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 الشكر كلمة

 الرحيم الرمحن هللا بسم

 

 من أعمالنا يأتوس أنفسنا شرور من ذابهلل ونعو ونستغفره، ونستعينه حنمده هللا احلمد إن
 الشريك دهوح هللا، إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل من و له، مضل فلى هللا يهده
 .ورسوله عبده حمحدا أن أشهد و له،

 فلسفة" شعر يف املواعظ املوضوع حتت الرسالة هذه كتابة يف الباحثة إنتهت فقد بعد، أما
 الرانريي امعةجب األنسانية والعلوم اآلداب لكلية الرسالة هذه وتقدم. ماضي أبو إليليا" احلياة

 هادةش على للحصول الطلبة على املقررة الدراسية املوا من كمادة احلكومية اإليالمية
S.Hum)) األدبية العلوم يف. 

 و صفيان اليصخ نور الدكتور مها املشرفني لفضيلة الشكر تقدم السعيدة، الفرصة هذه ويف
 على باحثةال إشراف يف أوقاهتما إنفاق يف مها وجهود مساعدهتما على املاجستري سومردي

 إىل مث. حسنا ءجزا وجيزمها يباركهما أن هللا لعلى كامال، جيدا إشرافا الرسالة هذه كتابة إمتام
 ومجيع امعةاجل ومدير اإلنسانية وعلوم األداب كلية وعميد وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس

 .الةالرس هذه كتابة يف مساعدهتم على وأدهبا العربية اللغة قسم يف األساتيذة

 قد لذينا احلكومية اإلسالمية الرانريي جبامعة املكتبة موظفي إىل تشكر أن تنسى وال
 لوالديها ةوخاص. الرسالة هذه كتابة يف إليها احملتاجة الكتب إعارة تسهيل يف ساعدوها
 يف الثواب أحسن ماجيزيه أن هللا لعلى الرسالة هذه إمتام يف ودعائهما تدعيهما على احملبوبني



 يكون أن ةالباحث ويرجو. الرسالة إمتام يف ساعدوها الذين األصدقاء إىل وآخرا. واألخرة الدنيا
 كل جيزي أن هللا عسى ابلدعاء الباحثة وختتم. عامة وللقارئن خاصة هلا انفعة الرسالة هذه

 .الرسالة كتابة يف مساعدين
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Penelitian ini mengkaji salah satu syair dari Ilya Abu Madhi, syair ini banyak 

terkandung nasehat- nasehat di dalamnya. Oleh karena itu penelitian dikaji dengan judul “Al 

mawaiz fii syi’ri falsafatul hayah li Ilya Abu Madhi”. untuk melengkapi tesis ini tergantung 

pada pendekatan analitis deskriptif dan teori kemanusiaan. Banyak orang Lebanon beremigrasi 

ke Amerika Utara dan Selatan pada abad ke-19 untuk menuntut kehidupan yang layak. Ketika 

  



mereka tinggal di Amerika, Barat mempengaruhi cara pikir mereka, sastra dan peradaban 

mereka, dan dampak pertukaran kedua peradaban ini menghasilkan perubahan dalam karya 

sastra. Ada yang bernama Ilya Abu Madhi yang mencoba menyajikan citra kehidupan yang 

mungkin merupakan realitas ketidakseimbangan dan mimpi dalam salah satu karyanya. Ilya 

Abu Madhi adalah salah satu penyair paling terkenal di Diaspora. Selain itu, dikenal karena 

puisi yang sesuai dengan kehidupan sebagai eksistensi yang tidak memihak, dalam hal mana 

manusia harus memberi kesempatan untuk keterbukaan rahmat dan kasih kurnia di atasnya. 

Dan kemudian, kehidupan dunia adalah rayuan estetika. Begitulah kehidupan digambarkan 

oleh salah satu Penyair Asosiasi Sastra di bawah pimpinan penyair terkenal Gibran Khalil 

Gibran. Kemudian, di antara topik yang dibahas oleh Ilya Abu Madhi dalam puisinya adalah 

bahwa salah satunya adalah filsafat kehidupan. Inilah alasan mengapa Ilya Abu Madhi 

menganggap puisi tersebut sebagai sarana untuk menyediakan pendidikan, membuat nasehat 

yang terkenal, dan juga mengilhami orang lain untuk berbuat baik dan juga sebagai alat untuk 

mengundang orang lain berbuat baik. Akhirnya, hasil yang ditemukan peneliti dari pesan ini 

berarti puisi filsafat kehidupan Ilya Abu Madhi, yang peneliti diskusikan berbicara tentang 

orang-orang hidup dari masing-masing pihak dan menemukan banyak saran bagus bagi 

peneliti. Dan nasehat-nasehat yang ditemukan oleh peneliti, beberapa di antaranya berarti 

kebenaran orang tua dan advokasi tentang kebaikan dan cinta akan tanah air juga jauhi perkara 

yang tidak baik. 
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  .يدرس البحث أحد الشعر من إيليا أبو ماضي حتت املوضوع فلسفة احلياة

وهذا الشعر يتضمن كثري من املواعظ، وذلك يدرس البحث الرسالة ابملوضوع " املواعظ يف 
الشعر فلسفة احلياة إليليا أبو ماضي"، للحصول امتام الرسالة يعتمد هذا البحث على منهج 

ية حتليلية وصفية و يعتمد نظرية اإلنسانية. هاجر كثري من اللبنانيني إىل أمريكا الشمالية واجلنوب
يف القرن التاسع عشر ليطلبوا معيشة كرمية. وحني مكثوا يف أمريكا، أثر الغرب طريقة تفكرهم 
 وأدهبم وحضارهتم، ولتأثري تبادل هاتني حضارتني أنتج التغيري يف العمل األديب. وهناك مهجري

ع قإمسه إيليا أبو ماضي هو حياول أن يقدم الصورة من احلياة اليت قد يكون عدم التوازن الوا



واحللم يف أحد أعماله. إلياأبو ماضي هو أحد شعراء املهجر املشهور ابلتفائلية. وغري ذلك، 
هو معروف ابلشعر الذي يناظر احلياة كسائحة من سوائح الوجود، من حيث ينبغي أن 
جيعلها اإلنسان الفرصة النفتاح اجلمالة والساعدة على النعم فيها. وعنده، حياة الدنيا هي 

جلميلية. هكذا احلياة اليت يصورها أحد شعراء الرابطة القلمية حتت رائسة الشاعر املسكنة ا
املشهور جربان خليل جربان.مث، بني املواضيع اليت انقشها إيليا أبو ماضي يف قصيدته أن 
احدى منها هي فلسفة احلياة. هذا هو سبب إليليا أبو ماضي فكر القصيدة كوسيلة لتوفري 

شهورة، والوعظ، وكذلك إهلام اآلخرين لفعل ايخري وكذلك أيضا كأداة التعليم، وتقدمي امل
لدعوة اآلخرين لفعل ايخري. واخريا، والنتائج الذي وجدت الباحثة من هذه الرسالة يعين شعر 
فلسفة احلياة إليليا أبو ماضي الذي حبثتها الباحثة يتكلم عن احلياة الناس من كل جهة 

م وعظة احلسنة. واملوعظة من املواعظ اليت وجدهتا الباحثة بعضهووجدت الباحثة كثريا من امل
 يعىن بر الوالدين والدعوة إىل ايخري وحب الوطن وابتعاد عن اهلوى.
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث -ا

هاجر كثري من اللبنانيني إىل أمريكا الشمالية واجلنوبية يف القرن التاسع عشر ليطلبوا 
معيشة كرمية. وحني مكثوا يف أمريكا، أثر الغرب طريقة تفكرهم وأدهبم وحضارهتم، ولتأثري 

 . 9تبادل هاتني حضارتني أنتج التغيري يف العمل األديب

مهجري إمسه إليا أبو ماضي هو حياول أن يقدم الصورة من احلياة اليت قد  وهناك
يكون عدم التوازن الواقع واحللم يف أحد أعماله. إلياأبو ماضي هو أحد شعراء املهجر املشهور 
ابلتفائلية. وغري ذلك، هو معروف ابلشعر الذي يناظر احلياة كسائحة من سوائح الوجود، 

ه، ا اإلنسان الفرصة النفتاح اجلمالة والساعدة على النعم فيها. وعندمن حيث ينبغي أن جيعله
حياة الدنيا هي املسكنة اجلميلية. هكذا احلياة اليت يصورها أحد شعراء الرابطة القلمية حتت 

 . ٢رائسة الشاعر املشهور جربان خليل جربان

ها هي فلسفة نمث، بني املواضيع اليت انقشها إيليا أبو ماضي يف قصيدته أن احدى م
احلياة. هذا هو سبب إليليا أبو ماضي فكر القصيدة كوسيلة لتوفري التعليم، وتقدمي املشهورة، 

 والوعظ، وكذلك إهلام اآلخرين لفعل ايخري وكذلكأيضا كأداة لدعوة اآلخرين لفعل ايخري.

