
  من األدب اإلسالميأدب الدعوة اإلسالمية موقع 
   صليحة عرب الوادالطالبة :                                                                                             

  قسم الدعوة واإلعالم واالتصال 
  خمرب الدراسات الدعوية واالتصالية

  اإلسالمية قسنطينة جامعة األمري عبد القادر للعلوم

  

حديث عن الكلمة اجلميلة، والقول احلسن، واألسلوب إن احلديث عن األدب  مقدمة:
البليغ، والبيان اجلم، بل هو حديث عن طاقة وملكة إنسانية متيز ا بعض البشر عن غريهم، 

ص إما وامتأل ا وجدام ففاضت ا قلوم، ونطقت ا ألسنتهم، وترمجوها إىل كلمات ونصو 
  شعرا أو نثرا حبسب املقام واملقال وقدرة القائل.

واألدب فن من الفنون اليت استحوذت على اإلنسان منذ القدمي، فنجد عرب اجلاهلية يربعون 
ا يف قول الشعر والنثر مبا ال يضاهيهم به أحد غريهم، فملكوا قلوب الناس وأسروا عقوهلم مب

ا مكانة مرموقة بني األمم. وكان جميء اإلسالم مبعجزة وكسبو  يقولونه من كالم حسن وقول بليغ،
عجز اجلميع عن جماراته أو حماكاته ملا يتسم به من قوة البالغة وفصاحة  هلم القرآن حتديا كبريا

القول وروعة البيان. فكان من األدباء من أسلم واصطبغ أدبه بصبغة اإلسالم، فرتاه يقول شعرا يف 
وسلم تارة وتارة أخرى يدافع عنه وعن الرسالة اليت جاء ا للعاملني  مدح الرسول صلى اهللا عليه 

  كأمثال حسان بن ثابت الذي لقب بشاعر الرسول وغريه من الشعراء.

وقد تواصلت الكتابات األدبية يف العصور املوالية من قبل املسلمني العرب وغريهم، وترمجت 
متازجا بني الثقافات العربية عا وثراءا و آداب األقوام األخرى إىل العربية، وعرف األدب تنو 

اإلسالمية وغريها، مما جعل أدب املسلمني العرب يتأثر بأدب غريهم من األمم. وظهر ذلك جليا 
يف كتابام األدبية على اختالف أنواعها، األمر الذي أدى بالغيورين على هويتهم العربية 

ظ عليه من التميع واالندثار. فقاموا بإنشاء اإلسالمية وأدم العريب اإلسالمي أن يهبوا للحفا
"رابطة األدب اإلسالمي" اليت حتفظ أسسه وترسي معامله حىت ال خيتلط بغريه وال يضمحل يف 

  ثناياه.
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، غريهم مييزهم عن أن جيدوا هلم مكانا - بإنشاء هذه الرابطة-استطاع األدباء املسلمون وقد 
اإلنسان والكون من حياة ل ما من شأنه أن ميس أن تبدع يف الكتابة عن كقالمهم أل ويسمح

حوله وفق تصور إسالمي نابع من إميان األديب وعقيدته، وترمجة ملا فاض به وجدانه من مشاعر 
وقد اختلف الناس حول تسمية هذا األدب بأدب الدعوة اإلسالمية أو األدب  وأحاسيس.

ذه الدراسة لتوضح األمر وتضع املوازين اإلسالمي، نظرا للتشابه والتداخل بينهما، وعليه جاءت ه
  يف نصاا بني أدب الدعوة واألدب اإلسالمي.

  اإلشكالية: 

كانت ناطقة باللغة العربية،   - صلوات اهللا وسالمه عليه - إن الدعوة اإلسالمية اليت جاء ا حممد 
واء شعرا أو نثرا، ونزلت أول ما نزلت يف قبيلة قريش اليت تعرف بأشهر قبائل العرب فصاحة وبالغة س

واليت متيزت آنذاك بشعرائها الفصحاء، وخطبائها البلغاء الذين ال يسبقهم أحد يف األدب من العرب. 
كان هو املعجزة اليت   - صلى اهللا عليه وسلم –ومما ال شك فيه أن القرآن الكرمي الذي جاء به حممد 

فصاحته وعمق معانيه، حيث كان حتّدت أهل قريش خاصة والناس عامة من حيث قوة بالغته وشدة 
املنبع واملعني األول للدعوة اإلسالمية لتشق طريقها بني الناس وتصل إىل قلوم وعقوهلم. إال أن هذا 
األمر مل مينع هذه األخرية من استخدام أساليب وطرق أخرى إليصال رسالتها وتأييدها مبا يتناسب 

