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Abstract 

Arif Al-Shaikh Abdullah Hasan is writer, poet, and orator. His poetry is enriched with Quranic 

verses and Islamic matters. The numerousness of the Quoranic references in his divan requires a critical 

study to clarify the places of beauty in it. The Islamic matters and images are noticeable in the divan 

affected by the political, social and economic circumstances. He mentions pilgrimage and various 

places of the religious rituals. He urges people to hold up Islam and its traditions. His poetry is devoid 

of rhetorical aspects. The analytic, descriptive method has been used in this research.  
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 الملخص
شعره بآيات القرعنية وموضوعات االسالمية ويعّبر عارف الشيخ عبداهلل حسن، مؤلف وشاعر وخطيب للجمعة والعيد، لقد تزين 

عن االسالم ذلك الدين العظيم ولقد تجلت الروح االسالمية في ديوانه. إّن كثرة استخدام األلفاظ القرعنية تقتضي دراسة نقدية إليضاح 
أثرت من الظروف السياسية مواطن الجمال القبح فيها وتحديد إطار لها.  يتجسد في شعره الموضوع االسالمي والصور التي ت

واالجتماعية واالقتصادية تحت راية االسالم وااللفاظ والمعايير التي كانت رائجة في هذا العصر. الشاعر يرسم أركان الحج تلو بعد تلو 
نی وقوف بالمنی يذكر االمكنة التي فيها مشاعر الحرام كالمقام والعرفات والتضرع والبكاء فيها وصفة انتقال الحجاج من عرفات الی م

ورمي الجمرات و... الشاعر اليتصور شعره للصنعة والتجميل بل هو يستمد من الشعر كأبزار لتسهيل عمله. هو في شعره يتشوق 
الناس ويتحركهم الی دين االسالم والتمسك به وشعره كان خاليا من التصوير واالهتمامات البالغية عموما. أما المنهج الذي استخدمنا 

 الوصفي. -الدراسة فهو المنهج التحليليفي هذه 
  .االتجاه االسالمي، ألفاظ القرعنية، القرعن، عارف الشيخ عبداهلل حسن الكلمات الدليلية:

 التمهيد
اللغة العربية إحدی اللغات السامية القديمة  وكانت لغة أدب رفيع من شعر ونثر. عندما جاء االسالم فقد أصبح االسالم نورا  

عراء يستضاء به هديا يقتدی به في االمور كلها ولقد شرفنا اهلل باالسالم وكرمنا بالقرعن تحول اللغة العربية وثقافتها وتأثر االدباء والش
كس، االسالم التزم باللغة التزاما تاما وله جذور عميقة فی العربية وهكذا امتزج االسالم باللغة والعربية والشعر االسالمي التحم منها وبالع

دب بقضايا الفرد والمجتمع دون أن يتخلی عن االشكال الفنية االدبية. قد جعل اهلل القرعن باللغة العربية ولهذا يستمتع منه فی اللغة واال
وذلك نتيجة نشأتهم فی بيئة سالمية ومتدينة. هم مي االسالم حتی اآلن. يغلب في شعر الشعراء المسلمين االتجاه االسال ورمن ظه

مختلفة. عارف الشيخ عبداهلل حسن  بطرق  يرتبطون بدين االسالم ويعتقدون أركانه ويؤدي فروضه ويسعون أن ينشرو هذه العقائد
نه ووطنه. هو نشأ فی االمارات ثم مكة المكرمة ومكة مهبط الوحی ومبعث الرسالة وهي تضم قبلة الشاعر الذي هو شعره فی خدمة دي

المسلمين والشاعر تأثر من هذه البالد وسيطرة النزعة االسالمية فی شعره بقيت واضحة فی تلك االغراض المتنوعة. هو انعكس االتجاه 
شعر فی عن واحد واستطاع أن يخلق ألشعاره روحا جديدة تحيط بها االتجاه االسالمی فی شعره متنوعا. وجمع بين ن  القرعنی وال

االسالمی واالتجاه الفنية معا.  سّخر شعره لنصرة دينه ودفاع عنه ويفوح فيه الصدق والوفاء واالخال . وسبب اختياری لدراسة النزعة 
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. وضرورة إبراز هذا 2في معانی الشعر وأسلوبه ولغته.  . هوالذي يكون في أثره االتجاه االسالمي1االسالمي فی شعر هذا الشاعر:
 . الباعث الذاتی بميل نفسی إلی هذه القضية.3االتجاه في عثار االدبار في سائر الفنون االدبية. 

 أسئلة البحث
 .مدی تأثر الشاعر بالقرعن كريم؟1
 .  كيف يكون هذا التأثير لفظا ومعنا؟2
 يب من القرعن الكريم؟. هل استمّد الشاعر الصور والتراك3

 الدراسات السابقة
االتجاه االسالمی من الموضوعات التي استحوذت علی تفكير عديد من الباحثين، ألّن كثير الشعراء دفعوا الی االسالم والقرعن. 