بعد ذلك، إىل جانب األعمال الشعرية اليت حتتوي على الكثري من النصائح حول 
اة هي قصيدة بعنوان فلسفة احلياة. هذا الشعر تعرب عن حياة اإلنسان يف وجه األرض احلي

تواجه احملن والتحدايت.مث، رأي إليا أبو ماضي عن فلسفة احلياة، واحلياة هي مظلمة إذا مل 
                                                             

 ٢3٥م(، ص:91٥1، )القاهرة: دار املعارف، دراسات الشعر العريب املعاصرشوقي ضيف،  9 
 41-42. )بريوت: دار العودة( ، ص: أيب ماضيديوان ايلما ايلما أيب ماضي،  ٢ 



يكن النية والرغبة. ومجيع العاطفة من رغبة عمياء إذا مل يكن مصحواب املعرفة. واملعرفة ال قيمة 
 إذا مل تتبع الدروس. ويف كل درس سيكون عدمي الفائدة إذا مل يكن مصحواب للحب. هلا

بناء على ذلك، الباحثة ختتاروهتنم عن مسألة يف "فلسفة احلياة". ألن هناك الكثري 
من النصائح اليت متكن أن تستفاد من قبل قراء. وقد اجتذبت الباحثة هذا االهتمام كما هو 

 تحقيق أشياء جديدة حيث تريد أن حتقق كثرية من حول الشعر.   الشأن عند الباحثني لل

 مشكلة البحث -ب

إعتماًدا ماسبق البيان يرتكز هذا البحث يف نكتة مهمة وهي ما مواعظاحلياة يف الشعر 
 ."فلسفة احلياة" إلليا أبو ماضي؟

 أغراض البحث  -ج

عرفة مواعظ ث هي  ملويف هذه النكتة تريد الباحثة أن تقدم وتوضح أعراض هذا البح
 احلياة يف الشعر"فلسفة احلياة" إلاليا أبو ماضي؟

 معاين مصطلحات   -د

قبل أن يركز الباحثة ىف النقاط من املوضوع املبحوث، أرادت الباحثة أن تشرح وتعرف بعض 
 معاىن املصطلحات الىت تتضمن ىف هذه الرسالة كما يلى:

 املواعظ:

والعني والظاء كلمة واحدة، الوعظ التخويف، والِعَظَة االسم قال ابن فارس))الواو          
منه((. وقال ابن منظور: )) الوعظ والوعظة واملوعظة:النصح والتذكري ابلعواقب. مث قال ابن 



سيدة: هو تذكريك لإلنسان مبا يلني قلبه من ثواب وعقاب((. وقال الراغب األصفهاين: )) 
 . 4يل: هو التذكري ابيخري فيما يرق له القلب((الوعظ زجٌرمقرتٌن بتخويف. قال ايخل

 الشعر:

ا َشعرًا الثوب : بطنه بشعر. ومعناه -َيشُعرُ  -أصل كلمة "شعر" لفة هي َشَعرَ          
 .3خيلة البديعة واملثثرة البليغةاصطالحا هو الكالم املوزون املقفى املعرب عن األ

 

 

 فلسفة:   

وكما  -تعرف الفلسفة وهو وإذا نظران إىل املعىن الصطالحي للفلسفة، فسنجد أنه         
خيتلف ابختالف املذاهب والعصور. فقد حصر "سقراط" مثال مهمة  –سبق أن ذكران 

الفلسفة يف دراسة احلياة األختالفية، وذهب إىل أن احلياة اليت اليتم فحصها غري جديرة أبن 
كما ذهب " شيشرون" إىل أ، الفلسفة هي املدبرة حلياة اإلنسان مبا تقدمه حيياها اإلنسان،  

له من قواعد السلوك وتعريفه معاين احلق والواجب، وايخري والشر، والفضيلة والرذيلة، وما 
ينبغي أن يتحلى به أو يتخلى عنه حبيث يسلك مع أقرانه من البشر املسلكالذي يالئم قواعد 

 . ٥املستقيمايخلق القومي والسلوك 

 الدراسات السابقة -ه

                                                             

 7م( ص:93٢7حممد بن إبراهيم احلمد، أدب موعظة، )جامعة القصيم: كلية الشريعة وأصول الدين،   4
 ٥( ص:٢11٥نبيلة لوبس، املعني يف األدب العرىب واترخيية، )جاكرات:جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومة،   3

  93،)السوير:مكتبة مثمن قريش( ص:الفلسفة؟ما هي حسن علي،  ٥



خلقد كتب كثري من الباحثني يف اللغة العربية وأدهبا هذا املوضوع مهما هناك توجد          
 وجوه االختالف واالتفاق بني تلك البحوث و هذه الرسالة:

ة يأمحد أمني هللا، موعظة احلياة يف قصيدة "ابتسم" إلاليا أبو ماضي )دراسة حتليلية سيمائ( ۰
ريفاتري(. هذهالرسالة مقدمة إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا 
اإلسالمية احلكومية إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العلمي يف علم اللغة العربية 

.استفاد الباحث النظرية السيمائية لريفاتري يف حبثه للحصول على وحدة ۰۷96وأدهبا سنة
 تلك القصيدة واملواعظ.املعىن يف 

لثلث املكنون، أفكار إبراهيم أنيس يف علم الداللة )دراسة حتليلية وصفية(، هذة الرسالة  (۰
مقدمة إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومة إلمتام 

. استفاد ۰۷96ا بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي يف علم اللغة العربية وأدهب
 الباحث النظرية حتليلية وصفية يف حبثة أفكار إبراهيم يف علم الداللة.

( متام حممود، ايقوت احلموى وأفتاره يف املعجم العريب، هذه الرسالة مقدمة إىل كلية اآلداب 4
والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومة جبوكجاكرات لتكميل بعض 

 الشروط للحصول على الدرجة العاملية األدبية يف علم اللغة العربية وأدهبا.    

 منهج البحث-و

ما منهج البحث الذي استخدمته الباحثة يف هذة الرسالة وهو املنهج الوصفي أ
التحليلي حيث إنه طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل علمي منظم من أجل الوصول 

 إىل أعراض حمددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة.



ث حوجلمع املعلومات والبياانت هلذه الرسالة اعتمدت الباحثة على الطريقة الب
ا املكتيب، ولكتابة هذه الرسالة اعتمدت الباحثة على الطريقة اليت قرره قسم اللغة العربية وأدهب

 تاب:بندا آتشية هو ك -بكلية األدآب جامعة الرَّنريي اإلسالميَّة احلكوميَّة دار السَّالم
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 الباب الثاين
 شخصية إيليا أبو ماضي

  حياته و نشأته -أ

إن شعر إيليا أبو ماضي مشهور بقصائصده الرفيعة وآدبة اإلنساين، ولد يف قرية 
م. 9221ة الشمايل من لبنان سناحمليدثة تلك القرية الوادعة إحدى القرى اجلميلة يف املنت 

مولد شاعر كتب له أن يسمع العامل اجلديد أصواات صافية من العامل القدمي، وكانت سنة 
هي السنة اليت محلت إى العامل نبأ هذا النجم الذي مل يكن أحد ليدري أنه سيحتل 9221

 6.مكان الزعامة يف شعر املهجر

أبة  ئمة يف جوار الكنيسة، وقد نشأ إيلياالقا” مدرسة احمليدثة“دخل إيليا أبو ماضي 
أبو ماضي يف عائلة بسيطة احلال، مل يستطيع أن يدرس يف قريته سوى الدروس اإلبتدئية 
البسيطة، إنه كان يقطع مسافة ميلني سريا على األقدام حىت كان يف السابعة من عمره ليسرتق 

شرح  قف أمام انفذهتا يسمع إىلالعلم من مدرسة يريدها العالقة الشيخ إبرهيم املنذر. في
الدروس، وحني ملس املعلم شدة رغبته يف طلب العلم دعاه إىل دخول الصف بدون مقابل، 