عرا ونثرا حضور بارز يف مسرية الدعوة اإلسالمية منذ والبيئة اليت نزلت فيها. فكان ألنواع األدب ش
حلظتها األوىل، مرورا مبختلف العصور وصوال إىل وقتنا املعاصر، خاصة بوجود أدباء مسلمني يكتبون يف 
األدب والذين سامهوا بأقالمهم يف مساندة الدعوة اإلسالمية ونصرة رسالتها وتشجيع حامليها من 

العصور جبميع أشكال وأنواع األدب. ونظرا هلذه املعطيات أردنا البحث يف  الدعاة واملصلحني، يف شىت
هذا املوضوع ملعرفة مكانة األدب الذي استخدم يف الدعوة اإلسالمية من األدب اإلسالمي وذلك بطرح 

   التساؤل اآليت: ما هو موقع أدب الدعوة اإلسالمية من األدب اإلسالمي؟

  :ؤالت اآلتيةوذلك من خالل اإلجابة عن التسا

  ما مفهوم األدب ؟ -

  ما مفهوم األدب اإلسالمي؟ -

  ما مفهوم أدب الدعوة اإلسالمية؟ -
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  ما موقف اإلسالم من األدب؟ -

  ؟ مىت نشأ كل من األدب اإلسالمي وأدب الدعوة اإلسالمية -

  ؟اإلسالمي واألدب اإلسالمية الدعوة أدبكل من  خصائصما هي  - 

 ني أدب الدعوة اإلسالمية واألدب اإلسالمي؟ا هي طبيعة العالقة بم -

  تعريف األدب:  .1

   :تطلق كلمة األدب يف اللغة ويراد ا عدة معان :تعريف األدب لغة .أ
ن كلمة (أدب) األصل فيها الدعوة، أي دعوة الناس ومجعهم، يقال: أدم على األمر: إأوالً: 

   .ْم إىل طعاِمه ومجعهم عليهمجعهم عليه. و أََدَب الَقْوَم يَْأِدبـُُهْم إذا َدعاهُ 

ْشتاة ندعو اَجلَفَلى :قال طرفة
َ
  .ال تــــــــرى اآلِدَب منّــــــــــــــــا يـَْنَتقــــــــــــِرْ          حنن يف امل

   .1معناه: الداعي إىل الطعام -هنا  –فاآلِدُب 

الرتبية. فاَألَدُب: الذي ثانًيا: تطورت كلمة (أدب) بعد ذلك؛ فاستعملت الكلمة مبعىن التهذيب و 
يـََتَأدُب به اَألديُب من الناس؛ ُمسَي أََدبًا ألَنه يَْأِدُب الناَس ِإىل الـَمحاِمد، ويـَْنهاهم عن املَقاِبح. وَأصل 

   .واَألَدُب: أََدُب النـْفِس والدْرِس. واَألَدُب: الظْرُف وُحْسُن التناُولِ  .اَألْدِب الدعاُء،

وهذا ما أَدَب  :واستعمله الزجاج يف الّله، عز وجل، فقال .بالضم، فهو أَِديٌب، من قوم أَُدباءَ  وأَُدَب،
  .2الّلُه تعاىل به نَِبيه، صلى الّله عليه وسلم

ويف املصباح: هو تـََعلم رِيَاَضِة النـْفِس وَحمَاِسن اَألْخَالِق. وقال أَبو زيد األَنصارّي: اَألدُب يـََقع على  
رِيَاَضِة َحمُْموَدٍة يـََتَخرُج ا اِإلنساُن يف َفِضيَلِة من الَفَضاِئِل، ومثله يف التهذيب، ويف التوشيح: هو  كل

                                                           

  .3جامعة أم القرى، السعودية، ص -، قسم اللغة العربية، الكلية اجلامعية بالقنفذة أدب الدعوة اإلسالميةلطفي أمحد دبيش،  -1 
،  م1988لبنان،  دار اجليل، بريوت، ،باب األلف، 1، قدم له: عبد اهللا العاليلي، مج لسان العرب المحيطابن منظور،  -2 
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ْسَتْحَسَنات أَو تـَْعِظيُم َمْن فوَقك والرْفق مبَنْ 
ُ
 استعماُل ما ُحيَْمُد قـَْوًال وِفْعًال، أَو اَألْخُذ أَو الُوُقوُف مع امل

  1.ُدوَنكَ 

اكتسبت كلمة (أدب) معًىن تعليميا يتصل بدراسة: التاريخ، والفقه، والقرآن الكرمي، واحلديث  ثالثًا:
  . الشريف، واملأثور من الشعر والنثر