 كتبت مقاالت ورساالت كثيرة فی هذا الموضوع ونحن  فی هذا المجال نشير الی بعض منها:
 الف( رسالة:

االسالمي في الشعراء السعودي الحديث قيمة الفنية في موازين النقد" كتبها محمد بن عبده بن محمد شبيلی، رسالة االتجاه »  .1
 (1985ماجستير فی النقد االدبي، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية، بالرياض.)

لة ماجستير في البالغة والنقد، جامعة كتبها محمد بن علی بن عبداهلل الشماسی، رسا« الشعر االسالمی في العصر االموی»  .2
 هـ(1432االمام محمد بن سعود االسالمية، بالرياض.)

االتجاه االسالمي في شعر محمد بن سعد الدبل" كتبتها حمد بن فهد الخنفري القحطاني، رسالة ماجستيرفي األدب قسم »  .3
 (2008اللغة العربية وعدابها، جامعة مؤتة )

 (1394كتبها زهرا سادات تقوي رسالة ماجستير، جامعة شهيد چمران اهواز.)« ر شريف رضیبررسی ميراث دينی در شع»  .4
 ب( مقالة:

كتبتاها الدكتورة مهين حاجی زاده والسيدة محدثة أبهن، مجلة « نقش قرعن وميراث دينی در اشعار استعمارستيز يحيی سماوی.» 1
 .148-125، صفحه 1391، زمستان 3، شماره 01تخصصی مطالعات ادبی ومتون اسالمی، دوره  -فصلنامه علمی

كتبها د. سعد أبوالرضا. « مالمح االتجاه االسالمی عند علی أحمد باكثير فی مجموعته المسرحية " من فوق سبع سماوات". » 2
 مصر. 

الدينی أو االتجاه وكتب كثير من الباحثين مقالة حول التنا  الدينی فی شعر الشعراء أيضا. ولكن مارأيت بحثا حول التنا  
 االسالمي فی شعر عارف الشيخ عبداهلل حسن.

 منهج البحث
الوصفی. أخترت أبياتًا قد تضمنت في طياتها المفردات  -أما المنهج الذی استخدمته فی هذه الدراسة فهو المنهج التحليلی
 والمضامين القرعنية. وبينت من خاللها الرؤية الفنية التي يتمتع فيه الشاعر.

 الشاعر عارف الشيخ عبداهلل حسن حياته وثقافته
ولد فی دبی بدولة االمارات العربية المتحدة عام » عارف الشيخ عبداللخ حسن، هو مؤلف وشاعر وخطيب للجمعة والعيد. 

حصل على درجة »( و555: 1994الجدع، «)م. ودرس المراحل التعليمية الثالثة االولی في مدارس دبی ومكة المكرمة1952
، كما عمل 1997، ودكتوراه في الدراسات اإلسالمية عام 1977الليسانس في الشريعة من كلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر عام 

واستقال من  مدرسًا، فمديرًا للمعهد الديني الثانوي، فرئيسًا لقسم االمتحانات، فمديرًا إلدارة االمتحانات، ثم مديرًا إلدارة الخدمات التربوية،
 ( 2013)الطنطاوي، .« 2002زارة التربية عام و 
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وشارك في تأليف كتب التربية اإلسالمية  وأدلتها لصفوف المرحلتين االبتدائية واإلعدادية، وشارك وساهم في وضع مجموعة  
" ديوان ذكريات" و" مؤلفا، منها:  60من األناشيد المدرسية المقررة ضمن المناهج والملحنة ضمن فعاليات الوزارة. صدر له أكثر من 

وديوان نداء االسالم" و" كيف تتعلم النحوبدون معلم" و"أناشيد من الخليج" و" ديوان  نداء الوجدان"  و" قاموس األمثال والحكم 
 (556-555: 1994الشعرية".)الجدع، 

جلت الروح االسالمية في هذا الديوان والشاعر بإختيار عنوان ديوانه " نداء االسالم" يعّبر عن االسالم ذلك الدين العظيم. ولقد ت
 من خالل قصائده البديعة فنراه يتغنی باالسالم وهو يقول.