عيش تعلم إيليا أبو ماضي يف قريته أصول الكتابة والقراءة ابللغة العربية، وملا ضافت به سبيل ال
  7 .وجد أن البد له أن يسفر، مث قررالرحيل
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م، ونزل يف اإلسكندارية وقام فيها إحدى عشرة  91۷۰اللبنان إىل مصر عام وغادر          
سنة وعمل يف حمل جتاري عمه، ابئعا للفائف، وكذلك يوفر أوقاته ملطالعة كتب وعلي دروس 
النحو والصرف أحياان، ويف بعض الكتاتيب أحياان أخرى وكان يقضي النهار اتجرا واتبع 

  2.الشعر فيتابع نظمهوتعلمه يف الليل ورغب يف قول 

أخذ يشتغل أوقات فراغه يف املطالعة والدراسة ونظم الشعر، وات اليوم التقى أبو          
شعرا  فرآءه كتب”. الزهولر“ماضي مصادفة أبستاذ أنطون اجلميل الذي كان يصدر جملة 

فيه بعنوان  يف دكان عمه، فقرأه وأعجب به مث دعاه إىل الكتابة إبشرافة، ونشر قصيدته األوىل
 1."م، نشر ديوانه األول "تذكار املاضي9199"فتاة". مث يف عام 

وجدت الباحثة أنه من أسباب هجرة إيليا أبو ماضي إىل مصر وأمريكا ترجع إىل          
نكنتني مهمتني ومها: األول فهو كانت اهلجرة من لبنان إىل مصر يف ذلك الوقت سهلة 

إىل أمريكا فكانت أمرا صعب، للن احلكومة العثمانية يف وقته  ميسورة أما اهلجرة من لبنان 
كانت ترفض إعطاء جوازات السفر للمهاجرين السوريني إليها، وكان البد هلم من احلصول 
على على جوازات اليت تسّمحهم الدخول إىل مصر أوال  واليت كانت حمطة انطالق املهاجرين 

  91.فوجد  أن الرحيل أوىلت جتارته إىل أمريكا. مث الثاين، قد فشل

م، 919۰فهاجر إىل الوالايت املتحدة األمركية ونزل يف مدينة "سنسنايت" يف سنة          
. ومل جيد  99حيث أقام فيها مدة أربع سنوات، وعمل فيها ابلتجارة مع أخيه البكر "مراد"
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إيليا أبوماضي يف هذه املدينة اليت قضى فيها أربع سنوات ماوجد من أمل الذي أراده وترك 
العيش فيه فانتقل إىل "نيويورك" والتقى بكبار أدابء املهجر منهم خليل جربان وميخائيل 

 . مث يفيد من 9٢نعيمة ونسيب عريضة ورشيد أيوب مث ألفوا مجاعة إبسم "الرابطة القلمية"
وجنبت ثالثة أوالدو مث قام فيها حىت يّلم به  94ثقافتهم يف شعره ومعارفه. وبتزوج مع دورويت"

م مصادفة الثاين من 91٥7من نوفمرب  ۰3املرض يف آخرأايم حياته، ومات يف يوم األحد 
  93.ه من مثانية وستني عام من عمره، ومات يف نيويورك9477مجادي األوىل عام 

 

 هدراساتـــــــــ -ب

إن دراسة اليت غدت إيليا أبو ماضي ابملعرفة والعلم لو تتعدَّ السنني القالئل، اليت          
اسرتقها من نعمة احلنّو والشغقة يف تصرف العاطفني على حاله الرقيقة العيش. وكانت أول 

درسة مبدراسة له يف مدراسة )احمليدثة( القائمة يف جوار كنيسة البلدة. وبلدته الصغرية مل تنعم 
متكاملة الصفوف، بل ببعض الصفوف اإلبتدائية البسيطة اليت تعلم فيها هتجئة احلروف، 
ونطق هبا، وضم بعضها إىل البعض اآلخر لتثلف الكلمة. وهو وإن سعد حبفظ الفبائية 
احلروف، فقد بقي متعطًشا إلتقان لفظها يف كلمات مفهومة. وجاءه يوًما من خيربه بوجود 

ففرح   9٥من قريته، تعّلم ما يزيد عمَّا تلقاه يف )احمليدثة(. وأهنا تبعد ميلني فقط.مدرسة قريبِة 
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الصيب مبا مسع. وما أن أصبح حيت استأذن والده ابلذهاب إىل املدرسة اليت ذكروها له. فلم 
  96.ميانع الوالد وإن كان يشفق عليه من قطع تلك املسافة سريًا على قدميه

ويف اليوم التايل، وكان يف السابعة من عمره، قصد املدرسة، ووقف إىل جانب إحدى          
نوافذها. يسرتيك السمع لشرح أحد أساتذهتا. وتكرر ذهابه إليها كل يوم تقريًبا. وكان يدير 
هذه املدرسة الشيخ إبراهيم املنذر. فلفت نظره جميء الصيب املتكرر ليستمع إىل الدروس 

منه يسأله. وحني مسع بشدة تلهفه للعمل، أشفق عليه، وأذن له بدخول املشروحة. فدان 
الصف الذي يوازي مستواه العلمي ملتابعة دراسته بدون مقابل. ورغم هذا التقدم يف الدراسة، 
بقي عوده العلمي طراًي، ومل تعجمه سوى الدراسة اليت اختلسها يف مدينة ) اإلسكندرية( 

ه الذي كان يقوم به يف دكان عمه هناك. وقد ساعده مبصر، من فسحات قليلة من عمل
وجوده يف مصر، على إمتام ما ينقصه لتقوية لغته، فآوى إىل بعض الكتاتيب الليلية ليتعلم 
الصرف والنحو، وهو مل يلج ابب العشرين من عمره وقويت لغته واستقام عودها بعد رجوعه 

  97م.بكل علملًما  إىل لبنان، ومن مث سفره إىل أمريكا ليصبح مثقًفا

 أعماله األدبية -ج

أعطى إيليا أبو ماضي الشعر يف سن مبكر، واستمر سحابة عمره حىت أصدر العديد          
من الدواوين، واملقاالت والتعلقات الكثرية يف الصحف، واجماّلت، واستقرت له اآلاثر 

 92.واألعمال
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وأول ديوان من الشعر ظهلر ألىب ماضي هو )تذكر املاضي( الذي طبع ابإلسكندرية  
حينما كانت سن الشاعر اثنني وعشرين عاما، ويشمل القصائد الىت نظمها يف  9199سنة 

مصر. وبعد هجرته إىل أمريكا خبمس سنوات نشر اجلزء الثاين من ديوانه، بعنوان )ديوان إيليا 
، وحيتوى على جمموعة من شعر التأمالت والشعر 9196ويورك سنة أبو ماضي( وطبع يف ني

نشر ديوان )اجلدوال( الذي طبع يف  91۰7الوطين والقصص الشعرى الغرامي. ويف سنة 
 91.مطبعة )مرآة الغرب( بنيويورك

وكتب مقدمته الشاعر ميخائيل نعيمة قائال فيها: ) فبني هذه اجلدوال ما تنساب معه     
مرتمنة، مطئنة، جذلة بنور يف عينها، ومجال يف جانبها. مرحة حبرية ال أرصاد  روحى مرتقرقة،

أكرم وأصدق حتية من شاعر إىل عليها والقيود، ومدى ال آفاق له والحدود( فكانت 
 ٢1ر.شاع

ظهر للمرتجم له ديوان )ايخمائل( فلقى من الرواج والرتحيب ما اقتضى  9136ويف سنة    
 . وابلتايل، أورد جورج دميرتي سليم: عّدة قصائد يف دراسة ألشرهإعادة طبعه يف زمن يسري

اجملهولة. مث، مقاالت يف جمالت )مرآة العرب(، وجريدة السمري )املهجرية( وسوامها من 
صحف وجمالت عربية.وأخريا، وقد انعقد اإلمجاع على أن إيليا أبو ماضي هو بال جدال 

 ٢9.ولة الشعر أمر دأمري شعراء العرب يف املهجر أو بقى يف

 شخصيته الشعرية  -د
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إذا أردان ان نتتبع خصائص شعر أبو ماضي منذ ارتبط ابلرابطة القلمية، فإننا سنجد 
الكثري من مميزهتا عنده، فهناك الشعر التأملي الروحي الذي يغلب على مقطوعاته يف ديوانه 

ران ادة املادة التعين شاعاجلدوال من مثل: الناسكة، انر القرى، الزمان وغريها. وأصبحت امل
بكثري أو قليل، فهو شاعر يعيش ابلروح ويهتم ابلنفس تقسم مسرية أبو ماضي الشعرية اىل 
قسمني: قسم ما قبل اهلجرة، وفيه مل يكن لشعره خصائص مميزة، والقسم الثاين ما بعد 

