۃ ِلل م َّجيم ِشَّ :ه مل أ َّ َّص مب ُت مم ِم من َّه ُؤ َّال ِء َّشيم ًئا؟ َّف َّق َّال َّر ُج ٌل ِم َّن الم َّق مو ِم :أ َّ َّص مب ُ
َّس ِر يَّ ًۃَّ ،ف َّم ُروا بِ َّق مو ِمهَِّ ،ف َّق َّال َّصاحِ ُ
5
ن َّه ُؤ َّال ِء َّق مو ُم ِض َّمادٍ.
وهاَّ ،فإِ َّ
م مِط َّه َّر ًةَّ ،ف َّق َّال ُ :ر ُد َّ
فرأينا يف احلديث أن ضمادا مبا أنه كان عارفا باللغۃ العربيۃ وقيمتها فلم يرتدد بقبول كالم الرسو لﷺ

وهذا كان من نتيجۃ مدى تأثره من كالم الرسول ﷺ۔

وجيدر يب اإلشارة إىل أن األدب العريب تأثر من تعليمات النبيﷺمن ناحيتني:

األوىل :أن األدب العريب تأثر من تعليمات النبيﷺوتأثر الناس منها.

والثانيۃ :ما هي العلوم اليت زيدت وأضيفت يف ثروة األدب العريب من تعليمات النبيﷺ۔

فاْلحور األول هو أن تعليمات النبيﷺكانت كلها شذرات األدب و فقراهتا،حىت صارت أعداءه ﷺ

أصدقاء ،فهنالك عشرات من الروايۃ تدل عىل أن األعداء أصبحوا أصدقاء ،فعمرو بن العاص

الذي عني كسفري من

قبل قر يش مبعوثا إىل النجاشي ملك احلبشۃ ،السترياد اْلسلمني واْلؤمنني منه الذين قد هاجروا إىل بلده ،و لكن
حماوالته باءت بفشل ذريع ،بل إنه تغري وأصبح مسلما بنفسه عىل يد النبيﷺبعد صلح احلديبيۃ فحسن إسالمه6وصار

داعيا لإلسالم.

وزد عىل ذلك قصۃ خالد بن الوليد ـ رضي اهلل تعاىل عنه -ـ فإنه كان أمريا يف غزوة أحد من قبل قر يش ،وكان

هدفه الوحيد هو إماتۃ اْلسلمني وقتلهم ولكنه أسلم وهدم الالت والعزى واألصنام الذين كانوا يعبدوهنا بيده ،ونال

رتبۃ عاليۃ يف الفتوح اإلسالميۃ ،فصار داعيا لإلسالم وعونا له ولقد لقبه رسول اهللﷺبلقب وسيف من سيوف اهللو كما

الِل ﷺَّ « :ال ُت مؤ ُذوا َّخا ل ًِدا َّفإِن َُّه َّسيم ٌف ِم من ُسيُ ِ
الِل َّع َّىل أ َّ مع َّدا ِئ ِه» .
ول َّ ِ
جاء يف روايۃ َّعا ِم ٍرَّ ،ق َّال َّ :ق َّال َّر ُس ُ
وف َّ
الِلَِّ ،سل َّ ُه َّ ُ
وال خي ىف قصۃ إسالم عمر بن اخلطاب

7

الذي خرج من بيته آخذا سيفه ناويا قتل النبيﷺو لكنه انقلب

األمر عىل رأسه ،حني مسع ما تلت عليه أخته القرآن الكريم من سورة طه { :طه * َّما أ َّ من َّزلم َّنا َّعلَّيم َّ لق
آن ل َِّت مش َّىق *
ك ا م ُ مر َّ

ات َّو َّما ِيف
مح ُن َّع َّىل الم َّع مر ِش ماس َّت َّوى * لَّ ُه َّما ِيف ال َّس َّم َّو ِ
الس َّم َّو ِ
يال ِ َّ
إِ َّال َّت مذكِ َّر ًة ِ َّْل من َّ مخي ََّش * َّت ِزن ً
م من َّخل َّ َّق األ َّ مر َّض َّو َّ
ات الم ُعىل * ال َّر م َّ