 بمحمد وّضاءة خطواتی  إّني أنا االسالم مجد عروبة 
 أّواه أين المتقين حماتی لی في قلوب المتقين مكانة             
 الساعون في إخفاتيمهما سعی  إّنی أنا النور الذي ال ينطفی             

 (14: 1992)ديوان،  
من ثم فإن مجموعة " نداء االسالم" تجلی ذلك جالء كبيرا فتصبح اآلية القرعنية أو األلفاظ القرعنية أو التاريخ االسالمي جزءا  

 مهما في تشكيل هذا الديوان.
 تحليل البحث 

ع  االسالمي والصور التي تأثرت من الظروف السياسية عندما يتأثر الشاعر من العصر االسالمی، يتجسد في شعره الموضو 
واالجتماعية واالقتصادية تحت راية االسالم  وااللفاظ  والمعايير التي كانت رائجة في هذا العصر والشاعرعارف الشيخ عبداهلل حسن 

يرد فيه ذكراهلل والرسول  أو تكون  يكون شعره في خدمة الدين ويتحرك به المسلمين فی حفظه  وارتقائه. له مجموعة من قصائد التي 
مقصورة علی الحديث عن الصالة  والصيام والحج والرمضان واألمكنة االسالمية وتنهض دعائم شعره علی أسس اسالمية ويقبس 
معانيه ومضموناته من روح االسالم. هو يصف الموضوع االسالمي لينهض أحاسيس ومشاعير المسلمين. في شعره الموضوعات 

مية اكثر من موضوعات األخری وشعره مملوء من االلفاظ والتعابير القرعنية. وصور التي في شعره  تكون التشبيه أكثر وفي االسال
 بعض األحيان االستعارة والتشخي  موجود، وفي هذا لبحث يكشف االتجاهات التي تأثر الشاعر من االسالم والقرعن.

 الموضوعات االسالمية-1
ثر اتباعه، كان له تعاليم جديدة ونظم خا  وتدعوهم للخضوع  الی هذه التعاليم وقوانين تشتمل كل عندما جاء االسالم وك

  ألوان الحياة والشعراء يلتزم هذه القوانين والتعاليم وتغّير حياتهم بهذه المنوال وأغراض شعرهم اتفقت بمبادئ وأخالقيات المجتمع. هم
 هذه الحياة ويبتعد من بعض أغراض التي أالفوها في حياتهم الجاهلية. يعيشون فی المجتمع االسالمي وشعرهم يصور 

 وهنا نشير الی بعض أغراض الشعر االسالمي:   
تحدث الشعراء عن وحدانية اهلل، عن الوحی والنبوة، عن عقيدة الخلق والحياة، عن الموت والبعث والحياة، عن الثواب  .1

 (69: 1996والعقاب، عن الجنة والنار. )العاني، 
والموضوعات األخری يستفيد الشعر االسالمي، المدائح والسيرالنبوية، مولد الرسول،  هجرته وغزواته وذكر أهم معجزاته   .2

 وحادثة االسراء والمعراج تحت هذا الموضوع. 
وثور. والمدينة األمكنة المقدسة وأهمها مكة المكرمة وما بها من أمكنة كالكعبة والمقام والصفا والمروة وكذلك غار حراء  .3

 (12: 2008المنورة وما بها من االمكنة كالمسجد النبي و....   )الخنفري القحطاني،
جهاد والبطوالت، كان المسلمون جنودا وحماة يرفعون صوتهم بالدعوة الی اهلل والدفاع عن دينهم ومن هنا أصّر الشعراء  .4

وة ناصعة تبلغ إلی الجماهير العريضة علی مختلف االسالميون علی أن يكون شعرهم قذائف حق تطيح باألعداء ودع
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مستوياتها وأصواتا تسمع وألحانا تفهم دون ترجمان. هذا اليمكن يتيسر اال متی كانت نفثات الشاعر  واضحة المعني قوية 
 نها:( وأما الموضوعات االسالمية التي  استخدم الشاعر في ديوانه كثيرة، م12المبنی موسيقية النفس. )عبار، د ت: 

 ميالد الرسول وقضية اإلسراء والمعراج-1-1
 حفظ االله وليدنا من حّسد فاليوم ميالد الحبيب وعيُده  

 في ظّله عهٌد جديٌد يبتدي ميالده ميالد فجر باسم        
 لوا شأَوه أ يناُل شأو الفرقد.  من مثُله؟ عجز العباقُر أن ينا   

 (118)ديوان،  
ميالد النبي من الموضوعات التي في الشعر االسالمي كثيٌر وفيه يصور الشعراء سيداألمة االسالمية وباعث الخير لها  

أنه ميالده، ميالد  -صلی اهلل عليه وسلم –ويحصی بعض الفضائل وشمائله.  فالشاعر فيه يصف ميالد خير البشر محمد مصطفی 
له أحد والينال شأنه. ثم يستمرأّن عيسی بن مريم بّشر بميالده. الشاعر يشبه محمد كوكبا باسم ويبتدی به عهد جديد لألمة وليس مث

يشرق الفجر ونبراسا يضيء به الطريق والناس يخرجون من الضاللة الی النور ويحيی حياة الخائف المتشرد وهم يفرحون بحضور 
 محمد ويأمر الوثنيين أن يحطموا أوصانكم واعتصموا بحبل اهلل.