 ٢٢.اهلجرة

ادف إىل هلكانت شخصية أيب ماضي، تتطلع إىل الشباب املتجدد الطافح ابألمل، ا
مسار يعلو حنو الرفعة، وينال السثدد العرب عن إرادة التكل وال متّل. وقد سعى جهده، كي 
تبدو شخصيته انفذة إىل معميات الوجود وغموضه، فتقشع عنه غّمه اهلموم، ونصب 
األسرتاح املثملة أبحزاهنا السوداء. لذا سعى بذاته العتناق القيم اإلنسانية، امللتزمة أبخذ 

ب وافر من العزة والشمم. وإذا توغلنا مبعاين هذه املدلوالت املنتقاة من واقع تطلعاته نصي
املنفتحة على الوجود، لسمعنا من إيقاعات قصائده ما يشّنف األمساع خبريراجلدوال اليت، 
تبعث فب اإلنسان مشاعر األرتياح ولذة الطرب، مبا تنفحه الطبيعة من خرير جدول، أو 

  ٢4ر.اغم مع زقزقة عصفور، وحفيف أشجانهدير شالل، يت

ومل تكتف تلك الشخصية بزرع هذه اهلدهدات اهلادفة حنو التماسك الشعوري املتجدد 
والفرح، بل زادت عليه تشخيصا منمق الرؤى، وجتسيًدا ساطع اجلوانب، حني جعلنا نعيش 

ال طبيعتها مجصدق طبيعتنا يف استيعاب احمليي للذات يف وطننا، من خالل إضافاٍت مجع 
إىل ما تقدم من مجال، فإذا بنا حنٌس حبواسه املرهفة، فنشم يف أنوفنا رائحة الصنوبر املايلء 
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بقاع سقوحنا، وعبق خبور الصندل املرتبع أرجاَءان، وشذى الزهر احمليط أبجوائنا، وأريج الورد 
س وجوده، فنذود عنه وتقدي املتناثربدوران. كما ينّمي فينا حسَّ الوالء لوطننا، والتغيّن جبماله،

بدم الوالء املنتصب بقامة الصمود والعناد. للحفاظ على احلرية واالستقالل. وهو وإن مل 
يستطع أ، يوصل إلينا كلَّ تطّورِعميق يف تيار األدب الشعري، كون ثقافته مكتسبة من ذاته، 

)انصعة(( ) لكنه استطاع بقوة شخصيته املتماسكة التطلعات، أن يثبت من شعره صورة
 ٢3.لبالده، وإعطاء مالمح مشرقة عن احلياة فيها

وشخصية أيب ماضي مل ترض ابلنزل اليسري من املعرفة، تسدَّ هبا فراغ العلم، بل اشرأبت 
بشموخ النظرة النافذة إىل أعماق الوجود، تستطلع منه جبهود مضنية،ما يعزز القدرة اإلنسانية 

اإلدراكي  أن يقف على أثر ما يبحث عنه يف عامل التكوين على العطاء الوطين. وحني تسىنَّ له
السليم، نشر ما جتمع لديه قصائد منتقاة، ترتك بصمات على كثري من القضااي املعقدة احللول 
يف البالد العربية عامة، وولبنان خاصة، فتعكس فيضا من عبقرية وعمق عطاء، يشمل الشرق، 

نسانية ال تعرف القيود، وإ شعره املهجري، ثورًة على ويبذر يف الغرب بذارًا طيًبا، أينع يف
  ٢٥د.احلدو 

ومل تكن شخصية أظيب ماضي، سوى جبلَّة طموحات إرادية، يف صهر وحدة الوجود،   
داخل بوتقة ايخلق الفيّن بصدق املعاانة، يف دائرة معانية اليت تتسع لتشمل كل النفوس 

  ٢6ن.السامية فوق حدود الزمان واملكا مبشاعرها
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ولذا فكانت شخصية أيب ماضي نسيج صورته من الواقع الذي حييط به. فخياله 
 املتصل بتطلعات ذاته مل حيلق أبجواء األوهام، بل يف آفاق حقائق اثبتة تعيش إنسانية الشاعر
املرتئب حبواسه، إىل وصف ما تراه عينه الروحية. بني حقائق األشياء وجوهرها الذايت، 

  ٢7.تكّون من املعاانة اليت ال حيكمها شيء، غري جتربة وطبيعتهاووجودها الفيّن، امل

وقد حّصن ذاته الشاعرية مببادئ الرابطة القلمية الداعية إىل التغيري يف مفاهيم األدب   
العريب البعيدة عن التحجر والتقوقع يف العودة إىل الرتاث الشبيه مبعرض لألزايء اللغوية 

 إنشاء الرابطة حىت اخر منظومة له، جند أن الشاعر أصبح منوالعروضية. وبعيد اشرتاكه يف 
مدرسِة غري مدرسة أهل الرابطة، ويف إجتاه غري إجتاههم. ولسنا ندعي أنه خمالف، كما ال 
نقوى على االدعاء أنه منصهر يف بوتقها، بل كان ذلك الشاعر املغّرد بغناِء متليه عليه موهبته، 

 ٢2.كدون أن يتعّمد هذا اللون أو ذا

مث، ويتكلم أبو ماضي عن شخصيته الشاعرية فيعرفها ابهنا كالكهرابء يف خفائها 
وظهورها، وأهنا تلك اليت حباها اإلله القدرة على مالحقة خفااي األشياء. وأهنا ذاك اإلنسان 
الذي حار يف كل شيء، ومل يقنع بشيء، ومل تصل معرفته إىل مرتبة اليقني يف أيّة قضية من 

  ٢1.ياة. لذا تراها معلقة األنفاس، تسأل نفسها وال من جميبقضااي احل

 وفاته -ه

ختتلف هجرة أيب ماضي إىل الوالت املتحدة األمريكية عن سائر املهاجرين، من حيث 
الغاية واألهداف اليت احتضنها متنياٍت من صغره، وأصبحت قريبة املنال يف واقع التحقيق 
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ة عِتناق اآلراء الثمينة اجلوهر، املكتنزة املعاين، الواضحعند بلوغ الرجولة. فهو يطمح إىل 
املسالك، ويتطلع إىل جمتمع تسوده أجواء الطمأنينة والسالم. وقد سعى إىل نشر آماله 
وطموحاته يف جملًة السمري اليت عاد إليها بعد زايرة مسقط رأسه لبنان، ليجدد فيها نشاطه، 

  41.وأصدقاء األمسفوجدها تشكو إليه غياب خاّلن املاضي، 

مث، وتلفَّت شاعران حواليه فوجد جربان خليل جربان قد انتقل إىل ابرئه يف السموات  
الُعلى وكذلك أمني الرحياين غادر هذه احلياة إىل الرفيق األعلى. وسأل عن ندرة حداد، فأخري 

ليه، فإذا به إأن املوت قد طواه. وبقي له أمل السلوة مبيخائيل نعيمة جيالسه وحيادثه ويشكو 
يشد الرحال للعودة إىل لبنان بعد طول غياب. وقنع من جفاف تلك الوحشية بواحة الصديق 
عبد املسيح حداد، يعوض فراغ غياب تلك القافلة من أدابء العشرة املهجرية، ولكن الواشني 

سيح، ملواحلاسدين كانوا له ابملرصاد، ففرقوا بينه وبني من بقي من رفاق األمس، فرتكه عبد ا
يشكو وحدته، وقهر األايم له، وكاد أن يقنع مبا قسم هللا من إرادة علّية ختّيم ظالهلـا السوداء 
على نفسه املوحشة، لوال بروز ظاهرة شاّذة يف عامل الفكر واألدب، عمل على إبرازها جيل 

يم طجديد من حاملي راية النهضة األدبية، يدعون التفّوق على من سبقهم، ويسعون إىل حت
  49.الصورة املثالثة لشعراء القمة يف املهجر، وكل ما عندهم مبهمات عامة

ال تصل إىل إىل كشف ما تنطوي عليه نفس شاعر هذه الدنيا وما فيها. ومل يقو أبو ماضي 
على حتمل هذا التجيّن البغيض، فإذا به ينتفض انتفاضة األسد اجلريح ليقول: ))ما أشبه 