َّ
ت الث ََّّرى * َّوإِن ََّتم َّه مر بِا لم َّق مو ِل َّفإِن َُّه يَّ معلَّ ُم ا ِ
مس ُاء ا محلُ مس ََّ.}8
األ َّ مر ِض َّو َّما بَّيم َّن ُه َّما َّو َّما َّحت م َّ
لس َّر َّوأ َّ مخ َّىف * َّ ُ
الِل ال إِلَّ َّه إِال ُه َّو لَّ ُه األ َّ م َّ
م

9فهنالك تذوق حالوة القرآن الكريم فتشرف بنعمۃ اإلسالم والدين ،وتغرس يف قلبه حب النبيﷺوبدا ذاك

احلب حني مات النبيﷺآخذا سيفه قائال :من قال مات النبيﷺ أقتله .وهلم جرا.

فيمكنين القول :إن هذا كله كان من أثر تعليم النبيﷺالطاهر الذي لني القلوب شيئا فشيئا ،فتأثرت

من تعليماته ـ عليه الصالة والسالم ـ ،فكيف ر فع النبيﷺدرجۃ اإلنسان ،وكيف بذل جهده يف إشاعۃ التوحيد وغرس
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حب عظمۃ اهلل وكربياءه يف القلب والذهن،وكيف حمى العصبيۃ والقوميۃ والتفاوت بني هذا وذاك وبني الفقري والغن؟

وكيف مجع الناس حبكمتهﷺحتت لواء واحدة وهو دين اإلسالم ،ويشهد علي ذلك مجع النبيﷺقبائل اْلسلمني
الثالث من األوس واخلزرج واْلهاجر ين ،رغم من أهنا متباينۃ يف عقائدها ،خمتلفۃ يف أهدافها ومتفرقۃ يف اجتماعاهتا،

وكانت لديهم خالفات بعضهاقديم موروث ،وبعضها حديث10۔لكن زالت اخلالفات وهذه كلها بربكۃ تعليمهﷺ،

اليت هي ملوءة باحلكمۃ واْلوعظۃ،فأصبح األعداءمنه أصدقاء ،ونظمهم النبيﷺيف سلك األخوة،كما يشري كالم اهلل
الِل
اع َّتصِ ُموا ِحبَّ مب ِل َّ ِ
(و م
ـعزوجل ـ إىل هذه النعمۃ العظيمۃ اْلباركۃ حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف سورة آل عمرانَّ :

َّ
ح ُت مم بِن مِع َّم ِت ِه إِ مخ َّو ًانا َّو ُكنم ُت مم َّع َّىل َّش َّفا
ت َّ ِ
َّ ِ
مج ًيعا َّو َّال َّت َّف َّر ُقوا َّوا مذ ُك ُروا ن مِع َّم َّ
الِل َّعلَّيم ُك مم إِ مذ ُك نم ُت مم أ َّ مع َّد ًاء َّفأَّلَّ َّف َّب م َّ
ني ُقلُوبِ ُك مم َّفأ مص َّب م
َّ
ون)
ُح مف َّر ٍة ِم َّن َّ
النا ِر َّفأ َّ من َّق َّذ ُك مم م مِن َّها َّك َّذل َّ
ني َّ ُ
ِك يُ َّب ِ ُ
الِل لَّ ُك مم َّآياتِ ِه لَّ َّعل ُك مم َّهتم َّت ُد َّ

11

ني قُلُوبِ ِه مم
ت َّما ِيف ماأل َّ مر ِض َّ ِ
مج ًيعا َّما أَّلَّ مف َّ
ني قُلُو بِ ِه مم لَّ مو أ َّ من َّف مق َّ
ت بَّ م َّ
(وأَّلَّ َّف بَّ م َّ
ويقول اهلل سبحانه وتعاىل يف مقام آخرَّ :
12
َّو لَّ ِك َّن َّ َّ َّ َّ
يم)
الِل أل َّف بَّيم َّن ُه مم إِن َُّه َّع ِز ي ٌز َّح ِك ٌ
وما البد من مدرسۃ النبيﷺاليت كانت جامعۃ عامۃ وال تزال،و يرتىق اإلنسان منها كل حني ،والنبيﷺ

