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 رؤية شعراء صدر اإلسالم ألحداث اهلجرة 

 م.م وضاح حسن خضر احلديدي 

29/9/2019 تأريخ القبول:              3/9/2019 تأريخ التقديم:     
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                              

 ة:المقدم
مين ، الذي أرسله الحمد اهلل رب العالمين والصالة والسالم على خير المرسلين محمد األ

اهلل بالحق المبين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم وسار على هديهم بإحسان 
 إلى يوم الدين 

 وبعد :
 والع اايرة واألمااواأل واألو د والااو ن وتاارا الااديار إلااى الحب اا   الهجاارة حااد كااان 

 فهاوصاعوب ، فاي اايا  ال أمار ليس باألمر الهين، إنما هاو وكأل ما يملكون في سبيأل دينهم
كاأل قوي  مؤمنا  صاابرة علاى تحماأل أعبااك التكلياع والادعوة إلاى التوحياد و يحتاج إلى نفوس 

جساد  أ اعار الهجارة إلاى الحب ا  معانااة المسالمين، مان . وقاد هذا   ل يك إ  لعبادة اهلل
خالأل ال اعور بالرربا  والحناين، فحاو  صاورا راإلعا  لايماان اللاوي، والتصاديق العمياق بماا 

بااه المؤمنااون المهاااجرون  ولصاانيي هااذا ا يمااان بتلااا النفااوس، ماان اكت ااافها لااذواتها  وُعااد
كااونهم يواجهااون الم اارا الجاااهلي المسااي ر علااى األرل، وهاام فإلاا  قليلاا  ومعرفتهااا بلاادرها 

 .   مستضعف
وقااد ا ااتمل  الدراساا  علااى تمهيااد ، وأربعاا  م الااب وا ااتمأل التمهيااد علااى معنااى 

ح ومااا تعنيااه فااي اللااران الكااريم والساان  النبوياا  ، ومعنااى الرؤياا  الهجاارة فااي اللراا  وا صاا ال
لرااا  واصااا الحا  فالم لاااب ا وأل  ا اااتمأل علاااى رؤيااا  الااادين الجدياااد والنجااااة مااان الفاااتن ، 
فالم لب الثاني ا اتمأل علاى رؤيا  الاذا  ومعانااة الرربا  ، ثام الم لاب الثالا  ا اتمأل علاى 

ابي وا خير ا اتمأل علاى رؤيا  البعاد والفاراق ، رفل النظم اللبلي  ومجابهتها ، والم لب الر 
 ثم خاتم  ألهم النتاإلج التي توصلنا إليها 

                                                 

 .كلية اإلمام األعظم )رحمه اهلل( الجامعة/ نينوى. 



 م.م وضاح حسن خضر احلديدي                                                             رؤية شعراء صدر اإلسالم ألحداث اهلجرة        

 318 

   :التمهيد
 اوال الرؤية في اللغة واالصطالح 

بصااار بعااين او بصاايرة  فييي اللغيية أمااا البصاار  (1))رأى( أصااأل ياادأل علااى نظاار واي
لعين والللاب ، والرؤيا  فالرؤيا  النظار باا. (3)ورأي  فهي الرؤي  بالبصر (2) بالعين فهو رؤي 

ثاااال   لهاااا رأىفااا(4)باااالعين تتعااادى إلاااى مفعاااوأل واحاااد ،وبمعناااى العلااام تتعااادى إلاااى مفعاااولين
د    من ضمنها الرؤي  التي أ لق عليها علماك اللرا  رأى ا دراكيا  تمييالا لهاا عان رأى 

دراا فاااااألولى ا  ورد  هاااذل الااااد    فااااي اللاااران الكااااريم . الحلميااا  ، ورأى العلمياااا  ،وقااااد
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  : قولييه تعييال بالبصاار جاااك  فااي 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ  فيي قوليه تعيال : رأى الحلمي  والثاني . (5) چچ  چ  چ  

ونعتلااااد  م.والثالثاااا  رأى نعلاااا(6)چې   ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   
حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب                ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    چ  قاااااااااااأل تعااااااااااالى :

لكنهااا فااي العااين حليلاا  وفااي الللااب مجااال مثااأل  (8) أي نعلاام ونعتلااد. (7)چمب  ىب  
فهاااذا علاااى المجاااال وأماااا علاااى . (9) چہ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   چ  قولاااه تعاااالى:

                                                 

 .  2/472عبد السالم محمد هارون : (معجم ملاييس اللر ، احمد بن فارس،تحليق:1)

 .  8/306ب العين ، الفراهيدي ، تحليق :مهدي المخلومي، ابراهيم السامراإلي :(كتا2)

  :،  بن سيدل ، تحليق: لجن  احياك الترا  العربي ، دار ا فاق الجديدة ، بيرو  ،د. (المخصص 3)
112  . 

 لسان العرب مادة رأى . (4)
  (.76: آي  )(سورة األنعام 5)
 . (10: آي )(سورة يوسع 6)
 . (11: آي  )ورة يوسع( س7)
، سن  4، عدد 13(ينظر الرؤيا في النص السردي العربي ، نصر حامد ابو ليد ،مجل  فصوأل ، مجلد 8)

 .  106، مصر :1994

  (8:آية ) سورة فاطر(9)
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ڇ  ڇ  چ  كقوليه تعيال  :الحليل  فالرؤي  الم اهدة بالبصر حي  كان في الدنيا او اآلخرة  

  (1)چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  
 الرؤية في االصطالح 

يعد مفهوم الرؤي  من المفااهيم ال ااإلع  فاي الدراساا  األدبيا  الحديثا  ، لكناه ايار 
نجااد خالفااا باااين الدارسااين فااي تحدياااد ماهياا  المفهااوم ، كوناااه يتااداخأل مااي مفهاااوم  إذمحاادد 

أل السبب في ذلا يرجي إلى مستوى عام إلى عدم اكترا  النلد العرباي الحادي  الرؤيا ، ولع
ومفاهيمه ، كماا يعاود علاى مساتوى خااص إلاى ان الرؤيا  والرؤياا يعبار  مص لحاتهبتدقيق 

علااى بعاال  األماار( فاااختل  Visionعنهمااا بلفااظ واحااد فااي اللرتااين الفرنسااي  وا نكليلياا  )
العكااس  أوتحاادثون عاان الرؤيااا وهاام يلصاادون الرؤياا  ي فأصاابحواالنلاااد العاارب المعاصاارين 