لى أمثايل أبوراق الشجر أدركها ايخريف، واستلَّ منها بشاشتها هثالء الناقمني عليَّ وع
ونضارهتا، فهي ترتعش حًقا كلما هبَّ اهلواء أو اندفيق الضياء حىّت كأمنا اهلواء مل حيب إالَّ 
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لنكايتها، وكأن الضياء ال يتدفق إالَّ ألذاها((. وزادت نقمته وهي يرى املتطفلني على األدب 
 إىل دأ التوتّر يقضُّ مضجعه فيصيب أعصابه ابلتعب واإلرهاق: فأسرّ ينعقون يف كل واد، وب

  4٢.صديقه جورج صيدح بعزمه على ترك جريدة السمري، واإلخالد للراحة واهلدو

وأعلن صيدح ما عزم عليه أبو ماضي، فخفَّ أصدقاؤه وحمبوه إىل التخفيف من 
ابء وهو كبار الكتاب واألد  اإلحباط الذي حلق به، من جراء تطفل الكتاب املغطرسني على

منهم، وحني رأوا حالة القنوط واليأس تصيب الشاعر مبرض الكآبة، عمدوا إىل اللتفاف 
حوله، وإحاطته هبالٍة من التكرمي يتسى األذى الذي حلق به. وكانت احلفلة الكربى اليت 

اليت و  ( مبناسبة مرور مخسة وعشرين سنة على صدور جملة )السمري(91٥٥أقيمت له عام )
مسيت حبفلة اليوبيل الفضي. ووسط حشد كبري من احملتفني به القى قصدة )تلك السنون( 

 :اليت نقتطف مها قوله

  ِسفٌر َكَتبُت ُحُروَفه ِبِدمـــائي  تلك السنون الغارابت ورائي  

 لتبني يف سيمائها َسيَمائي  ما ِعثًتها ألعدَّها بل عشتها  

 فََأردهُتا دراًب إىل العلياءِ   آفاٍقهاالحت يل العلياُء يف   

وتقوُل عيين قد    حىتَّ تفارَِق هيَكلي َحوابئي  ايصحُب لن أنسى مجيَل َصِنيَعُكم  
  44ويقول قليب قد فقدُت رجائي  فقدُت ضيائي 

وكان لوقع القصيدة على احلاضرين أَثر بليغ، فعاًل التصفيق واهلتاف حبياته. وسر الشاعر 
ولكن إىل حني، إذ سرعان ما اشتد عليه مرض الكآبة، فهزل جسمه وضعف،  وغمره الفرح
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اترَكا يف قلوب إخوانه وأصدقائه 91٥7وانقطع عن مزاولة عمله فأوقف )السمري( من عام 
حسرة، ويف صدور قارئيما يسك قلمه غصة.وانطوت مبوت هذا الشاعر الفريد صفحةٌ مشرقٌة 

 43ابلرجاء واألمل.
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 الباب الثالث

 اإلطار النظرى عن املواعظ

 

ة ومفهوم النظري وهذا الباب ستحدث الباحثة عن مفهوم املواعظ واملواعظ اإلسالمية
 اإلنسانية:

 مفهوم املواعظ -أ

الِعظة الوعظ و ن ايخري واحلسنة. قال ابن منظور:نتكلم عن املوعظة طبعا نتكلم ع  
ني ابلعواقب. قال ابن سيده: هو تذكريك لإلنسان مبا يلوالَعظة واملوعظة والنصح والتذكري 

ا َسَلَف َوأَمُرُه )َفَمن جاَءُه َموِعَظٌة ِمن َربِِّه فَانَتهٰى فـََلُه منزيل:قلبه من ثواب وعقاب، ويف الت
[، مل جيئ بعالمة التأنيث ألنه غري حقيقي، أو ألن املوعظة يف معىن ٢7٥]البقرة:  ِإىَل اَّللَِّ ۖ (

وقال ابن فارس: الوعظ هو التخوف واإلنذار،  4٥.حىت كأنه قال فمن جاءه من ربهظ الوع
 .وقال ايخليل: هو التذكري  يف ايخري مبا يرقق القلب

واملوعظة احلسنة اصطالحا كما قال الطربي رمحه هللا: "واملوعظة احلسنة: العرب اجلميلة   
اليت جعلها هللا حجة عليهم يف كتابه، وذكرهم هبا يف تنزيله". وقال ابن القيم: "هي األمر 
 والنهي املقرون ابلرغبة والرهبة. وبتعريف اإلمام الشوكاين:" هي املقالة املشتملة على املوعظة

احلسنة يستحسنها السامع وتكون يف نفسها حسنة ابعتبار اتفاع السامع هبا قيل: وهي 
احلجج الظنية اإلقناقية  املوجبة للتصديق مبقدمات مقبولة". وقال اجلرجاين: املوعظة هي اليت 
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تلني القلوب القاسية، وتدمع العيون اجلامدة، األعمال الفاسدة". قال عبد الرمحن حسن 
 : هي الرتغيب ابلعاقبة احلسنة والسعادة ايخالدة ملن-وهو ابحث متمرس–داين حبنكة املي

يل اتبع سبيل ربه، والرتهيب من العاقبة السيئة الوخيمة والشقاوة والتعاسة ملن أىب أن يتبع سب
ربه، بشىرط عرضها أبسلوب حسن مجيل مقبول ال تنفر منه الطباع السوية. وهبذا يتبني لنا 

سنة تشمل الرتغيب والرتهيب، وقد تكلمنا عن ذلك يف حبٍث مستقٍل فيما أن املوعظة احل
 .سبق من األحباث اليت تتكلم عن أساليب الدعوة

والوعظ أخص من التعليم، فإنك قد تعظ الناس بشيٍء هم يعلمونه ولكن املقصود   
لذلك و منه التذكري، وقد تعظهم بشيٍء ال يعلمونه فتكون قد مجعت بني الوعظ والتعليم؛ 

ان النيب يف صحيحه فقال: ابب ما ك -رمحه هللا-يفرق العلماء بينهما، وقد بوب البخاري 
 .يتخوهلم ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا -صلى هللا عليه وسلم-

وقال: ابب الغضب يف املوعظة والتعليم إذا رأى ما يكره, مث ذكر حديث الباب وهو   
ل اي رسول هللا ال أكاد أدرك الصالة مما يطول بنا عن أيب مسعود األنصاري قال: قال رج

أيها : »يف موعظٍة أشد غضبا من يومئذ فقال -صلى هللا عليه وسلم-فالن فما رأيت النيب 
, «الناس إنكم منفرون فمن صلى ابلناس فليخفف فإن فيهم املريض والضعيف وذا احلاجة

ن الرتهيب فيه ليٌم وهو أيضاً وعظ؛ ألهو بياٌن وتع -صلى هللا عليه وسلم-فالذي قاله النيب 
وتبويب  ، فكان وعظاً منه وتعليماً،«إنكم منفرون» -صلى هللا عليه وسلم-ظاهٌر وهو قوله 

 46.ابختيار األلفاظ املناسبة -رمحه هللا-البخاري بذلك دليل اعتنائه 

 املواعظ اإلسالمية -ب
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ه  وحده وإىل تطبيق ما أمر بوكان موضوع املوعظة الدعوة إىل اإلسالم، وعبادة هللا  
هللا ورسوله، ويف موعظة لقمان البنه جاء ذكر موضوع املوعظة قال تعاىل: )َوِإذ قاَل لُقماُن 

رَك َلظُلٌم َعظيٌم(]لقمان: [ فإخالص العبادة 94اِلبِنِه َوُهَو يَِعظُُه اي بـُيَنَّ ال ُتشرِك اِبَّللَِّ ۖ ِإنَّ الشِّ
ومن مث تدرج يف وعظه فأمر إبقامة الصالة واألمر ابملعروف  هللا هو أساس الدعوة احلقة،

 .والنهى عن املنكر، والصرب على ذلك وغري ذلك

ومصدر املوعظة هي كتاب هللا والسنة النبوية. وكتاب هللا منه تستمد املوعظة   
موضوعاهتا، وقد ورد فيه األمر ابنتهاج األسلوب املوعظة احلسنة، قال تعاىل: ) ادع إىل سبيل 
ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن إن ربك هو أعلم مبن ضل من 

نهم ين(. وقال تعاىل: ) أولئك الذين يعلم هللا يف قلوهبم إلاعرض عسبيله وهو أعلم ابملهتد
وعظم وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا(، وهنا أيمر هللا جل شأنه نبيه  صلى هللا عليه وسلم 
ابملوعظة، وقال السعدي رمحه هللا: )وعظهم أي بني هلم حكم هللا تعاىل مع الرتغيب يف 