بنفسه كان جامعۃ كبرية َتمع فيه العلوم والفنون ويأيت إليه طلبۃ العلم،وكانوا حيصلون منه حسب استعدادهم
فوجدوه مثل أب ،وزوج وصديق ،وتاجر ،وحا كم وقاضي ،وأمري اجليش ومالك وواعظ ومرشد وما إىل غري ذلك من

صفات،وحصلت الطبقات اإلنسانيۃ اْلتنوعۃ عنهـعليه الصالة والسالم ـ علوما خمتلفۃ وفنونا متنوعۃ حسب أذواقهم.
لم تكن مدرسته ـ عليه الصالة والسالم ـ مثل مدارسنا ،وإمنا كانت ساذجۃ ،واليت سقفها من أوراق النخل،

وأعمدهتا وأركاهنا من النخيل ،نعم ،إهنا تدىع مسجد النبيﷺ،ويف نواحيها اْلختلفۃ حلقات ومجاعات خمتلفۃ ،مثل
مجاعۃ اخللفاء ،واحلكام ،فنجد يف ناحيۃ أخرى الذين كانوا يصومون بالنهار ويصلون بالليل ،وجند يف إحدى الزوايا

طلبۃ العلم وهم أصحاب الصفۃ ـ رضي اهلل عنهم ـ الذين كانوا حيتطبون يف الغابۃ ويبيعون اخلطب ويعيشون به
ويشغلون أنفسهم يف طلب العلم ليال وهنارا.

فلما جاء اإلسالم وبدل حياهتم العلميۃ ،واآليات القرآنيۃ قد أخرست ألسنۃ الشعراء واخلطباء ،فتوجهت

قوى العرب إىل اإلسالم فنسيت القصص ،واإلسالم منحهم أكثر ما أخذ منهم ،وصارت قواهم ضد القرآن الكريم

بالفشل ،وأصبح القرآن الكر يم قدوة لشعرائهم وخطبائهم فتعلموا منه الفصاحۃ والبالغۃ حىت أصبحت لغتهم
بليغۃ فصيحۃ.

ميكنين القول :إن العلوم الدينيۃ كلها هي من إنتاج اإلسالم ،وإن حدث تطورها فيما بعد ،إضافۃ إىل أنه
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الجمال ألحد أن يشك يف أن أصوهلا ومبادئها كلها مأخوذة من القرآن الكريم،فمثال آيات األمر والنهي ترشدهم
إىل الفقه وآيات التوريث تشري إىل فن مستقل يدىع علم الفرائض ،ومن قصص واردة يف القرآن الكريم تستنبط منها

فن التاريخ ،وهلم جرا.

وتدو ين العلوم وترتيبها كان يف زمن النبيﷺإذ كان بدايتها من تدو ين األحاديث الشريف قد بدأ يف

حياة النبيﷺوحاول اخلطيب أن يثبت أن تقييد العلم كان موجودايف حياتهﷺويف عصرالصحابۃ

والتابعني 13.فجمع األحاديث واألخبار اليت هلا صلۃ بنشأة تقييد العلم ،إضافۃ إىل أن اجلهود اْلبذولۃ من قبل
اْلسلمني يف حفظ أقوال الرسولﷺوأفعاله والعﷺْلوجودة كانت إىل غايۃ وكانت منقطعۃ النظري.

فعلم النحو :لم يكن فنا مستقال يف بدايۃ اإلسالم ،و لكن توجه إليه العلماء بعد ما انتشر اإلسالم يف بالد

العجم حيث بدأ االختالط بذلك بني العجم والعرب الذي هو صار سببا للحن يف اللغۃ العربيۃ ،فمست بالعلماء
حاجۃ إىل تدو ين علم النحو كي يسلم الناطقون با لعربيۃ من األخطاء النحويۃ ،وهنالك روايۃ تدل عىل أن عليا ـ

رضي اهلل تعاىل عنه ـ مسع أعرابيا يقرأ (:ال يأكله إال اخلاطئني)فوضع النحو14ويقول أبو األسود :دخلت عىل أمي اْلؤمنني
علي بن أيب طالب

فوجدت يف يده رقعۃ ،فقلت :ما هذه يا أمري اْلؤمنني؟ فقال :إين تأملت كالم العرب فوجدته قد

فسد مبخالطۃ هذه احلمراء يعين األعاجم فأردت أن أضع شيئا يرجعون إليه ويعتمدون عليه ،ثم أل ىق إيل الرقعۃ

وفيها مكتوب :الكالم اسم وفعل وحرف ،فاالسم ما أنبأ عن اْلسىم والفعل ما أنبئ به واحلرف ما أفاد معَ ،وقال يل :انح
هذا النحو.