ذاوالرؤياا  تعنااي الم اااهدة بالبصاار ، وقااد يااراد بااه العلاام مجااالا  (2). الرؤياا  علااى  أ للاا  واي
علااااى  أو ا لهياااا الم اااااهدة بااااالنفس ساااامي  حدسااااا ، وقااااد ت لااااق علااااى م اااااهدة الحلاااااإلق 

وقياااأل ان الرويااا  هاااي فعاااأل ،  (3)الم ااااهدة بالخيااااأل أوباااالوهم  ا دراا أوالم ااااهدة باااالوحي 
، وتلتلاي بهااذا  وا لهاامبصااري لماا هاو روحااني ومنااه الاوحي  إدرااالحاس البصاري ، وهاي 

مي الحلام والرؤيا  . وقاد ذهاب ديكاار  إلاى ان الرؤيا  هاي عماأل ذهناي قااإلم قاوة الحكام ماي 
 األ ااياكياادرا بذاتااه ملااادير  البصاار   إنباااركلي إلااى  أ ااارانااه عمااأل بصااري ، فااي حااين 

 واألوضاا هاو عالماا  ود إلاأل علاى المساافا   إنمااومسافاتها وكاأل ماا يادركها  ضاعهاوأو 
على الواقي وال بيع  من لل  من التفاعاأل بينهماا  -فيما يبدو-فالرؤي  تأسس   (4)والملادير 
مثاأل التوااأل فاي الاذا  واساتب انها وتساجيأل  أخرىعند بعل الباحثين من للا   -واتخذ 

 األعمااااقلمحاولااا  الراااوص فاااي الالوعاااي اي فاااي وأحاسااايس س ماااا تختلناااه مااان هاااواج أدق

                                                 

 (  77سورة األنعام: آي  ) (1)

   عر ، حسن ملارب  لمفهوم الرؤي  في حرك  مجل الحساسي  المتيافيليليا في ال عر الحدي ، (2)
 . 91: 1993، وا ن ن ،2/3، مجل  جسور،العددمخافي

 .  605-1/604: ، دار الكتاب المصري ، اللاهرة ،د. المعجم الفلسفي ، جميأل صليبا  ينظر: (3)

 .  90:  1979، عالم الكتب ، بيرو  ،المعجم الفلسفي ، مجموع   من العلماك ينظر: (4)
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توجاااد .ليسااا  الرؤيااا  ا  عتبااا  لماااا هاااو  لاااذا فهاااي )) تعااارع لكنهاااا   (1)الساااحيل  المعتمااا  
ان ظماأل لماا لام يارل بعاد ، قاد ا اتدد .  ا نساانمنها : الريب ففاي ذروة الرؤيا  يجاد  أقصى

 –ل ا  تك اع لناا عان البعاد والظماأ الرؤي  حرك  من الالمتناهياا  : نل ا  الوصاوأل هاي ن
والرؤي  هي مجموع  من ا فكار والمواقاع   (2)اكثر مما تك ع لنا عن اللرب وا رتواك ((

وا حاسيس واعتبارا  الذا  ال ااعرة للمواقاع التاي تعارل لهاا جاراك تهجيارل عناوة ، فعبار 
عر للواقاااي عاان ذلااا فاااي ا ااعارل مااان خااالأل الرؤيااا  التااي تمثااأل )) تصاااور معااين لااادى ال ااا

وا  ياك والكاون وموقفاه او فلسافته او نظرتاه الاك هاذل اللضاايا التاي ت ارأل عصارل وت ارله 
هو معبرا عنها ب رق واساليب مختلف  لذا فهو يتوسأل بما هو مرإلاي محساوس للك اع عان 
المجهااوأل والالمرإلااي ، فالرؤياا  عتباا  للريااب وتجاااول للساا حي  والرااوص إلااى األعماااق فااي 

 (3)رؤي  العالم ((
 الهجرة في اللغة واالصطالحثانيا 

 الهجرة لغة:
: فا أوال ترك ما كنت مالزما له ورد  مفردة الهجر في اللر  بمعان عدة منها:

))الَهْجُر والِهْجران: ترُا ما َيْلَلُما َتَعهُُّدُل ومنه ا تل  هجرُة الُمهاجريَن، ألّنهم َهَجروا 
: والَهْجُر ضد الوصأل القطع إي ضد الوصلعنى .وم(4)ع اإِلَرُهْم  فتلّ عوهم في اهلل((

وا سم الِهْجَرُة والهجرتان هجرة إلى الحب  ، وهجرة إلى المدين  والُمهاجرة من أرٍل إلى 
. َوَهاَجَر اْلَلْوُم ِمْن َداٍر ِإَلى َداٍر َتَرُكوا اأْلُوَلى ِللثَّاِنَيِ  َكَما َفَعأَل (5)أرٍل والَتهاُجُر التلا يُ 

                                                 

  العوامأل والمظاهر ، واليا  التأويأل ،عبد الرحمن اللعود ، سلسل  ا بهام في  عر الحداث ينظر: (1)
،دار ومكتب  .وينظر الرؤي  في  عر ذي الرم  ،ان تحسين الجلبي2002:132عالم المعرف  / الكوي  ،

 .  7: 2010بسام ، الموصأل/ العراق، توليي من ورا  الجمأل ، المانيا ،

 .  151:  1992ساقي ،بيرو  /لبنان ،، دار ال(الصوفي  والسريالي  ، اودونيس2)

   9(الرؤي  في  عر ذي الرم  :3)

براهيم السامراإلي تحليق : مهدي المخلومي، ،الخليأل بن احمد الفراهيدي،(كتاب العين4) ، دار ومكتب  واي
 .3/386:الهالأل ، د.  