 .ه(اإلنقياد هللا والرتهيب يف ترك

ويف السنة النبوية الكثري من املواضع الدعوية اليت يرتكز عليها الوعظ. وقد جاء أن   
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ينتهج هذااألسلوب قال عبد هللا بن مسعود: ) كان 

 .النيب صلى هللا عليه وسلم يتخولنا ابملوعظة، أو قال يتحيننا ابملوعظة كراهة السامة علينا(

دف املوعظة صالح املعاش واملعاد، والفوز بسعادة الدارين، وفضله عظيم وشرفه وه  
جسيم، فإنه متعلق بطب األرواح وعالج النفوس لتصل إىل السعادة. وملوعظة من أساليب 
الرسول، إنتهج الرسل صلوات ريب وسالمه عليهم العديد من األساليب من دعوة أقومهم إىل 

ليب أسلوب املوعظة الرحسنة، فهذا هو الصالو والسالم يدعو عبادة هللا، ومن هذه األسا



قومه إىل عبادة هللا تععاىل وحده، ويهذر هو من الدنيا فرييدون عليهم بقوهلم : ) قالوا سواء 
 .علينا أوعظت أم مل تكن من املواعظني إن هذا إال خلق األولني وما حنن مبعذبني(

عوة من أساليب حىت حيقق هدفه يف الدوحكمها جيب على الداعى أن يتبع العديد 
اىل هللا مصدقا ألمر هللا تعاىل: ) ولتكن منكم أمة يدعون إىل ايخري وأيمرون ابملعروف وينهون  
عن املنكر وأولئك هم املفلحون(. ومن األساليب أسلوب املوعظة احلسنة فإنه استجاب 

 .وهاة ابليت هي أحسن وحنالدعوة وإال أن وجب عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى، كاجملادل

وأما عقابة املوعظة: تواجه املوعظة عدد من العقاابت اليت حتول دون استخدام الداعي   
هلا يف بعض األوقات منها، أوال: عدم وجود مكان مهيأ لبدء املوعظة، فال بد أن تلقي 

ا. واثنيا: هلاملوعظة يف مكان مناسب ال حر فيه وال برد ضيق، وحنو ذلك حىت تتم االستجابة 
عدم توفري املالئم إلقائها، فال بد أن تكون النفوس مهية للسماع، واملدعوين بسواها لتتم 
الفائدة املرجودة منها. واثلثا: أن يكون املدعو من املعاندين اجلاحدين الذي ال ينفع معه 

 47.أسلوب املوعظة فيسلك اجملادلة واملناظرة وحنو ذلك

 عليه وسلم، قال قيس بن عاصم: وفدت مع مجاعة من وموعظة عن النيب صل هللا  
 بين تتم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلم دخلنا عليه قلت: اي رسول هللا عظنا مبوعظة
ننتفع هبا فقال عليه الصالة والسالم: إن مع العز ذال، وإن مع احلياة موات، وإن مع الدنيا 

لكل سيئة عقااب وإنك البد لك من قرين يدفن آخرة وإن لكل شيئ حسيبا، ولكل ثوااب، و 
معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كرميا أكرمك وإن كان لئيما أسلمك ال 
حيشر إال معك وال تبعث إال معه وال تسأل إال عنه فال جتعله إال صاحلا وهو عملك فقال 
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نتفعوا فقال لمه ألبنائنا ليقيس: وددان اي رسول هللا لو أن هذا الكالم يف أبيات من الشعر نع
الصلصال بن الداهش: اي رسول هللا حضرتىن أبيات من اشعر أحسبها توافق ما يريده قيس 
فقال: هاهتا فأنشد: " ختري خليال من فعالك إنه قرين الفىت يف القرب ما كان يفعل، إلإن  

ن من بعد اكنت مشغوال بشيئ فال تكن بغري الذى يرضى به هللا يشغل، فلن يصحب اإلنس
موته إىل قربه إال الذى كان يعمل، أال إمنا اإلنسان ضيف أبهله يقيم قليال عندهم مث 

  42."يرحل

قال حممد بن إبراهيم الكوىف: مسعت حممد بن السماك يقول: كنت كثريا ما أطلب  
الزهاد والعباد فذكر ىل رجل من الزهاد بعبادان فخرجت ىف طلبه، حىت أتيت عبادان فسألك 

منزله فرشدت إليه، فقرعت عليه الباب فخرجت ىل جارية مخاسية القد، فقال: ما شأنك  عن
أيها الطارق؟ قلت: أريد منزل فالن. قالت: عليه وقعت، فما حاجتك؟ قلت: أحب أن 

 41.تستأذنية ىل ىف الدخول عليه

س ئواي من يعظه الدهر وال يقبل، وينذره القهر مث يرحل، ويضم العيب إىل الشيب وب  
ما يفعل، كن كبف شئت فإمنا جتازى مبا تعمل. كقول الشعر:" دعين فأن غرمي العقل الزمين 
وذا زمنك فامرح فبه ال زمين، وىل الشباب مبا أحببت من منح والشيب جاء مبا أبغضت من 

 31."حمن، فما كرهت سوى عندي وعنفين وما حرصت عليه حني عرفين

ابن ف، مث عاد إىل الباقى وعطف، تنبيه للموت ايوحتذير املوت كأمنا ابملوت وقد خط  
النطف، فقد حاذى الرامى اهلدف كم تسري ىف سرف؟ ليت هذا العزم وف، تثخر الصالة 
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مث أتتيها كالربق خطف، جتمع سوء كيلة مع حشف اجلسم أتى والقلب انصرف اي من ابع 
 فأين ما منهالدر واشرتى الصدف، ابسط رماد ايخوف على بساط األسف، وابك علي 

 39.خلف

وشدة ايخوف كما قال بعض الصاحلني: كنا ىف جملس بعض الوعاظ فوعظ حىت أبكى   
من حضر وكان يف اجمللس شاب فذكر الواعظ النار وما أعد هللا تعاىل فيها من العذاب األليم 
ملن عصاه فصاح الشاب: واأسفى على ما فرطت ىف جنب هللا ضيعت عمرى ونسيت أجلى 

عملى مث استقبل القبلة وقال: اللهم إين استقبلتك ىف يومي هذا بتوبة لك ال  وقصرت ىف
خيالطها رايء لغريك فاقبلين على ما كان مين، وأقل عثرى، وارحم غربيت إهلي إليك رجعت 
جوارحى صادقا من قليب، فالويل ىل إن مل تقبلين سقط مغشيا عليه فحر كناه، فإذا هو ميت 

 .رمحة هللا تعاىل عليه

يه هذا عبد استيقظ فعلم تقصريه واستبصر، فشاهد بعني البصرية مصريه، فاستوىل عل
 3٢.ذلك ملن خشي ربه(دع قلبه فرضى هللا عنه وأرضاه، )وارد احلوف، فص

مث املبادرة ابلتوبة، إخواين )وردت هذه املوعظة ابملدهش(: ابدروا قبل أن يفوت  
وقد انقبض، ومبشيد املىن وقد وهى  الغرض ابملرض، إن عرض فكأنكم مببسوط األمل

اي ساكن الدنيا أتهب وانتظر يوم الفراق، وأعد زادا للرحيل فسوف شعر: "وانتقض. كقول  ال
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حيدى ابلرفاق، وابك الذنوب أبدمع تنهل من سحب األماقى، اي من أضاع زمانه أرضيت 
 34."ما يفىن بباق

عى وتتواىن هذا كله حمال، إن إخواين: أين عزائم الرجال. أين صرائم األبطال، تد 
 33.مهمت فبادر وإن عزمت فثابر، وأعلم أنه ال يدرك املفاخر، من رضى ابلصف اآلخر

واي بعيدا عن اجملاهدة امسع قد اقتسم الرعيل األول النقل اي من احنرف عن جداهتم   
لعزم ابلسلوك اتيامن، اي قليل هلمة أقل ما ىف الرقعة البندق فإذا هنض تفرزت، مىت مهت أقدام 

انقطع من بني يديها سد القواطع، ومىت هاب الغائص، موج البحر ىف نيل الدر مل حيصل 
شيئا. قال املهيار: " إىل كم حبسها تشكوا املضيقا أثرها رمبا وجدت طريقا، أتعقلها وتقنع 

 3٥."ابهلوينا تكون إذا بلذاهتا خليقا

  اإلنسانية ةج _ مفهم النظري

مسينيات من القرن العشرين استمر علم النفس اإلنساين هذا يف النمو يف أوائل ايخ 
والتطور وانتقد حركات علم النفس احلديث يف املاضي احلركة السلوكية. فـإن ظهور هنج علم 
النفس اإلنساين سببه عدم احرتام التوجه السائد املوجود يف علم النفس املعاصر. علم النفس 