 قد أقّلت بسّيد األصفياء ة ذات بهجة  وضياء   ليل
 قام فيها الّرسوُل  باالسراء ليلٌة ال كأّی ليل بهاءًا   

 قدس فانزاح عنُه كُل عناء رحلٌة أشرقت لها شرفات ال    
 فرضوا منه كلهم باقتداء فاق فيها الرسول كّل نبيٍّ     

 باركته السماء تلو السماء  نال ما لم ينله قبال نبي
 ريل حتی انتهی مقام ارتقاء... فارتقی في عاله يؤنسه جب 

 (54)ديوان،                                                                                           
 مكة المكرمة وموسم الحج-1-2

عليه السالم وابنه اسماعيل. ويقول اهلل  –الحرام، الذي رفع قواعده نبينا ابراهيم مكة المكرمة هی المكان الذي شّرفه اهلل بالبيت 
ْسَماِعيُل َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَِّميُع الْ   » تعالی:  ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َواِ   (  فهو أول بيت وضع للناس127بقره/«)َعِليمُ َواِ 

ا فيه الهدى والبركة، وأنه من بناء إبراهيم بما فيه من عالمات هي مقام إبراهيم، وأن من دخله كان عمًنا، ويلفت النظر كلمة الناس فإنه
 ( يقول الشاعر:149: 2000داللة قوية على أن الحج كان عامًّا غير مخص  بطائفة معينة. )الشريف،

 و تزّود التقوی شــعار المســـلم رم    يا قاصد البيت الحرام أال أحــــــــــــ
 قبل المشيب فتلك ساعة مندم الوقــت حـان بأن تعّج ُملبـــــــــــــــــــــيًا  

 ميمون ولتهجر صــنوف المــأثم نادی المنادي فانطلق في الموكب الـ   
 مظـــــــــــــــــالم المتــــــــــــــــــظـلمبادر برّد  ســــافر بزاٍد من حاللـــــــــــــك طّيـــب    
 فابـدأ بمســجدها بقلب مفــــــــعم واذا حططت الرحَل في أم القری 

 مثل السوار يدور حول المعصم..  الكعبة الغراء دونك ُطف بــــهـــــــا       
 (235)ديوان،  

المشي الی الحج أن يتوب ويندم من اآلثام ويرد حق المظلوم ويرسم هو يصور كل مشاعر الحج والعمرة في قصيدته، بأن قبل 
الهبوط في أم القری  وتستخدم )فی( الظرفية التي تفيد الحقيقة المكانية في رحاب الكعبة وتخصي  الطواف حولها. يشبه الطواف حول 

ي يدور حول المعصم.  والشاعر يرسم أركان الكعبة كالسوار حول المعصم. هو يصور لنا طواف المحرمين حول الكعبة كالسوار الذ
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الحج تلو بعد تلو يذكر االمكنة التي فيها مشاعر الحرام كالمقام  والعرفات والتضرع والبكاء فيها وصفة انتقال الحجاج من عرفات الی 
لمدينة يوم قدومه اليها( هذه منی وقوف بالمنی ورمی الجمرات ثم يشير الی  المدينة وثنيات الوداع )الجهة التي دخل منها الرسول ا

 القصيدة تعليمية يعلمنا أركان الحج والقارئ عندما يقرأها يعرف ماذا يعملون فی موسم الحج.
 شهر رمضان -1-3

 أركان اإلسالم، وهو أحد باإلجماعشهر رمضان وهو الشهر التاسع من أشهر السنة القمرية. فيه يفرض على المسلمين، 
عبادة والتضرع الی اهلل. فيه توصد أبواب النار، وتُفتح أبواب الجنة، وُتصّفد الشياطين، وتتنزل المالئكة الخمسة،  هو من الشهور ال

والرحمات، وُتغفر السيئات وتتضاعف فيه الحسنات، يزيد فيه الرزق وُيبارك فيه. وهو من الموضوعات التي يطرق الشعراء المسلمين 
 هذا الشهر ويقول الشاعر: في شعرهم ويصفون وروده وحال المسليمن فی

 لّما أهّل بفيــــــــــــضه الغيــــــــــــداق نوٌر تجّلی في دجـی اآلفــــــــــــــــــــــــــــــاق   
 والبدر يحمد بعـــد طول محــــاق  شهٌر تأّلق في غياهب أشهُـــــــــــــــــــــــــــر  
 القلوب علی ربی األشواق فيه بالبشر هّل علی الوری فتصافحت  
 الُجنٌة ترجی بغير سبــــــــــــــــــــــــاق  ياأيها الصــــــــــــــــــــــــــّوام التتقاعــــــــــــــسوا 