بيرو   –للماليين ، دار العلمتحليق : احمد عبد الرفور ع ار الجوهري، (تاج اللر  وصحاح العربي ،5)
 . 2/851: م 1987 -  ها1407، ال بع  الرابع  ،
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َر الرَُّجأُل َوَتَمْهَجَر َتَ بََّه ِباْلُمَهاِجِريَن َوِفي اْلَحِديِ  اْلُمَهاجِ  ُروا»ُروَن، َوَتَهجَّ « َهاِجُروا َوَ  َتَهجَّ
 .(1)أي اخلصوا الهجرة
 الهجرة اصطالحا

وهي الخروج من أرل إلى    يبتعد المعنى اللروي عن المعنى ا ص الحي.
نتلاأل إلى بلد آخر بلصد المعي   وا قام  فيه أخرى، سعًيا وراك األمن أو الرلق  وا 

فالهجرة هي ا نتلاأل والخروج في سبيأل اهلل من بالد الكفر إلى بالد  (2) بصف  داإلم .
أخرى يست يي المهاجرون المسلمون فيها ممارس   عاإلرهم الديني  بحري  تام  دون 

ير آبهين بترا األهأل اض هاد وافتتان، وهي أيضا الفرار إلى اهلل والنجاة بالدين ا
واألصحاب األمواأل على الرام ما فيها من معاناة  ديدة جراك الفراق، و))اْلِهْجَرُة َضْرَباِن 

اَرُة ِبالسُّوِك َوال َّْيَ اُن َوالظَّاهِ  َرُة اْلِفَراُر َظاِهَرٌة َوَباِ َنٌ   َفاْلَباِ َنُ  َتْرُا َما َتْدُعو ِإَلْيِه النَّْفُس اأْلَمَّ
ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ. قاأل تعالى: (3) يِن ِمَن اْلِفَتِن((ِبالد  

چ وقال تعالى: (4)چەئ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

المؤمن ()))وقاأل (5) چڇ ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ 
قد و  .(6)((من أمنه الناس عل  أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجَر الخطايا والذنوب

                                                 

بيرو  ،  –دار الفكر  ، ، تحليق: عبد السالم محمد هاروناحمد بن فارس  معجم ملاييس اللر ، (1)
 .6/34:  م 1979 -ها 1399

 م2008، عالم الكتب ، ال بع  ا ولى،معجم اللر  العربي  المعاصرة: احمد مختار عمر ينظر: (2)
:3/2326  . 

، تحليق : محمد فؤاد عبد الباقي دار  رح صحيح البخاري ،احمد بن حجر العسلالني فتح الباري (3)
 1/54: ه1379بيرو ،  -المعرف  

  . (110آي  ) :سورة النحأل (4)

  . (195:)آأل عمران  سورة (5)

ليق: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار ها( تح273أبو عبد اهلل محمد بن يليد الللويني ) سنن ابن ماجه ، (6)
 .2/1298( :3934، رقم الحدي  )بيرو   –الفكر 
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برئت الذمة ممن أقام مع )) قاأل:  ()صحَّ َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد اهلِل اْلَبَجِلي  َأنَّ َرُسوأَل اهللِ 
ل مسلٍم يقيم بين أظهر أنا بريء من ك(: )) )وقاأل.(1)((المشركين في ديارهم 

 .(2)((قالوا: يا رسول اهلل ولَم؟ قال: ال تراءى نارَاُهما، المشركين
 

      . المطلب األول  رؤية الدين النجاة 
الدعوة   يمكن لها أن تصأل إلى الناس كاف  ما لام يكان هنااا مناائ مالإلام يتاوفر 

ا ساااتلرار النفساااي  بعاااد ان فاااي ا ساااالم  للجمياااي ،وقاااد وجاااد المسااالمون فياااه األمااان والحريااا 
فهذا حميد بن ثور الهاللي يلارن بين حالين حاله فاي الجاهليا  وحالاه فاي    تأملوا الرسال  

: ليعلن ان في إتبا  النبي محمد صالى اهلل علياه وسالم النجااة فاي الادارين اذ قااأل ا سالم ،
(3) 

ييييين ُسيييييَليم  ُمقصيييييدا  َأصيييييَبَل َقلبيييييي م 
          

نهيييييييييييييييا   وا  ن تعّميييييييييييييييدا إ ن َخطيييييييييييييييأ م 
 
 

ييييييييييييل  الهييييييييييييم  ك ييييييييييييالزا  َجلعييييييييييييدا   َفَحمِّ
         

 تَيييييييييييرى الُعليفيييييييييييي  َعليهيييييييييييا موَكيييييييييييدا 
 
 

 َوبيييييييييييييَن نسييييييييييييعيه خييييييييييييدّبا  ُملب ييييييييييييدا   
       

 ذا الس يييييييييييييييراُب ب يييييييييييييييالَفالة  اط يييييييييييييييرداا   
 
 

 َوَنجييييييييييييَد الميييييييييييياُء ال ييييييييييييذي تَييييييييييييور دا 
         

 تَيييييييييييييييوراَد السِّييييييييييييييييد  َأراَد الَمرَصيييييييييييييييدا 
 نييييييييييييييا َربانييييييييييييييا ُمحّمييييييييييييييدا  َحتيييييييييييييي  َأرا 

         
يييييييييدا  يييييييييَن الل يييييييييه  ك تابيييييييييا  ُمرش   َيتليييييييييو م 

 
 

دا   َفَلييييييييييييم ُنَكييييييييييييذِّب َوَخَررنييييييييييييا ُسييييييييييييج 
         

دا   ُنعطيييييييييي الز كييييييييياَة َوُنقييييييييييُم الَمسيييييييييج 
 
 

 

                                                 

( 2261رقم الحدي  ) ،، تحليق: حمدي السلفيالمعجم الكبير، ال براني، تحليق : حمدي السلفي، (1)
:2/302 . 

ب ار ها(، تحليق: 279محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاا الترمذي )سنن الترمذي ،  (2)
 .3/207:( 1604، رقم الحدي  )م1998بيرو   -دار الررب ا سالميعواد معروع ، 

د.  .  ، تحليق: عبد العليل الميمني، الدار اللومي  لل باع  والن ر،ديوان حميد بن ثور الهاللي (3)
 .   78-77: م1965ه 1384اللاهرة ،
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فال ااااعر يظهاااار عاااادم توالنااااه النفساااي قبااااأل ا سااااالم وانااااه كاااان يعاااااني حالاااا  ماااان 
، اتبااااي الر ااااد والهداياااا  ، ودخااااوأل )نااااا(  ا ضاااا راب والللااااق ، وبعااااد ان تبصاااار با سااااالم

 الجماع  في النص تؤكد 
باأل جااك     لدين ا سالمي جااك خاتما  الاديانا  ولام يكان ملصاورا علاى اما  دون أخارىان ا

ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے ے  چقاأل تعالى:     لكأل الناس

ٻ  ٻ     ٻ   ٱ  چ : قاااأل تعااالىبااأل تجااول حاادود الب اار إلااى عااالم الجاان، (1) چۓۓ