 رة حيث ينظر إىل اإلنسان على أنه خملوق حروكرمي الذي يتحركاإلنساين يف حد ذاته هو صو 
دائما للكشف عن وجودها مع كل إمكاانهتا. طريقة سهلة لتعلم علم النفس اإلنساين هو 
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أنه يقدم قيمة لفهم الطبيعة البشرية والسلوك والعالج النفسي على حنو أكثر فعالية. املنشئ 
  91٥1.36م ماسلو يف حوايل هو إبراهي لنظرية علم النفس اإلنساين

وتفحص هذه النظرية اإلنسان من شخصيته الشخصية، وإعماله، وإبداعه، 
وإمكاانته، وفرديته، وأان, ورغباته، وابإلضافة إىل ذلك وضع جيمس بوجنتال نظرية علم 
النفس اإلنساين، وخلص إىل أن علم النفس اإلنساين يرى البشر من األبعاد اليت يعيش فيها، 

 37.البيئة سوف تثثر عليه إنسانيةألن 

يرى "مسلو" أّن اإلنسان له تسلسل اهلرمي لإلحتياجات اليت تبدأ من احلاجات  
اجلسمانية األساسية اىل أعلى احلاجات هي اجلمالية. واحلاجات اجلسمانية تتكون من عناصر 

احلاجة إىل  تظهرالغذاء، واملاء، واجلنس. الذي حيتاج إىل إشاابعه. إذا أشبع هذه احلاجات ف
األمان وهي األمن الصحي والسالمة اجلسدية من العنف واإلعتداء. وبعدها تظهر احلاجة 
إىل احلب واإلنتماء مثل احلاجة إىل عالقة محيمة مع شخص آخر والعائلة واحلاجة إىل أن 
يكون اإلنسان عضوا يف مجاعة منظمة..اخل. فإن عدم القدرة على إشباع هذه اإلحتياجات 

كن أن يسجع شخصا على القيام أبشياء أخرى احلصول على االعرتاف واإلهتمام مثل مي
يستخدم اإلجناز عوضا عن احلب. وبعدها احلاجات التقدير هي احلاجة إىل واإلحرتام وثقة 

 32.اآلخرين

، عامل نفس أمريكي من أصول يهودية اْشُتهر 9171 – 9112هو أبراهام ماسلو  
اإلنسان ودوافعه حبسب أولوايته يف احلياة. وهذا التدرج أييت على بنظرية تدرج حاجات 
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مخس مراحل رئيسية يبدأ فيها اإلنسان ابأَلْوىل فَاأَلْوىل، فال ينتقل ابلتفكري من مرحلة إىل 
ْرِضَية من إشباع رغباته، فيساعده ذلك يف النهاية إىل اإلبداع

ُ
 أخرى حىت حيقق النسبة امل

 31.نفسه وغريهوالتطور فيقوم خبدمة 

هرم ماسلو هو عبارة عن نظريّة فلسفّية قام بوضعها العامل أبراهام ماسلو، حيث  
تتحدث هذه النظريّة عن سّلم أولواّيت اإلنسان املختلفة، مثكدة أبّن هناك العديد من 
احلاجات اليت يسعى إلشباعها من خالل قيامه ابلعديد من األفعال والتصّرفات للوصول 

تنص على أّن احلاجات غري املشبعة تسبب إحباطًا وتوترًا وآالمًا نفسّيًة حادًة،  إليها، كما
 ٥1.ويف هذا املقال سنتحدث عن شرح هرم ماسلو

يعرف أيضًا هبرم ماسلو، وهي النظرية اليت ترتب احتياجات اإلنسان واليت وضعها 
ه عدة اإلنسان لديالعامل النفسي أبراهام ماسلو، وخيلص ماسلو يف هذه النظرية إىل أن 

احتياجات تتدرج من تلك األساسية لبقائه حيث إّن عدم إشباع هذه احلاجات قد يثّدي 
للشعور ابإلحباط أو االكتئاب وغريه من اآلالم النفسّية واليت قد تدفعه للقيام بردات فعل 

 ج واليتاملراحل ايخمسة أتيت ابلتدري .غري اعتيادية يف سلوكه ليحمي نفسه أو يليّب حاجاته
وهذا أقل  :احلاجات الفسيولوجية. احلاجات اوال هي تشكل ايخمس مستوايت لالحتياجات

ما ميكن أن يطلبه اإلنسان وهي احلاجة إىل اهلواء للتنفس والشرب والغذاء والنوم والعيش يف 
درجات حرارة تناسب حرارة اجلسم، والزواج إلشباع غرائزه اجلنسية وغريها من احلاجات 

 لوجية اليت حيتاجها هذا اإلنسان ليبقى على قيد احلياة أو ليعيش حياة كرمية ال ذليلة.الفسيو 
هذه احلاجات تكون الضمانة للحاجات الفسيولوجية  ،احلاجات األمنية مث احلاجات الثاين

                                                             
49 aljazeera.net/blogs/2017/5/20/نظرية-ماسلو-وواقع-الشعوب 
50 http://mawdoo3.com 



األوىل اليت يرتكز عليها اإلنسان، ومنها أن يعيش يف ظل نظام حيميه ويشعره ابألمن املادي 
واإلستقرار املعيشي واألمن الوظيفي والصحي. فخوف اإلنسان من أن يفقد حاجاته واملعنوي 

الفسيولوجية بغياب عنصر األمان واالستقرار جيعله يعيش يف حالة ذعر دائم من جمهول قد 
ه إىل بيفقده أدىن حاجاته، فيكون مْردود ذلك على نفسيته وطريقة تفكريه واليت قد تثدي 

 ٥9.قياً أفعال غري مرضية أخال

أتيت املرحلة الثالثة من  احلاجات االجتماعيةبعد ذلك، احلاجات الثالث وهي  
احلاجات بعد تلبية كل من احلاجات الفسيولوجية واألمنية، يكون اإلنسان اآلن ُمهيَّأ لتكوين 
عالقات خارج نطاق األسرة، وتعزيز النقص يف الشخصية الطبيعية كالشعور ابحلب والعاطفة 

ت الت والصداقاواإلنتماء. وال يشبع هذا النقص إال ابلعالقات األسرية ما بني العائ
عد تنوع ب حاجات التقديرهي احلاجات الرابع مث . واالشرتاك يف اجلمعيات واملثسسات

العالقات االجتماعية واألسرية ومعرفة اإلنسان لنظريه اإلنسان، حيتاج بعد ذلك إىل اإلحرتام 
 الداخلي وايخارجي، أي حيتاج إىل إحرتام الذات وذلك أييت ابإلحساس أبنه ذات قيمة يف
قرارة نفسه، وذلك ميتد إىل إكتساب احرتام من حوله. فيسعى إىل وضع إجتماعي مرموق 

هذه احلاجات ال أتيت إال بعد أي  حاجات حتقيق الذاتوأخريا،  ومسعة طيبة وجناح ظاهر.
يتم اإلنسان كل احلاجات األدىن واليت مت ذكرها سابقا، وهنا يعمل على استخدام واستغالل 

مكاانته ومواهبه وخرباته، مع الوصول إىل القيم والثوابت واملنهج الذي جيب مجيع قدراته وإ
 ٥٢.عليه ويكون هو خط السري يف حياتهأن ميشي 

  

                                                             
51 aljazeera.net/blogs/2017/5/20/نظرية-ماسلو-وواقع-الشعوب 
52 aljazeera.net/blogs/2017/5/20/نظرية-ماسلو-وواقع-الشعوب 



 الباب الرابع

 حتلي  شعر فلسفة احلياة إليليا أبو ماضي

 .حتلي  و شرحأ
يف هذا الباب يتحدث الباحثة عن املواعظ اليت وجدت يف شعر فلسفة احلياة إليليا 
أبو ماضي فيه مواعظ كثرية منها بر الوالدين والدعوة إىل ايخري، حب الوطن، وابتعاد عن 

 :وقالاهلوى واخريا وابتعاد عن قيل 

  موعظة برالوالدين -1
 :املقتطفة األوىل تدل عن موعظة برالوالدين

  52كن هزارا يف عشه يتغىن# ومع الكب  ال يباىل الكبوال
يف هذا البيت يبني لنا أن كن أنت ولدا صاحلا مطيعا لولديك. وال تعمل سيئة عليهما، وكل 