15

فتم تدو ين القواعد النحويۃ عام تسعۃ وأربعني للهجرة  ،و بلغ إتقانه عىل أيدي خليل بن أمحد وسيبويه

والكسائي يف زمن هارون الرشيد.

واْلعلوم أن العلوم اليت هلا عالقۃ وثيقۃ بالدين ،نشأت وانتشرت مسائلها إىل اْلساجد واحللقات

واْلجا لس ،والصحابۃ ـ رضوان اهلل عليهم أمجعني ـ كانوا ماهر ين وبارعني يف طرق االستدالل واالستنباط ،وكان
هلم يد طوىل يف االجتهاد بوسعۃ علومهم و معرفتهم ،ولذا يقال هلم اْلجتهدون .

أيب هر يرة

والصحابۃ ـ رضوان اهلل عليهم أمجعني ـ أيضا كانوا عىل طبقات خمتلفۃ ،فمنهم من اشتهر حبفظ احلديث ،مثل
،وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبداهلل وغريهم ـ رضوان اهلل عليهم أمجعني ـ.

يقول العالمۃ شبلي يف مقاالته :إن عدد مرويات أيب هر يرة

قد بلغ مخسۃ آالف وثالث مائۃ و أربعۃ

وستني حديثا ،ومرويات ابن عمر ـ رضي اهلل تعاىل عنهما ـ قد بلغ ألفني وست مائۃ ثالثني حديثا ،و مرويات أنس بن
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مالك

قد بلغ ألفني ومائتني وست مثانني حديثا ،ومرويات ابن عباس ـ رضي اهلل عنهماـ كانت ألف وست مائۃ

وستني حديثا ،ومرويات جابر بن عبداهلل قد بلغ ألف ومخس مائۃ وأربعني حديثا.

16

ومنهم من ذاع صيته كمفسر ،فالذين اشتهروا كمفسر ين يبلغ عددهم حوايل أربعۃ عشر ،فكانوا مجيعا ملمني

باآليات القرآنيۃ ليست مطلقۃ وإمنا هي كانت متعلقۃ بالفقه ،ثم الزمن أيضا يشهد أن التعليم والتعلم لم يكن عن

طر يق الكتابۃ ،بل كان عن ظهر القلب ،واستمر ت هذه الطريقۃ إىل فرتة من الفرتات  ،ولم يكن آنذاك حاجۃ إىل

التدو ين والتصنيف،لكن ْلا كثرت الروايات وضعفت قوى احلفظ مع مضي الزمن،والناس أحسواحاجۃ ماسۃ إىل

التدو ين والتصنيف والتأليف يف زمن العباسيني عام مائۃ وثالثۃ وأربعني للهجرة،فبدأالعلماء بتدو ين الكتب

واْلؤلفات يف فنون خمتلفۃ ،وهذا ما نشاهد يف صفحات التاريخ بأن ابن جر يج الذي مبكۃ وابن مالك باْلدينۃ

واألوزاعي ومحاد با لبصرة واْلعمر با ليمن ،هؤالء كلهم كتبوا وألفوا األحاديث و فسروا القرآن الكريم،علما إىل
أن اإلمام أبا حنيفۃ دون الفقه مع األدلۃ،وابن اسحاق دون اْلغاري والسري17،فيمكنين القول :إن ماذكرته

هوكان سببا لرتو يج العلوم والفنون اْلختلفۃ يف بلدان شىت ،وزيدت تلك العلوم إىل ثروة األدب العريب مثل

علم التفسري ،علم احلديث وأصوله ،وعلم الروايۃ والدرايۃ وعلم أمساء الرجال ،وعلم الفقه وأصوله وعلم الصرف

والنحو ،وعلم البالغۃ بأنواعها،وعلم إعجاز القرآن الكريم وعلم اللغۃ وعلم الكالم وما عدا ذلك من العلوم
والفنون.