 (2)چٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ
(علااى ملااا الحب اا  ووصاافه بأنااه ملااا عااادأل وان أرضااه ارل صاادق إن ثناااك الرسااوأل)

(كاااان ي اااعر بلاااوة العالقااا  باااين دعوتاااه وباااين الديانااا  المسااايحي ، دلياااأل علاااى إن الرساااوأل)
يا  اللرآني  قد أكد  علاى أواصار التلاارب باين الاديانتين وعبار  ويالحظ أن العديد من اآل

عاان الم اااعر ا يجابياا  التااي يحملهااا المساالمون تجااال أتبااا  الدياناا  المساايحي ، وماان اياار 
(قاااد اساااتهدع مااان حااا  أتباعاااه علاااى الهجااارة إلاااى الحب ااا  المساااتبعد أن يكاااون الرساااوأل)

قااأل عباد اهلل بان الحاار  . (3)فيهاا الحصوأل على ماو ن قادم هنااا لن ار الادعوة ا ساالمي 
 .(4)بن قيس:

 ة  ييييييييللغَ غَ   مُ يييييييييييينّ ن عَ غَ ييييييييييّ بل با  يييييييا راكَيييييي
 
 
 
 

 ين  دّ ييييييييياهلل وال الغَ ييييييييرجيييييو بَ  ن كيييييانَ َمييييي 
 
 
 
 

 د  هَ ضيييييطَ اهلل مُ  اد  يَ بيييييمييييين ع   ئ  امييييير  لُ ُكييييي
 
 

 ون  ييييييييييَوَمْفتُ  ورٍ هُ يييييييييييقمَ  ةَ يييييييييّ كمَ  ن  ييييييييييطبَ ب   
 
 
 

                                                 

 (  28آي  ) سورة سبأ: (1)

 ( 2-1آي  )  سورة الجن: (2)

، ها م يحيى المالح ، م بع  جامع  الوسي  في السيرة النبوي  والخالف  الرا دة ، ها م يحيى المالح (3)
 . 143:  1991الموصأل 

َعْبد اللَِّه ْبن الحار  ْبن قيس ْبن عدي ْبن سعد ْبن سهم اللر ي السهمي، أخو الساإلب، كان من  (4)
ينظر: أسد  مبرق(،البي  قاله سنلع عليه فيما بعد.مهاجرة الحب  ، وكان  اعًرا، وهو الذي يدعى )ال

،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الراب  في معرف  الصحاب  
ها(،تحليق: علي محمد معول ،وعادأل أحمد عبد 630ال يباني الجلري، عل الدين ابن األثير)المتوفى: 

 .3/207: م 1994 -ها 1415،ال بع : األولى ،  الموجود ،دار الكتب العلمي 
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 ة  ييييييييعيييييييواس له  يالييييي الدَ يييييييييا بدنَ يييييييَ وجإن يييييا 
 
 

 
 

يييييتُ   ون  والُهييييي اة  خيييييزَ والمَ  ل  ي مييييين اليييييذا نج 
 
 

 وخييييزى الحييييياة     ذلِّ ييييييوا عليُمييييق   تُ اَل َفيييي
 
 

 ون  ييييييييُ يييييير مأمغَ  ييييييبٍ عَ وَ  ات  َميييييفيييييي المَ  
 
 

 وايييييييييييييييييحُ رَ واط   اهلل   ولَ ييييييييسُ ا رَ عَنييييييب  ا تَ إن يييييي
 
 

 ين  از  وَ لَميييييا وا فيييييي الُ َعيييييوَ  يّ ب يييييالن   ولَ َقييييي 
 
 

 واَغيييييبَ  ينَ ذ  اّلييييي وم  القَ ب ييييي كَ ابَ ذَ ل َعييييياجَعيييييفَ  
 
 

 يون  طغُ ييييييييييا فَ وَ علُيييييأن يَ  كَ ب ييييي ذا  ييييييييائ  عَ وَ  

 
 

وامتثلاا  ألماار هلل ) لااو تأملنااا الاانص لوجاادنا فيااه ثااال  فإلااا ، األولااى تبعاا  النبااي)
ثهم ال ااعر أصر  على كفرهاا وعنادهاا، وهنااا فإلا  بليا  داخاأل مكا  حا  وهاجر ، والثاني

على الهجرة ألن المكان صار ي كأل خ را عليهم، وبلااؤهم فياه، يجار علايهم الاذأل والمخالاة 
ڇ  ڇ  چوالهوان، في الحياة الدنيا وفي اآلخرة. وهنا نجد استناد ال ااعر إلاى قولاه تعاالى: 

ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

وان اسااتهالأل ال اااعر فااي هااذل األبيااا  (2)چں  ں   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ 
بأساااالوب النااااداك يمثااااأل  دعااااوة صااااريح  إلااااى  كااااأل مساااالم يريااااد الفاااارار بدينااااه وعليدتااااه ماااان 

فال اعر عبر عن حال  الظلم التاي عاناهاا ، ا ض هاد وا فتتان كي يست يي ن ر ا سالم
اللبلياا  ا رساتلرا ي  مااا  المسالمون داخاأل مكاا  مان الويااأل واللساوة  واللماي، إذ كاناا  السال  

تلاأل على وثنيتها مهيمن  على مركل اللرار بكأل إبعادل السياسي  وا قتصادي  وا جتماعيا ، 
فهي تخفي كأل مظاهر ساي رتها وراك الملادس الاوثني  الاذي عاادة ماا تتعاذر باه ضاد دعاوة 

قباااأل  المسااالمين، والاااذي كاااان لساااان حااااأل خ ابهاااا اللمعاااي إلاك أي تجااااول لهاااذا الاااوثن مااان
 المسلمين الذين عملوا جاهدين على ن ر ا سالم.
 المطلب الثاني رؤية الغربة ومعانتها في الذات 

أرااام المساالمون علاااى الخااروج بعاااد أن عجاال الم اااركون عاان صااادهم وردهاام عااان 
ا ساااالم فتااارا ذلاااا فاااي نفوساااهم أثااارا بالراااا ساااببه تااارا المكاااان الاااذي تهاااوي إلياااه أفإلااادتهم، 

                                                 

ها(، 213، عبد الملا بن ه ام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جماأل الدين )السيرة النبوي  (1)
براهيم ا يباري ، وعبد الحفيظ ال لبي، رك  مكتب  وم بع  مص فى البابي  تحليق : مص فى السلا ، واي