تتهرمها وقوال كرميا{.كما قال ولد واجب أن يطاع إىل والدينهما، }وال تقول مها أف وال 
تعاىل يف القرآن الكرمي }واعبدو اهللا وال تشركوا به شيئا وابلوالدين إحساان وبذى القرىب 
واليتمى واملسكني واجلار ذى القرىب واجلار اجلنب والصاحب ابجلنب وابن السبيل وما ملكت 

 ٥3. أميانكم إن هللا ال حيب من كان خمتاال فخورا{

 

 

 :الثانية تدل عن موعظة برالوالديناملقتطفة 
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 ٥٥ .الغرااب يطارد الدود يف األرض# وبوما يف اللي  يبكي الطلوال

يف هذا البيت يبني لنا أن هنا يعترب أن غرااب إىل األب وبوم إىل األم، كيف يسعي األب واألم 
ألم االوالدمها ويرمحهما وهو يرمحنا ويفعل ما يستطيع ليكون سعادة يف حياهتم، وكيف 

بسلوكها اللطيفة تعلم األبنائها ابلصرب وتعلمهم معاملة حسنة. وجب عليهم أن يدوعومها 
حسنة يف الدنيا واألخرة. قال تعاىل:}وإذ أخذان ميثاق بين اسرآءيل ال تعبدون إال هللا 
وابلوالدين احساان وذي القرىب واليتمى واملسكني وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصالة واتوا 

   ٥6.كاة مث توليتم اال قليل منكم وانتم معرضون{الز 

 

 موعظة الدعوة إىل اخلري-0
 :املقتطفة األوىل تدل عن موعظة الدعوة إىل ايخري

  ٥7. غاية الورد يف الرايض ذبول # كن حكيما واسبق إليه الذبوال

ن يف هذا البيت يبني لنا أن علينا يف احلياة الدنيا ابالستباق ايخري وترك  وتنفع عن السيئة أل
السيئة ال تنفع يف حياة الناس، من كان يفعل السيئة فتجد السيئة ومن كان يفعل ايخري 
فستجد ايخري كذالك يف حياته.  وكل اإلنسان دعوى إىل ايخري يف أي وقت وأي مكان.كقول 

 .": "من يزرع حيصداحلكمة

 

 :املقتطفة الثانية تدل عن موعظة الدعوة إىل ايخري
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  ٥2 وإذا ما وجدت يف األرض# ظال فتفيأ به إىل أن حيوال

يف هذا البيت يبني لنا عن إن أنت ما وجدت ىف هذا الدنيا ظال فا عليك ابلتوبة إىل هللا 
مال صاحلا كلة الدنيا واعمل عتعاىل توبة نصوحة قبل الرجوع إليه، وهللا سوف يظلك من مش

لنفسك ولغريك،  كما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:]من دل على خري فله مثل أجر 
 ٥1.فاعله[

 

 :املقتطفة الثالثة تدل عن موعظة الدعوة إىل ايخري

  61 كن غديرا يسري يف األرض رقراقا # فيسقى من جانبيه احلقوال

لناس. كالغدير يسقي جانبيه احلقوال، أينما كنت تنفع ليف هذا البيت يبني لنا أن كن أنت  
وتنتشر دائما ايخري.]من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع 

 69.فبقلبه فذاك أضعف اإلميان[

 :املقتطفة الرابعة تدل عن موعظة الدعوة إىل ايخري

  6٢ الكن مع الفجر نسمة # توسع األزهار مشا اترة تقي

يف هذا البيت يبني لنا أن كن أنت شبااب منتشرا ابيخري واحلسنة تنتفع لغريك وكن مثمنا 
حقيقيا. قال تعاىل: }والذين صربوا ابتغآء وجه رهبم وأقموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 

 64.وعالنية ويدرؤون ابحلسنة السيئة أولئك هلم عقىب الدار{
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 :موعظة الدعوة إىل ايخرياملقتطفة ايخامسة تدل عن 

  63 أيهذا الشاكى وما بك داء # كن مجيال ترى الوجود مجيال

يف هذا البيت يبني لنا،كل إنسان حيتاج أن تغيري يف حياته من الشر إىل ايخري ومن ايخري إىل 
األفضل. يف هذه احلياة حتتاج أيضا إىل أن تكون دائما إجيابية يف كل حادث حىت ال تكون 

ولة ولن جتلب املتاعب لنفسك أو أي شخص أخر. ولن تكون الشاكى وليس مذنب بسه
له دواء ولكن كن أنت حسنة حبسن ظنك فرتى اجلميل. قال تعاىل}وال تنفع الشفاعة عنده 

  .إال ملن أأذن له حىت إذا فزع عن قلوهبم قالو ماذا قال ربكم قلوا احلق وهو علي الكبري{
6٥ 

 

 موعظة حب الوطن-2
 :األوىل تدل عن موعظة حب الوطناملقتطفة 

  66 وإذا ما أظ  رأسك هم# قصر البحث فيه كيال يطوال

يف هذا البيت يبني لنا أن علينا أبن ال نبحث خطاء أول األمر منا، وعلينا أن نطيعه كما 
قال تعاىل:}ايأيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيع الرسول وأوىل األمر منكم فان تنازعتم يف 

 فرّدوه اىل هللا والرسول ان كنتم تثمنون ابهلل واليوم االخر ذالك خري وأحسن أتويال{شئ 
.67 
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 :املقتطفة الثانية تدل عن موعظة حب الوطن

 62 أدركت كنهها طيور الرواىب# فمن العار أن تظ  جهوال

يف هذا البيت يبني لنا أن كأمنا طيور الروايب فقط يعرف أن من يبحث خطاايت من  أول 
األمر هو أمر جهوال. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ]من عوف بن مالك مسعت 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: خياركم أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلوان عليهم 

نا ر أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم، قال: قلويصلون عليكم وشرا
 61.اي رسول هللا أفال ننابذهم؟ قال ال، ما أقاموا فيكم الصالة.ال، ما أقاموا الصالة[

 موعظة ابتعاد عن اهلوى-4
 :املقتطفة االوىل تدل عن موعظة ابتعاد عن اهلوى

  71 اهلحري ظ  ظليالفاطلب اللهوى مثلما تطلب األطيار# عند 

علينا ابتعاد عن اهلوى  كمثل األطيار يرتك احلر من الشمس ليجدو ظليال، هنا يعرب أن 
األطيار ال يستطيعون أن حيرصون هناك، مبعىن اهلوى هو شئ عظيم وكبري وخطري كما قال 

  79.تعاىل:}وأما مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى{

 

 موعظة ابتعاد عن قي  وقال-5
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 :املقتطفة األوىل تدل عن موعظة ابتعاد عن قيل وقال

 7٢  وتعلم حب الطبيعة منها # واترك القال للورى والقيال

علينا أن نصل صلة الرحم بني الناس كمثل حب الطبيعة من الطيور ونرتك كالما قيل وقال 
ي الل ضأو كالم سراي أو غري واضح. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:]عن أيب هريرة ر 

عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا يرضى لكم ثالاث ويكره لكم ثالاث فريضي 
لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وإن تعتصموا حببل هللا وال تفرقوا ويكره لكم قيل وقال 

 74وكثرة السثال وإضاعة املال[.
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

وبعد انتهت الباحثة من الرسالة املواعظ يف شعر "فلسفة احلياة" إلليا أبو ماضي )دراسة 
 :حتليلية وصفية(  وأردت الباحثة اإلختتام هذه الرسالة ابلنتائج والتوصيات كما يلي

 أ. النتائج

 :والنتائج الذي وجدت الباحثة من هذه الرسالة يعين

احلياة إلليا أبو ماضي الذي حبثتها الباحثة يتكلم عن احلياة الناس من كل شعر فلسفة  .9
 .جهة ووجدت الباحثة كثريا من املوعظة احلسنة

واملوعظة من املواعظ اليت وجدهتا الباحثة بعضهم يعىن بر الوالدين والدعوة إىل ايخري وحب  .۰
 .الوطن وابتعاد عن اهلوى

 ب. التوصيات

لة يهتم مدير اجلامعة مبكتبة كلية اآلدب بتوفري الكتب األدبية، للسهو ترجو الباحثة أن  .9
 .الطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا خاصة يف حبث املراجع

ترجو الباحثة طلبة كلية اآلدب قسم اللغة العربية وأدهبا ممارسة اللغة العربية الفصحى . ۰
 نطقا وكتابة تسهيال هلم يف كتابة الرسالة العلمية.
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