 فالعود طيـــــــــب فاح باالحراق شّدوا المآزر وانصـــــــــــــــبوا في طاعة     
 إحياء  وعكده علی االطالق  أحيوه والعشر األخـــــــــــــير أحق بالـ 

 (177)ديوان،  
يرسم لنا شهر رمضان ويشبهه الی النور الذي يشرق  اآلفاق  كلها وهو كالبدر يضيء في الظلمة الشديدة من الليل. ويهل علی 
الناس بوجٍه طلٍق وبشاشٍة  ويمأل القلوب فيه من الشوق والفرح. والشاعر يتصور فيها سرور وشوق الناس عندما يأتي شهر رمضان. 

وبحضوره يتصافح كما يری الناس بعض من بعضهم يتصافحون يسرون برؤية من يحبون. وفی عشر يرسم رمضان كالصديق للقلب  
يشير الی  النساء وأواخر من الشهر شّدور المآزر يعنی اعتزلوا عن النساء واستمسكوا بالطاعة وشّدوا المآزر كناية عن اعتزال عن 

كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله » صلی اهلل عليه وسلم: -بعض من حديث النبي
حي العشر األخير ويأكده كما أكده ( ويذكر أن ي1920: باب  العمل في العشر األواخر من رمضان، حديث: 1986بخاري،  «)

 النبي. 
و في القصائد األخری يذكر الشاعر المواقع والحوادث التي وقع في هذا الشهر كغزوة البدر ويوم الفتح، وهو شهر تنزل فيه 

 القرعن.
 قمع العدی فتمّزقوا أوصاال فالفتُح من أيامه والبدر كم

 (216)ديوان، 
 نداء االسالم أثر اللغة القرآنية في ديوان-2

إّن الدراسات الحديثة أهمية كبيرة بكونها أساس » اللغة هي أصغر جزء من من الجملة وتتشكل الجملة منها، فال تركيب بدونها،
( واالنسان 19: 2005)أحمد عبدالرحمن الشوشي، « اإلبداع األولی في الن ، ألّن اللفظة المناسبة يعد من أهم األمور التي ترتقي به

فاللغة وظيفة عضوية في اإلنسان، وهی كذلك أساس طبيعي للفضائل » اللغة يستطيع أن ينتقل إحساسه وشعوره إلی غيره. بواسطة
اللغة في الحقيقة هي التي تهدف الی ربط العالقة بين األفراد وتسمتد حياتها » ( و41: 1997)غينمی هالل، « والصالت االجتماعية

(  تأثير األدب من  اللغة القرعن هو نتيجة من التالوة المتتبعة 113: 2008)مشيش، « ء لها.عن طريق التعامل واستخدام األدبا
والتسمك به  واالهتداء بهديه ألنه نور المتقين والشاعر أخذت اللفظة القرعنية في الشعر لتبث الحياة في البيت فااللفاظ تأتي لتخلق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_(%D9%81%D9%82%D9%87)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3704&idto=3705&bk_no=52&ID=1272#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3704&idto=3705&bk_no=52&ID=1272#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3704&idto=3705&bk_no=52&ID=1272#docu
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دراسة الن  األدبي في ضوء عالقته بنصو  سابقة » من نوع التنا ، والتنا  صورة تضيج بالحياة والجمال وأخذ اللفظ القرعني هو
باعتبار أن تلك العالقة إنما هی ضرب من تقاطع أو تعديل متبادل بين وحدات عائدة إلی نصو  مختلفة لتأخذ مكانها في بنية نصية 

ظًا من هذا التأثر بالقرعن الكريم الذي قدم له الكثير، ( لم يكن الشاعر عارف الشيخ عبداهلل حسن، أقل ح7: 2009)البادي، « جديدة.
 فهن نشير الی بعض هذه المفردات  التي ألهمها الشاعر من القرعن: 

 «وكثيٌر للخارفين عطائي         طلٌع نضيدٌ لی طعٌم حلٌو و»
 (38)ديوان،  

وفي هذه اآلية يصف  (10سورة ق: «)َها َطْلٌع نَِّضيٌد َوالنَّْخَل َباِسَقاٍت لَّ : »والتنا  القرعني واع من سورة ق، يقوله تعالی 
( وهی جواب لسوال 11ق:«)أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج»شجرة النخل وثمرتها وهی دال علی البعث والنشور. يقول اهلل تعالی: 

طلَع » سمی بذلك ألنه يطلع  وفي التهذيب: (. الطلع: ثمر النخل و 3ق:«)أإذا متنا وكّنا ترابا ذلك رجٌع بعيدٌ » الكفار عندما يقولون: 
ْرُع ُطلوعًا إذا بدَأ َيْطُلُع وَظَهَر نباُته )المرتضی الزبيدي: مادة طلع( واول ما يظهر من ثمر النخل قبل ما ينشق يسمی الطلع. « الزَّ