 .  1/330: م 1955 -ها 1375،الثاني ، الحلبي وأو دل بمصر ال بع  

 (. 97سورة النساك :آي  ) (2)
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ي عنااد ا نسااان عاماا  والعربااي خاصاا  الااذي ظااأل يبكااي األ ااالأل  فا رتبااا  باااألرل مصااير 
وهاااي  دياااار خربااا  ردحاااا مااان الااالمن، فكياااع إذا كاااان هاااذا المكاااان ملدساااا يحاااوي بيااا  اهلل 

ا َأَراَد النَِّبيُّ َصلَّى اهلُل َعَلْياِه َوَسالََّم َأْن َيْن َ  َق ِلاالحرام؟ فَعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َساِبٍ ، َقاأَل: )) َلمَّ
إ نِّييي أَلَْعَلييُم َمييا ِإَلااى اْلَمِديَنااِ ، َواْسااَتَلَم اْلَحَجااَر، َوَقاااَم َوَسااَ  اْلَمْسااِجِد، اْلتََفااَ  ِإَلااى اْلَبْيااِ ، َفَلاااأَل: 

ْنيك   ، َوَما ف يي اأْلَْرض  َبَليد  َأَحيب  إ َليي  م  ْنك  ، َوَضَع الل ُه َعز  َوَجل  ف ي اأْلَْرض  َبْيت ا َأَحب  إ َلْيه  م 
يَن َكَفُروا ُهْم َأْخَرُجون ي  .(1) ((َوَما َخَرْجُت َعْنك  َرْغَبة ، َوَلك ن  ال ذ 

للااد  ااكأل المكااان عنااد المهاااجرين مثياارا نفساايا اسااتندوا عليااه فااي أبياااتهم، هااذا مااا 
وهااو يعاتااب أمياا  باان خلااع باان وهااب باان حذافاا  باان جمااح (2)صاارح بااه عثمااان باان مظعااون 
 (3)في إسالمه، وكان أمي   ريفا في قومه في لمانه ذلا: وهو ابن عمه، وكان يؤذيه 

ي َجيييييياءَ     ب غضيييييية َأتَييييييْيَم ْبييييييَن َعْمييييييٍرو ل ل ييييييذ 
 

 َأْكتَيييييعُ  ْركُ ييييييييَ َواْلب ْرَماُن ييييييييَ ْن ُدون يييييه  الشيييييييَوم   
 
 

 آمييييييييينا   ن  َمك ييييييةَ يييييييييييييْن َبطْ يييييييييي م  ييييييييأََأْخَرْجَتن  
  

 َذعُ يَتقييييي َضييييياءَ َبيْ  ْرح  يييييييي صَ يْنتن ي ف ييييييييييييَ َوَأْسك 
 ريشيييييييييها  يكَ ييييييييييييياال  اَل ُيَوات  ييييييييييييييييتَييييييييير يُ  ن ب 

 
 اجمييييييييع  لييييييييكَ   ر يشييييييييَها اال  ييييييييييَ َوتُبييييييييَرى ن ب 

  أعيييييييييييَزة   اييييييييييييي  َوام ا ك رَاميييييييييييييييييييَت َأقْ ييييييييييييييَوَحاَربْ  
 

ييييييياييييييييييْ َوَأْهَلك   تفيييييييزع  تَ يْم ُكنيييييييييييييييييي  ب ه  َت َأْقَوام 
   ُمليييييييييييييييييّمة   اييييييييييييييييْوم  َك يَ ييييييييييييَسييييييييَتْعَلُم إْن َناَبتْ  

 
 تصييييينع تَ ييييييييييياُ  َمييييا ُكنْ ييييييييييَوَأْسييييَلَمَك اأْلَْوبَ   

نجااد إن ا حساااس بالررباا  كااان قويااا فااي ذا  عثمااان باان مظعااون وقااد تمثااأل ذلااا   
ماان خااالأل اسااتعماله ألساالوبي ا سااتفهام بااالهملة، والتعجااب بااالالم فااي )للااذي( فااي البيتااين 

ا نساني  تنفعأل بأحاسايس مختلفا  يعبار ا نساان عنهاا باالكالم فيظهار األولين، كون النفس 

                                                 

أبو الوليد محمد بن عبد اهلل بن أحمد المكي المعروع  ،وما جاك فيها من اآلثار، األلرقيأخبار مك   (1)
 .2/155: بيرو  -ها( تحليق : ر دي الصالح ملحس ، دار األندلس للن ر250باأللرقي)

عون ْبن حبيب ْبن وهب ْبن حذاف  ْبن جمح ْبن َعْمرو ْبن هصيص ْبن كعب ْبن هو)عثمان ْبن مظ (2)
لؤي ْبن االب اْلُلَرِ ّي الجمحي يكنى أبا الساإلب، أمه سخيل  ِبْن  العنبس ْبن أهبان ْبن حذاف  ْبن جمح، 

ْساَلم، .... ْبعد ثالث  ع ر رجاًل  وهاجر ِإَلى الحب    وهي أم الساإلب وعبد اللَّه ابني مظعون.أسلم أوأل ا ِْ
ُهَو وابنه الساإلب الهجرة األولى َمَي جماع  من المسلمين، فبلرهم وهم ِفي الحب   أن قريً ا َقْد أسلم  

 .3/589فعادوا(. اسد الراب  في معرف  الصحاب :
 . 1/332:  السيرة النبوي  (3)
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. (1)مااا ياادأل علااى هااذل األحاساايس ماان تعجااب أو اسااتفهام أو اياارل ماان األساااليب ا ن اااإلي 
وهاااذا ا نفعااااأل أدى إلاااى تاااألم حالااا  ال ااااعر جاااراك  فعاااأل ابااان عماااه، الاااذي صاااد  عالقااا  

، و  سااايما األسااارة، هاااو األوأل واألكثااار ا نتمااااك األساااري فا نتمااااك إلاااى األصاااأل الم اااترا
أصال  واساتمراري  فاي تااريإل ا نساان، وهاو قساري وف ارّي معاًا،   خياار لانساان فياه، و  

. فالادافي الاذي جعاأل ابان عام ال ااعر (2)ساوّي  لاه بدوناه، فا نساان يولاد منتمياًا إلاى األسارة 
للبيلاا  علااى إفرادهااا إذا مااا التااي تلرهااا ا يخرجااه قساارا ماان مكاا  لاام يكاان ضاامن علوباا  الخلااي