وإذا عدنا إىل أشعار الشعراء فوجدناها أهنا أيضا تأثرت من تعليمات النبيﷺفشعراء اجلاهليۃ الذين كانوا من

األشراف واألمراء والسادة وأهل الفروسيۃ واحلرب،فنتيجۃ أشعارهم أيضا كانت يف احلماسۃ والفخر والتطاول بأنسابهم
والعصبيۃ القوميۃ والتفاخر ،فلما جاء اإلسالم طهر نفوسهم من آثار العصبيۃ اجلاهليۃ ،ووحدهم وأبعدهم من حماربۃ

الزنعات البدويۃ ،ومجعهم مجيعا عىل كلمۃ واحدة ،ووجههم إىل الغزو واجلهاد ،إضافۃ إىل أن القرآن الكريم حينما
نزل بلسان عريب مبني يف أمۃ عربيۃ يقال هلم فحول البالغۃ وأمراء البيان ،فأذهل اجلميع ونزع اهلل سبحانه وتعاىل

الغشاوة عن قلوبهم ،وحول أفكارهم عن فنونه وأغراضه اْلنحرفۃ عن سنن اإلسالم.

ثم ليس هذا فحسب،بل هي كانت أمۃ شاعرة،وكانت سلطۃ األشعار واضحۃ عىل عقوهلم وأثرها عميقا يف

نفوسهم،وكان لديهم خربة يف حسن تأليفها من حيث البالغۃ ،لكن ْلا مسعوا القرآن الكريم اهتزت مشاعرهم

وتأثروا إىل غايۃ حىت بدأ قر يش يستمعون إىل قراءة النبيﷺوالدليل عىل ذلك هو قول ابن اسحاق،يقول:حدثين

حممدبن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث:أ َّ َّ َّ
ان مب َّن َّح مر ٍبَّ ،وأَّبَّا َّج مه ِل مب َّن هِ َّش ٍامَّ ،و ماأل َّ مخ نَّ َّس بم َّن َّش ِر ي ِق بم ِن
ن أبَّ ُ
اس مفيَّ َّ
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ب ا َّ
الِلﷺ َّو ُه َّو يُ َّص ِلي ِم من اللَّيم ِل ِيف بَّيم ِتهَِّ ،فأ َّ َّخ َّذ
ول َّ ِ
َّع مم ِرو بم ِن َّو مه ٍ
لث َّق ِف ِيَّ ،حل َِّيف بَّ ِين ُز مه َّر َّةَّ ،خ َّر ُجوا لَّيمل َّ ًۃ لِيَّ مس َّت ِم ُعوا ِم من َّر ُس ِ
ون لَّ ُهَّ ،ح َّىت إ َّذا َّطل َّ َّع الم َّف مج ُر َّت َّف َّر ُقوا۔
ك ُ ُل َّر ُج ٍل م مِن ُه مم َّجممل ًِسا يَّ مس َّت ِم ُع فِيهَِّ ،وك ُ ٌل َّال يَّ معلَّ ُم ِ َّمبك َّ ِ
ان َّصاحِ ِبهَِّ ،ف َّب ُاتوا يَّ مس َّت ِم ُع َّ

18

لك
لق
ك
ي
ن ُكنم ُت مم ِيف
واجلد ر بالذ ر هو أن ا رآن ا ريم قد حتداهم أن يأتوا بآيۃ مثله يف قوله تعاىلَّ (:وإِ م

ن لَّ مم َّت مف َّعلُوا َّو ل مَّن
ون َّ ِ
َّريم ٍ
ور ٍة ِم من م مِث ِل ِه َّو ماد ُعوا ُش َّه َّد َّاء ُك مم ِم من ُد ِ
ب ِ َّ
ما َّن َّزلم َّنا َّع َّىل َّع مبد َِّنا َّفأ م ُتوا بِ ُس َّ
ن ُكنم ُت مم َّصا ِدق َّ
ِني َّفإِ م
الِل إِ م
ت ِللمكَّا ِف ِر ي َّن )19فلما تبني عجزهم فبدأوا يوجهون إىل النبيﷺ
اس َّو م ِ
ود َّها َّ
َّت مف َّعلُوا َّف َّات ُقوا َّ
احل َّج َّار ُة أُع َِّد م
الن ُ
الن َّار الَّ ِيت َّوقُ ُ
قائلني :هو شاعر.