القرعنية فی وصف شجرة النخل لتبث المصدر السابق: مادة نضد( وقد استمتع الشاعر من الكلمة «)جعَل بْعَضه فوَق َبعضٍ » والنضيد
الحياة في البيت ويقول طعم هذه الشجرة حلو ولها طلع نضيد ويستمتعون منها كثير من الناس. والبيت ما لها من جمال اال قوله من 

 طلع نضيد وقد اقتبس من القرعن ليخلق لنا صورة تضج بالحياة والجمال.
 « َت المجيُب في بلوائيُر وأنمّسني الضر       يا سميَع الدعاء »

 (39)ديوان،                                                             
َر وَاْنَت َاْرَحُم الّراِحمين»قد اقتبس الشاعر من اآلية:  ألفاظابعينها إلضفاء شكل أفضل  (83سورة أنبياء: «)َربِّ ِاّني َمسَِّنَي الضُّ
يذكر تعالى عن أيوب، »عية األيوبية ليتصور ما أصابه من مصيبة وبالء وشدته ألّن هذه اآلية،  أو مضمون أعمق والشاعر تمتع من

وذلك أنه كان له من الدواب واألنعام والحرث شيء كثير، وأوالد كثيرة،  عليه السالم، ما كان أصابه من البالء، في ماله وولده وجسده
يقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه  -، ثم ابتلي في جسده ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك كله، وذهب عن عخره

ولسانه، يذكر بهما اهلل عز وجل، حتى عافه الجليس، وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت 
 ء()القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين، سورة أنبيا« تقوم بأمره

 «"   يا للعزاءكلوا وتمتعواولم تحفظ من القرعن إال          "» 
 (61)ديوان،  

واقتبس من اآلية التي « كلوا وتمتعوا» هنا الشاعر يصف الدنيا والسرور فيها بأكل وتمتع ويقول مافهمتم من القرعن اال قوله 
خطاب للمكذبين »فيها   (46سورة مرسالت: «)ُعوا َقِليالا ِإنَُّكْم ُمْجِرُمونَ ُكُلوا َوَتَمتَّ » تصف فيها حال المكذبين  بالبعث ويقوله تعالی: 

)القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين،سورة مرسالت( ويقول استفيدوا من هذه الوقت القليل « بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد ووعيد
منكم بكفركم وتكذيبكم. والشاعر استعان بهذه المضمون ويخاطب الناس  ألنكم مجرمون  وبعد أن تمتعتوا من أعماركم القصيرة ينتقم اهلل

 مشغولون بالدنيا ولذاتها، أنكم لم تحفظ من القرعن اال " كلوا وتمتعوا". 
 «قد أّججت            للمرابين ادلهّمت لهبا فاّتقوا النار التي»

 ( 84)ديوان، 
َفِإن لَّْم َتْفَعُلوا َوَلن َتْفَعُلوا »أعّدت للكافرين واستعان ألفاظا بعينها من اآلية:يشير هذا البيت الی أّن البعد عن النار التي قد 

فيها يقول اهلل تعالی لمن يكذب القرعن و نزوله علی  (24سورة بقرة: «)ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِريَن  ۖ  َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة 
أن يأتوا بمثله ثم يشير الی أنكم التستطيعون ولن تفعلوا فاتقوا من النار التي أعّدت للكافرين.  -لی اهلل عليه وسلمص –رسول اهلل 
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ة نارٌ لهُبها الناُس والحجارُة. الشاعر استفاد من الكلمات القرعنية بعينها واقتبس بمضمونها ليتجلی شعره واليتعمد منها بالرمز وصياغ
 رسم فكرة القرعن للذهن المخاطب ويحضه الی القرعن واعتصام بها.غير صياغة القرعن وي

 « بين أحضان الزناة                  سكاری ويبيتون » 
 (96)ديوان،  

الشاعر فيها يرسم المجتمع واالوضاع التي مرسوم فيه، يقول الشباب قد ابتعدوا من القرعن والسنة وهم مشغولون بالدنيا واآلثام 
الليل حتی الصباح يشربون الخمر ويزنون. فی هذا البيت " سكاری"  من االلفاظ القرعنية قد اقتبس الشاعر مسكرين ومن  فيها ويبيتون

الَة وَأْنُتْم ُسكارييا َأيَُّها الَّذيَن عَمُنوا ال َتْقرَ » منها بنفس المعنی، ويستلهم من اآلية  سورة نساء: ...«)َحتَّي َتْعَلُموا ما َتُقوُلوَن   ُبوا الصَّ
ماتقولون. الشاعر  اليسع إلی قول الشعر ألجل تصف حال المصلين وتقول عندما تشربون الخمر التقربوا الصالة حتی تعلموا   (43