ارتكبااوا جناياا  مخلاا  أو جرمااا أو)) عمااأل عماااًل ينااافي  اارفه أو  اارع قبيلتااه، واسااتمر فااي 
ايااه   يساامي نصاااإلح أهلااه وع اايرته، كاسااًرا أعااراع آلااه وقبيلتااه فلااد عصاابي  أهلااه وقبيلتااه 

مو ناه  له،وهام على وجهه  ريًدا يلتمس مجاورة رجأل من ع يرة أو قبيل  أخارى قريبا  مان
 .(3)أو بعيدة عنه. وتكون هذل الفترة من حياة ا نسان  رَّ فترة في حياته((

و اااعرنا لااام يرتكااب أي محظاااور اياار اناااه قاااأل رباااي اهلل.فااألم الرربااا  تمثااأل أيضاااا 
با خراج اللسري من مك  الذي عبار عناه  ااعرنا بابعل األلفااظ الرريبا  التاي عالل  مان 

فااااي ارل الحب اااا  وقصاااارها  (4)ن، الباااارا، أكتااااي (معاناااااة اربتااااه ووح ااااته وهااااي )ال اااارما
ماان األباايل المختلفاا  تمامااا عاان مك )اآلمناا (التي ُأرِااام علااى الخااروج منهااا، فعلااى الاارام 

إ  أن عثمااان حاااوأل أن يتحاماااأل فهاااو لاام ي ااأل تصااوير معاناتاااه، ا حساااس بو ااأة الررباا  
ينه وعليدته التاي على تلا الو أة من خالأل ا صرار على السعي في سبيأل الحفاظ على د

يجاد فيهاا عالال كاون ا سااالم عناد المهااجرين األولاين كاان الراياا  الساامي . ثام يخاتم عثمااان 
                                                 

ها( ، دار الللم دم ق الدار 1425، عبد الرحمن بن حسن حبنك  الميداني الدم لي )البالا  العربي (1)
 .1/144: م 1996 -ها  1416ال امي ، بيرو  ، ال بع  األولى، 

 10: 1998، فاروق احمد سليم ، من ورا  اتحاد الكتاب العرب ا نتماك في ال عر الجاهلي (2)
 م2001ها، 1422، جواد علي ، دار الساقي ال بع  الرابع  ( المفصأل في تاريإل العرب قبأل ا سالم 3)
:7/410. 

ال رمان موضي، ومن روال ال رمان بكسر النون فهو تثني   رم وهو لج  البحر.والبرا جماع  ا بأل ( 4)
البارك ، وقيأل هو اسم موضي هنا وهو أ به ، وقوله : والبرا أكتي،هذل رواي  اريب  ألنه أكد بأكتي دون 

، مصعب بن محمد بن مسعود الخ نى يرا مالك المختصر في  رح اريب السأن يتلدمه أجمي، ينظر: 
 –ها( تحليق: بولس برونله ، دار الكتب العلمي ، بيرو  604الجيانى األندلسي أبو ذر ابن أبي الركب)

 1/101: لبنان
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بتنبيه ابن عمه بأن استمرارهم فاي إخاراج أ اراع وساادة اللاوم سايكون لاه بن مظعون أبياته 
 عاقب  سيإل  وخيم .

 المطلب الثالث رفض النظم القبلية ومجابهتها
قباااأل ا ساااالم تمثاااأل )) جماعااا  مااان أسااارا  تااارتب  بأواصااار اللرباااى،  كانااا  اللبيلااا 

م اااترا وتحكمهاااا حكومااا   (1)وت ااارأل بلعااا  مااان األرل علاااى سااابيأل ال ااايو  ولهاااا ) اااو م(
. وماي سا و   امس ا ساالم يمكان اللاوأل باأن أواصار اللبيلا  (2)بعينها وفق قوانين معينا ((

ه نهااإلي بعاد قياام الدولا  ا ساالمي  بدأ  باألفوأل  يإلا ف ايإلا حتاى تام استإلصاالها ب اكأل  اب
فااي المديناا  المنااورة وان ظااأل لهااا ترساابا  إلااى اليااوم، فكااأل مااا قااأل ال ااعور با نتماااك الااديني 

اللبليااا   سااايما عناااد العرباااي. ف اااعار ا ساااالم  ظهااار ملاباااأل ذلاااا انتمااااكا  أخااارى أبرلهاااا
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  چ األساااامى هااااو التلااااوى قاااااأل تعااااالى: 

 (3)  چڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
 (4)وقد عبر عبد اهلل بن الحار  عن هذا المعنى في قوله: 

َبْنَك، ق تَيييييييياَلُهمْ  ي، اَل َأْكييييييييذ   َأَبييييييييْت َكب ييييييييد 
 
 

 َعَليييييييييييي  َوتَْأَبييييييييييياُ  َعَليييييييييييي  َأَنيييييييييييام ل ي 
 
 

 َوَكْيييييييييييَي ق تَييييييييييال ي َمْعَشيييييييييير ا َأد ُبييييييييييوُكمْ 
 
 

ييييييل  َعَليييييي  اْلَحيييييي ِّ َأْن الَ   ييييييُبوُ  ب َباط    تَْأش 
 
 

مْ  ييييه  ييييْن ُحييييرِّ َأْرض  يييينِّ م  َبيييياُد اْلج   َنَفييييْتُهْم ع 
 
 

يد  اْلَباَلب يييييل     َفَأْضيييييَحْوا َعَلييييي  َأْميييييٍر َشيييييد 
 
 

الذي سّنته اللبيلا ، فماادام أن هاذا ا نساان الفارد    اللانونفال اعر هنا لم يعد يحتمأل ذلا 
عالن البديأل خاارج إ اار يست يي أن يرير ماهو ساإلد ومورو ، فعليه  أن يعلن الل يع ، واي

: لياوحي المسالم رفل الليم التاي لام تعاد تنساجم و موحاا  الفاردالمتمثأل با سالم و اللبيل ، 
                                                 

حيوان أو نبا  أو  يك يعبر عند اللباإلأل البداإلي  ذا صل  بالفرد او باللبيل  ، فيتخذونه رملا  هو (1)
فرنسي(،عبدل الحلو، المركل التربوي للبحو   –)عربي معجم المص لحا  الفلسفي  يعتبرونه حافظا لهم ، 