وميكنين القول :إن األدب هو كيفيۃ وجدانيۃ ،فلما طهر النبيﷺقلوب الصحابۃرضوان اهلل عليهم

أمجيعن من الرذائل وزكاهم وغري كيفيۃ قلوبهم ووجداهنم ،فرتك أمره هذا أثرا عظيما عىل األدب ،فمن هنا لم يكن
أدبهم حرا بل كان مقيدا باحلمد والثناء واْلدح وأصبح أدبهم إسالميا مكان األدب اجلاهلي.

وقد نقد النبيﷺالشعراء الذين كان يف أشعارهم الفحش والعجب والبذي ،وقال الرسولﷺيف ملك

الد منيا َّخا م ٌِل ِيف ماآلخِ َّرةِ ،بِي ِد ِه لِواء ا ُ
لش َّع َّرا ِء
ور ِيف ُ
الد منيَّا َّمنمسِ ٌي ِيف ماآلخِ َّرةَِّ ،ش ِر ٌ
الضليل امرئ القيس و :و َّذ َّ
اك َّر ُج ٌل َّم مذ ُك ٌ
َّ َّ ُ
يف ِيف ُ َّ

ار 20فليس مبعَ أنهﷺال يسمع كالم الشعراء واخلطباء،بل ثبت من األحاديث الشريف أنهﷺ كان
الن ِ
ود ُه مم إِ َّىل َّ
يَّ ُق ُ
هللﷺ
ول ا ِ
ت َّر ُس َّ
يسمع كالم الشعراء واخلطباء كما جاء يف صحيح مسلم حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قالَّ :ق َّال َّ :ر ِد مف ُ

يه» ُث َّم أ َّ من َّش مد ُت ُه
الصلم ِ
شِع ِر أ ُ َّميَّ َّۃ بم ِن أ َّ ِيب َّ
يَّ مو ًماَّ ،ف َّق َّال َّ « :ه مل َّم َّع َّ
ك ِم من م
ت َّش مي ٌء؟» قُل م ُ
يه» َّفأ َّ من َّش مد ُت ُه بَّيم ًتاَّ ،ف َّق َّال « :هِ م
تَّ :ن َّع مم ،قَّ َّال « :هِ م
21
ت.
يه» َّح َّىت أ َّ من َّش مد ُت ُه مِا َّئ َّۃ بَّيم ٍ
بَّيم ًتاَّ ،ف َّق َّال « :هِ م
فمن هنالك قد اتضح لنا أن األدب العريب قد تأثر من تعليمات النبيﷺحيث أنه نال ثروة أدبيۃ من

تعليماته ـ عليه الصالة والسالم ـ
نتائج البحث

إنين حاولت جاهدا يف حبثي هذا إىل استخراج نتائج قيمۃ تنفع طلبۃ العلم ،فوصلت بعد دراسۃ هذا اْلوضوع

إىل نقاط تاليۃ:
1
2

األدب له عالقۃ بوجدان اإلنسان.

دائرة األدب واسعۃ حيث يستخدم لألهداف اْلتنوعۃ ،مثل استخدامه حلصول اللذة ولتسكني عواطف

البشريۃ وإلرشاد الناس وإصالحهم.
3

ولألدب دور مهم وأثر با لغ يف انقالب أحوال األمم.
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وهب اهلل سبحانه وتعاىل لنبيهﷺأعىل قوة الوجدان وجوامع الكلم.

الناس كانوا يتأثرون بسبب حالوة كالم النبيﷺوعذوبته .

تعليمات النبيﷺ كانت جواهر األدب ،حيث أهنا غريت أعداء باألصدقاء.
أدب النبيﷺ كان حافال باحلكمۃ واْلوعظۃ.

اآليات القرآنيۃ قد أخرست ألسنۃ الشعراء واخلطباء .

أصول العلوم الدينيۃ ومباديها كلها مستنبطۃ من القرآن واحلديث.