 الشعر لذلك نجد  شعره عادة يخلو من صورة فنية. شعر يحمل المعاني القرعنية أكثر. إنما وظفه إلنشاء الحكم والوعظ.
 الصورة الفنية -3

الصورة ما ينتقش به األعيان، ويتميز بها غيرها وذلك ضربان: أحدهما محسوس »ي المفردات يقول: الراغب االصفهاني ف
يدركه الخاصة والعامة ... وثانيهما: معقوٌل يدركه الخاصة دون العاّمة كالصور التي اختّ  بها االنسان من العقل والرؤية، والمعاني 

» ورة( وفي لسان العرب ترد الصورة في كالم العرب علی ظاهر معناها  وهی:االصفهاني، مادة الص«)التي ُخّ  بها شيء بشيء 
( يعّبر القرعن الكريم  بالصور الفنية المحسة 2259: 1، ج 2005)ابن منظور، « معنی حقيقة الشي وهيئته وعلی معنی  صفته

( 36، 1968سيدقطب، «)فضلة فی أسلوب القرعنالتصوير هو األداة الم» والمتخيلة عن  المعاني الذهنية والنفسية. يقول سيد قطب: 
غالبًا تأتي الصورة الفنية في التراث األدبي مرادفة لما يدخل تحت علم البيان، من تشبيه، واستعارة وكناية وهی من أساليب التصوير 

ق شيئًا ليس موجودًا في الوجود بمواصفاته الفّني، التي يدخل فيها الخيال بدرجة أساسية مختلطًا بالوجدان والثّقافة والّدربة والمهارة؛ لتخل
(  قدامة بن جعفر جعل للصورة في الذهن أو الصورة 3: 2011التي أبدعها الفنان. واللغة بدورها تمتزج بفكر الفّنان. )ياسين سلمان، 

اء في الصناعتين للعسكری المتخيلة مقابال موضوعيًا في الخارج والصورة تكون بذلك الشكل الخارجي أو إطار العام لهذا الشعر وج
الصورة هي أقسام التشبيه، وحظيت الصورة التشبيه بعناية النقاد وغيرهم وتقديرهم عبر العصور وتنشأ بالغة التشبيه من أنه ينتقل بك 

عالقة ( والشاعر يستفيد من تعابير القرعنية لها 19: 2009من الشیء نفسه إلی شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله. )غيطي، 
 بالصورة  ويتجسد شعره بها. من ذلك ما ورد في موضوع تحطيم األصنام إذ يقول: 

 يا أهَل مكة حّطموا أصنامكم       أصناُمكم ُسِقطت جمعيًا في يدي» 
 (118ديوان، «)ال تلثموا العزی وال تبكوا  علی         الٍت أنفٌع ُيرَتجی من جلمد؟

َلْو َنَشاُء َلَجَعْلَناُه »( ويقول اهلل تعالی قی القرعن 242االصفهاني، «)كسر الشیء مثل الهشم » و الحطم في تعابير القرعنية هو 
( أَلَْيَبْسَناُه َقْبل اْسِتْحَصاده ونجعله حطاما هذه صورة لتهشيم النباتات قبل االنتفاع به وتيبس 65سورة واقعة: «)ُحَطاًما َفَظْلُتْم َتَفكَُّهونَ 
ر ينتفع من هذه الصورة ويقدم لنا صورة  عن تحطيم االصنام وتكسيرها ويجسد ذلة االصنام الينتفع لنا والرجاء يبسا كالهشم والشاع

 منها. 
 (31)ديوان، « كم دعونا الی اتحاٍد ولكن         أمتي مّزقَتهم البغضاءُ » 

ٍق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُُّكمْ » قد استلهم الشاعر من قوله تعالی:  ْقُتْم ُكلَّ ُمَمزَّ َعَلى َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّ
( وهذه اآلية يشير الی القيامة والنشور الذي يمزق فيها االنسان كل ممزق والشاعر يصور االفتراق وعدم االتحاد 7سورة سبأ: «)َجِديدٍ 

 ليدل علی عظم األلم الذي حمله المجتع االسالمي. بين المسلمين بالتمزيق وقد أتی باللفظة القرعنية
 «في فدفد؟« الفرا» ضغٌن ُيمّزُق أمتي أرأيَت كيـــــــ        َف الذئُب يفترُس » 

 (120)ديوان،  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=43
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(  وتصور 29)سورة محمد: « ُهمْ َأْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َأْن َلْن ُيْخِرَج اللَُّه َأْضَغانَ »وقد تأثر الشاعر من  قوله تعالی:  