 . 173: وا نماك ، مكتب  لبنان ، د. 
، وأل ديو ران  ،ترجم  محمد بدران،ولكي نجيب محمود وآخرون ،لجن  التأليع قص  الحضارة  (2)

 1/40: م 1956والترجم  والن ر جامع  الدوأل العربي  ، اللاهرة ، 

   (13: آي  )(سورة الحجرا 3)

 .1/331(السيرة النبوي  :4)
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فجاااك رفاال عبااد اهلل باان الحااار  فااي هااذل األبيااا  . ماان وراك ذلااا بماادى المعاناااة النفسااي 
األوأل )أب  كبادي( وهاو هناا با نا وظاهرا جاعال من تكرار الفعأل )أبى( في   ري البي  

رفل ق عي ألنه نابي من داخأل ال اعر رفل حمأل معه الم المسلمين فد لا  الكباد تعناي 
. ِمْن َذِلَا اْلَكَبُد، َوِهَي اْلَمَ لَُّ . ُيَلاأُل: َلِلَي ُفاَلٌن ِمْن َهَذا اأْلَْماِر َكَباًدا، َأْي ةِفي َ ْيٍك َوُقوّ  ةِ دَّ 

: )تأباال علاي أنااملي( وقوأل ال اعر(2) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌچ : الى. َقاأَل َتعَ (1)َمَ لَّ ً 
مثأل رفضا ظاهرا من حمأل السالح ضد المسلمين، ثم بعد ذلا يتسااكأل ال ااعر عان كيفيا  

 قتاأل ناس هم على حق واضح 
جلي كال مس   لبس فيه  وهم يريدون لكم الخير والصالح والنجاة مان العاذاب فكياع لاي 

تأملنااا هااذا البياا  لوجاادنا اثاار الاادين فااي ال اااعر ماااثال ماان خااالأل تسااااؤله أن أقاااتلهم؟ لااو 
وتأنيه إذا ما وجه له أمر باللتاأل والنظر فيه هأل هو على حق أم على با األ؟ علاى عكاس 
مااا كااان  اااإلعا فااي العاارع اللبلااي ماان العصاابي  لللبيلاا  حتااى وان كاناا  هااي المعتدياا  قاااأل 

مَّ  دريد بن الصم    (3)الص 
ي ييييَة إن َغييييَوت إالومييييا أنييييا   ميييين َغز 

 
    

ن ترُشيييييد غزيييييية َأرشيييييد     غوييييييُت وا 

 
 
 

فأثر الدين في نفوس المسلمين  جعلهم يخرجون على كأل  ي   يراد به وجاه اهلل 
گ  گ  گ  چ إ ااارة إلااى قولااه  تعااالى:  (َ  تَْأِ ااُبوُل ِبَباِ ااألِ ورضااال  ونجااد فااي قولااه )

ل ااااعر حااااأل المهااااجرين بعاااد أن ثااام يصاااور لناااا ا(4) چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
مكاا  الكريماا  المباركاا ، علااى أياادي الم ااركين الااذين وصاافهم بااأنهم  اخرجااوا عنااوة ماان ارل

عباااد للجاان لينلااأل لنااا الصااورة ماان المحسااوس إلااى المجاارد كونهااا ابلاا  فااي تصااوير ارابااا  
 األماار. إذ يخاارج اللريااب قريبااه دون أي خاارق للعاارع اللبلااي الااذي كااان ساااإلدا عنااد العاارب،

                                                 

 .5/153. وينظر: ملاييس اللر  :2/529تاج اللر  وصحاح العربي  : (1)
 (.  4د:آي  )لسورة الب (2)

ه( ، تحليق : احمد محمد  اكر و عبد 216، أبو سعيد عبد الملا بن قريب األصمعي)األصمعيا  (3)
 .107: 1993مصر، ال بع  السابع  ، -معارع السالم محمد هارون ، دار ال

 (.  42) آي (سورة البلرة : 4)
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ااْدرِ  وكااان لمفااردة البالبااأل وهااي تعنااي وقعااا علااى عمااوم الاانص  (1)َوْسااَواُس اْلُهُمااوِم ِفااي الصَّ
ليضاافي مساااح  ماان المعانااااة تضاااع إلاااى جملاا  الظاااروع اللاسااي  التاااي عاناهااا المسااالمون 
جراك التهجير الجبري مان قباأل الم اركين وهام فاي ارل الرربا . هاذا ماا دفاي بال ااعر إلاى 

 (2): ح إذ يلوألموجه  قبيلته بالسال
 َوت ْليييييييَك قُيييييييَرْي   َتْجَحيييييييُد الل يييييييَه َحق يييييييهُ 

 
 

ْجييييييرُ    َكَمييييييا َجَحييييييَدْت َعيييييياد  َوَمييييييْدَيُن َواْلح 
 
 

ْ  َفيييييياَل َيَسييييييَعن ن ي  َفييييييَ ْن َأَنييييييا َلييييييْم أُْبيييييير 
 
 

يييييْن اأْلَْرض  َبيييييرا ُذو َفَضييييياٍء َواَل َبْحيييييرُ    م 
 
 

يييييييد   َليييييييَه ُمَحم   ب يييييييَأْرٍض ب َهيييييييا َعَبيييييييَد اإلْ 
 
 

 يُِّن َميييييا ف يييييي الييييين ْفس  إْذ ُبل يييييَ  الن ْقيييييرُ أَُبييييي 
 
 

نجاااد فاااي هاااذل األبياااا  ت اااور الموقاااع  مااان رفااال أوامااار اللبيلااا  إلاااى مواجهتهاااا 
ِبَسااااْيِفِه ِإَذا َلَمااااَي  ْبااااَرقَ واي ااااهار السااااالح صااااراح  بوجههااااا، مسااااتندا فااااي ذلااااا علااااى الفعااااأل ا

 .فضال عن تال يِبهِ 
تمثلاا  فااي تاارا المكااان، واألهااأل التااي ماار ذكرهااا معاناااة ا حساااس بالررباا  والوح اا  التااي 

ساااالفا  ليكاااون اللااارار وا ساااتلرار فاااي أي مكاااان ي ماااإلن فياااه ال ااااعر علاااى ديناااه وعليدتاااه. 
فالرايا  ماان الهجارة  ليساا  دنيوياا  باأل ااياا  دينيا ، ألن الهجاارة كاناا  قسارا وجباارا للمساالمين  