سبب تدو ين علم النحو هو اختالط األعاجم مع العرب۔

اْلصادر واْلراجع
 1الدريعي ،إبراهيم بن حسن،أمحد بن سليمان اْلشعلي ،محود بن عبداهلل السالمۃ،األدب العريب للصف األول الثانوي،

تعديل،وزارة الرتبيۃ والتعليم باْلملكۃ العربيۃ السعوديۃ1428 .هـ ،ص 9

 2-القشريي النيسابوري ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن (اْلتوىف261 :هـ)،اْلسند الصحيح اْلختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول

اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد البايق ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،كتاب اْلساجد ومواضيع الصالة،ج،1

ص371

 3-سورة ص ،اآليۃ86 :

 4-اجلاحظ،عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء،الليثي ،أبو عثمان(،اْلتوىف255 :هـ)،البيان والتبيني،دار ومكتبۃ

اهلالل ،بريوت 1423 ،هـ،ج،2ص13
 5-صحيح مسلم،ج،2ج593

 6-الندوي ،علي أبو احلسن بن عبد احلي بن فخر الدين(اْلتوىف1421 :هـ)،السرية النبويۃ ،دار ابن كثري – دمشق ،الطبعۃ :الثانيۃ

عشرة  1425 -هـ،،ج،1ص318

 7-الشيباين،أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد(اْلتوىف241 :هـ)،فضائل الصحابۃ،حتقيق :د .وصي اهلل حممد

عباس،مؤسسۃ الرسالۃ – بريوت ،ط .األوىل1983 – 1413 ،ء،ج،2ص817
 8سورة طه ،اآليۃ81:

 9تفسري القرآن الكريم ،أسامۃ علي حممد سليمان ،مصدر الكتاب :دروس صوتيۃ قام بتفريغها موقع الشبكۃ اإلسالميۃ،.4/21 :http://www.islamweb.net
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راحۃ القلوب/دلج،3امشرہ(1ونجری-وجن1019ء)

 10القحطاين ،د .سعيد بن عىل بن وهف،رمحۃ للعاْلني،الكتاب منشور عىل موقع وزارة األوقاف السعوديۃ بدون بيانات،ج،1
ص119

 11سورة آل عمران ،اآليۃ113 :
 12سورة أنفال ،اآليۃ63 :
-

 13آل مطر الزهراين ،أبو ياسر حممد بن مطر بن عثمان(اْلتوىف1427 :هـ)،تدو ين السنۃ النبويۃ نشأته وتطوره من القرن
-

األول إىل هنايۃ القرن التاسع اهلجري،دار اهلجرة للنشر والتوزيع ،الرياض ،اْلملكۃ العربيۃ السعوديۃ ،الطبعۃ :األوىل،
1417هـ1996/م،ج،1ص66

 14الطنطاوي،الشيخ حممد،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،حتقيق :أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إمساعيل ،مكتبۃ إحياء
-

م1426هـ،ج،1ص23
الرتاث اإلسالمي ،ط .األوىل - 2115
 15انظر :نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة،ج،1ص22
-

 16مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي (اْلتوىف912 :هـ)،فتح
-

اْلغيث بشرح الفيۃ احلديث للعرايق،حتقيق :علي حسني علي ،مكتبۃ السنۃ – مصر ،ط .األوىل1424 ،هـ 2113 /م،ج،4ص113
 17مقاالت شبلي ،للعالمۃ شبلي النعماين ،دار اْلصنفني ،شبلي اكيدمي ،اهلند2119م،ج،3ص9،8-
-

 18احلمريي اْلعافري،عبد اْللك بن هشام بن أيوب  ،أبو حممد ،مجال الدين (اْلتوىف213 :هـ)،السرية النبويۃ ،حتقيق :مصط ىف

السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشلبي ،شركۃ مكتبۃ ومطبعۃ مصط ىف البايب احللبي وأوالده مبصر ،الطبعۃ :الثانيۃ،
1375هـ  1955 -م :ج،1ص315
 19سورة البقرة ،اآليۃ23،24:

 20القرشي الدمشقي ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري (اْلتوىف774 :هـ)،السرية النبويۃ (من البدايۃ والنهايۃ البن كثري)،
-

حتقيق :مصط ىف عبد الواحد،دار اْلعرفۃ للطباعۃ والنشر والتوزيع،بريوت – لبنان 1395 ،هـ  1976 -م،ج،1ص119
 21صحيح مسلم،ج،4ص1767
-
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