لنا تفرق وابتعاد المسلمين بعضهم من بعض بالضغن ويقول أن يمزقوا بالضغن وينشروا دون االتحاد. والبغض يبعدونهم منهم. وقد 
لها حظ كبير استمد من الفاظ القرعنية ليتجسد أوضاع المجتمع دون تقوی أفضل وهو اليستعد ألفاظ القرعنية بقصد الصنعة والتجميل بل 

فی بعث الشعور فی وجدان كل مسلم. الشاعر هو الشاعر المبلغ يسعی بهذه الطريقة لتبليغ دين االسالم وتحريك المسلمين الی 
 االعتصمام حبل اهلل.

 عاٌم يشرق  عاٌم يرحُل                والعالم يغلي كالمرجل» 
 «إذا إذا أقبلفجٌر  وُيالحُقه غَسٌق                واغَسَق الليل 

 (197)ديوان،  
اَلَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلٰى َغَسِق اللَّْيِل »يأتی بالصورة ليعكس مواقف من النجاح والظلمة للمسلمين ويستمد من قوله تعالی:  َأِقِم الصَّ

واستهدائه يشرق  -صلی اهلل عليه وسلم -ور محمد( يقول عام بحض78سورة إسراء: «)َوُقْرعَن اْلَفْجِر ِإنَّ ُقْرعَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا 
والناس فی النجاح وعام برحلته يصبح مظلما والعالم حيران كالماء عندما يغلی فی المرجل وعندما يأتی محمد ويهدی الناس يصبح فجرا 

د رحلة محمد كالماء عندما وبعد رحلته يصبح غسقا. والصورة مغرقة من تشبيه ما وجد مثلها فی ديوان الشاعر. هو يصف العالم عن
شيا مهما فی حياتهم وحيرهم ولكن اليعلمون هذا. وهدايته يشبه الی الفجر ورحلته الی غسق يظلم كل  يفقدونيغلی فی المرجل. كأنما 

 العالم والناس اليرون الطريق.
 أخي التمش في الّناس اختياال               فأنت أقّل من ذرِّ الفضاء»

 « قتلتك يوما                    فلم تقدر علی دفع البالءو ربَّ بعوضٍة 
 (59)ديوان،  

و الشاعر ينصح الناس لبعد عن االختبال ويصف االنسان أقل من ذّر الفضاء ويشير الی قصة موت نمرود كان مختاال فخورا 
 أضف من بعوضة.وقتله اهلل ببعوضة وخّفه أشّد تخفيفا. ويقول ال تغتر ربما تقتلك بعوضة وأنت تصبح 

 النتيجة
تناولت الدراسة حول االتجاه الدينی فی شعر الشاعر عار الشيخ عبداهلل حسن الشاعر االماراتی. هو الذي سخر شعره لنصرة دينه -

 والدفاع عنه وفيه االخال  والصدق والوفاء. ولقد تجّلت الروح االسالمية فی شعره  ومن خالله يدعو أبناء االسالم للتمسك بدين
االسالم والعودة اليه. ويتوقف فی شعره عند معانی النصح واالرشاد أكثر ولهذه يستعد من الموضوعات االسالمية واأللفاظ القرعنية  
وبعض األحيان يستمد من الصور والقص  القرعنية ليستطيع أن يتشوق الناس الی دين االسالم. الشاعر اليتصور شعره للصنعة 

الشعر كأبزار لتسهيل عمله. هو فی شعره يتشوق  الناس ويتحركهم الی دين االسالم والتمسك به   والنجميل بل هو يستمد من
وشعره كان خاليا من التصوير واالهتمامات البالغية عموما ولم يمتمتع بفنية عالية وقد اقتصر الی الوعظ والحكمة. ظهرت الصورة 

 اة وقد سخر شعر لخدمة االسالم وتبليغه.الفنية في أغلب من ديوان الشاعر لما فيه من رونق وحي
موضوعات التي استخدمه الشاعر، مجموعة من من قصائد التي  يرد فيه ذكراهلل والرسول  أو تكون مقصورة علی الحديث عن  -

روح  الصالة  والصيام والحج والرمضان واألمكنة االسالمية وتنهض دعائم شعره علی أسس اسالمية ويقبس معانيه ومضموناته من
االسالم. هو يصف الموضوع االسالمي لينهض أحاسيس ومشاعير المسلمين. في شعره الموضوعات االسالمية اكثر من 

 موضوعات األخری.
والشاعر أخذت اللفظة القرعنية في الشعر لتبث الحياة في البيت فااللفاظ تأتي لتخلق صورة تضيج بالحياة والجمال وأخذ اللفظ القرعني  -

 التنا . هو من نوع
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