األهاأل أو المكاان المساتلر فياه، اير آبهين بضارورة ا رتباا  بالهجرة على  المسلمينإقدام ف
يحللااون بااه قاادرا أكباار ماان الحرياا  التااي وهااو ا نتماااك الااديني  بااأل باااحثين عاان انتماااك جديااد

هاااو حصااايل  ظاااروع  ا ساااالمالمنتماااين إلاااى المهااااجرين  عاقهاااا ا حسااااس باااالظلم، وتماثاااأل
كنفهااا، فيمااا بياانهم ومااي ال بيعاا  التااي يعي ااون فااي  المهاااجرونم ااترك ، تفاعااأل فيهااا أولإلااا 

، وهاو تااريإل ا ااتركوا فاي إيجاادل فاكتسابوا بااه مهااجرينوتلاا الظاروع ت اكأل تااريإل أولإلااا ال
مصا فاة للسالوا ا نسااني الساوي للجماعا  المثلاى، و النماذج القيما وم اعر م ترك ، هي 

تنتلاأل مان جياأل إلاى آخار ويتمثلهاا األبنااك ملتادين باآلبااك، وهام فاي اايا  ا عتالال لمسلم  ا

                                                 

 . 1/190معجم ملاييس اللر  :  (1)

 1/331(السيرة النبوي :2)

 .1/222معجم ملاييس اللر  :(3)
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وأجادادهم المسالمون وبلاى خالادا إلاى أن يار  اهلل األرل وماا  إل الذي صانعه آبااؤهمبالتاري
 عليها.

 البعد والفرا  المطلب الرابع رؤية 
يعااد ماان الموضااوعا  ا نساااني  التااي تجسااد صااورة أخاارى ماان صااور الهجاارة إلااى 

وال اوق الحب    فبعاد أن هااجر األبنااك وتركاوا ابااكهم ولاد ذلاا عناد ا بااك  اعورا باالحنين 
خال اه قلاق وخاوع علااى مصاير أبنااإلهم وهام فااي ارل لام يألفوهاا مان قبااأل. هاذا ماا صاارح 

 (1)به أبو  الب في قوله: 
ييييْعر ي َكْيييييَي ف ييييي الن ييييْأي    جعفيييير َأاَل َلْيييييَت ش 

 
 

 
 

و َوَأْعييييييييييَداُء اْلَعييييييييييُدوِّ اأْلََقيييييييييييار بُ   َوَعْميييييييييير 
 
 

ييييييييِّ َجْعَفييييييير ا  َوَهيييييييْل  َناَليييييييْت َأْفَعييييييياُل الن َجاش 
 
 

بُ    َوَأْصييييييييييَحاَبُه َأْو َعيييييييييياَ  َذل ييييييييييَك َشيييييييييياغ 
 
 

ييييييييييد    َتَعل ييييييييييْم، َأَبْيييييييييييَت الل ْعييييييييييَن، َأن ييييييييييَك َماج 
 
 
 

 
 
 

 َجان بُ ييييييييييُ اْلم َلييييَدْيَك  َق  يييشيييييييييْ َكيييير يم  َفيييياَل يَ 
 
 
 
 [3] 
 
 
 
 

 َتَعل ييييييييييييييْم ب ييييييييييييييَأن  الل ييييييييييييييَه زَاَدَك َبْسييييييييييييييَطة  
 
 
 

 
 

 َك اَلز بُ يييييييييييب   ُكلاَهيييييييا  اَب َخْييييييييٍر يييييييييييييييَ َوَأْسب
 
 

يييييييييييييَرةٍ  ييييييييييييَجاٍل َغز   َوَأن ييييييييييييَك َفييييييييييييْيض  ُذو س 
 
 
 
 

ي َنفْ ييييييييَيَنيييييياُل اأْلَعَ    ار بُ ييييييييييييييَواأْلَقَ  َعَها يييييييييييياد 
 
 
 
 

عبر  هذل األبيا  عن حال  نفسي  متساإلل  مستفهم  عن مصاير ولادل جعفار فاي 
 الب إلاى ح اد صافا  الررب  مي خصومه وهم من قرابته، فالخوع على جعفر دفي بابي 

حميدة لمدح النجا ي. وهنا تبرل لنا إحدى اايتي ال اعر من مدح النجا اي فإماا أن تبلا  
األبيا  الملا وتحلق الراي  المرجوة وهي ضامان ساالم  جعفار، واماا أن تكاون األبياا  لام 
تبلاا  النجا ااي لكاان ذكرهااا أبااو  الااب استإلناسااا لتحااد ماان و ااأة الللااق التااي عاناهااا وتضاافي 

 حال  من ا رتياح بان رجال عندل مثأل هذل الصفا  محاأل أن ي لى لديه المجانب.
 
 
 
 
 

                                                 

 .334-1/333(السيرة النبوي  :1)
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 :الخاتمة 
بعد ان مّن اهلل علينا بانجال هذل الدراس  ، وقفنا على اهم ما توصلنا اليه وهو           

ان هذل النماذج ال عري  تمثأل صفح  م رق  من صفحا  أدبنا العربي ، إذ نجد ا نتماك 
يني يحأل محأل ا نتماك اللبلي ، وبذلا ت كأل تاريإل المهاجرين وهو تاريإل ا تركوا في الد

ابرل  عر الهجرة صدق العا ف  ال عوري   إيجادل فاكتسبوا به قيما وم اعر م ترك  .
للمهاجرين فهم لم يكونوا  عراك إ  أن الظروع الصعب  فجر  قراإلحهم فاخرجوا لنا  عر 

مضامينه الرإليس  حوأل النجاة بالدين ، والحنين إلى الو ن  يفيل رق  وعذوب   دار 
 . رفل النظام اللبلي، والبعد والفراق)مك ( و 
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The vision of the potes of Islam for the migration event 
Asst. Les.Wadhah .Hassan.Khader 

Abstract 

     

  The poetic content in the works of Muslim men of letters is not 

merely an art ،its more oriented towards achieving the ultimate 

purpose; the call to Allah. It is the directingoriented literature 

simultaneously ،and that what gave the Islamic literature the merit 

of durabilitythroughout eras ،it is a literature committed to the 

principles of call to Islam as well as to everything that may help 

humanity rise over extremism ،to discipline and intermediation. I 

tried via this study to look over poetic samples from the Meccans 

poetry ،represented in the following themes: escaping for religious 

reasons ،rejecting the tribal system ،departure and separation.  

 
 
 

 