ومنه أطلق على املعلمني للصبيان . مبعىن العلم، فيقال: أَدبه فـََتَأدب: َعلمه –هنا  –فاألدب 
   2.سب بالعلم والتعليم: "أدركته حرفة األدبمؤدبون وأدباء؛ ومن هنا كان يقال للمتك

ولذلك يطلق األدب على علوم العربية، وِإطالقُه على ُعُلوِم الَعرَبِية ُمَولٌد َحَدَث يف اِإلسالم. وأطلق 
   .على من حاز علوم العربية أديب

، لكن مع رابًعا: بقيت كلمة األدب حمافظة على معىن التهذيب حىت منتصف القرن الثالث اهلجري
القرن الرابع أخذت كلمة (األدب) تتخصص، فأطلقها الناس على الكالم املنظوم واملنثور، وأطلقوا كلمة 

   .3(أدباء) على الشعراء والكتاب املشتغلني ما

  :تعريف األدب في االصطالح .ب
عام، إذا كانت لفظة "أدب" قد محلت يف مدلوهلا اللغوي منذ اجلاهلية معىن دعوة الناس إىل الط

ومعىن املأدبة ومعىن اخللق الكرمي، والفضائل النبيلة، ومنها قوله صلى اهللا عليه وسلم " أدبين ريب فأحسن 
تأدييب"، فإن مدلول لفظة أدب قد حتول يف القرنني األول والثاين اهلجريني إىل األدب الذي يتأدب به 

ح. مث اتسع املفهوم ليشمل االطالع على األديب من الناس ألنه يقودهم غلى احملامد وينهاهم عن املقاب
الفلسفة والرياضيات والفلك واألخبار واإلنسان وأشعار العرب أو ما أطلق عليه، األخذ من كل علم 

ولكنه استقر بعد عدة قرون على العناية بالشعر والنثر إبداعا ودراسة وأريد به بصورة عامة،  بطرف.
  4الذي يصور فكرة ويعرب عن عاطفة.الكالم البليغ اجلميل املؤثر يف النفس 

                                                           

  .4لطفي أمحد دبيش، مرجع سابق، ص -1 
  .4لطفي أمحد دبيش، املرجع السابق ، ص -2 
  .4لطفي أمحد دبيش، املرجع نفسه ، ص -3 
-144ص، ، دار النشر الدويل، الرياض، السعودية2007، 1، طاألدب اإلسالمي الفكرة والتطبيق ،حلمي حممد القاعود -4 
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سيد قطب من األوائل الذين تصدوا لتعريف األدب متييزا له عن أي كالم آخر. فوصف األدب بأنه 
"التعبري عن جتربة شعورية يف صورة موحية"وقال أيضا هو: "تعبري موح عن قيم ينفعل ا ضمري الفنان، 

طات فيها بني اإلنسان والكون وبني بعض اإلنسان هذه القيم تنبثق عن تصور معني للحياة واالرتبا
   1وبعض.

"الكالم اجلميل املؤلف بطريقة فنية تؤثر يف النفس، وتستثري فيها حب اخلري  :األدب بأنه كما عّرف
    2والفضيلة واجلمال، وتبغض إليها الشر والرذيلة والقبح".

 اإلسالم: .2

خلص الدين هللا. دخل يف دين اإلسالم. جاء يف " املعجم الوسيط":  أسلم: انقاد. وألغة:  -أ
 3اإلسالم: إظهار اخلضوع والقبول ملا أتى به حممد صلى اهللا عليه وسلم.

وجاء يف "معجم اللغة العربية املعاصرة": أسلم يسلم إسالما فهو مسلم. وأسلم الشخص: دخل - 
سلم لرب يف دين اإلسالم وأصبح مسلما، وأخلص الدين هللا وانقاد وخضع له "وأمرت أن أ

  4العاملني".

 5: اإلسالم هو اخلضوع واالنقياد مبا أخربه الرسول صلى اهللا عليه وسلم.اصطالحا - ب

واإلسالم يف الشرع هو األعمال الظاهرة من التلفظ بكلميت الشهادة واإلتيان بالواجبات واالنتهاء - 
   6عن املنهيات.

ربه على لسان الوحي، فمن أسلم وجهه كما يعرف اإلسالم بأنه: االستسالم هللا يف أمره ويه وخ- 
  7وقلبه وجوارحه هللا يف كل أمر فهو املسلم.

  تعريف األدب اإلسالمي: .3

                                                           

  .145صسه، املرجع نف حلمي حممد القاعود، -1 
  .5، صمرجع سابقلطفي أمحد دبيش،  -2 
  .446صم ، 2004،  4، مكتبة الشروق الدولية ، مصر، طالمعجم الوسيط :جممع اللغة العربية -3 
  .1099ص، 2008، 1، عامل الكتب، القاهرة، ط2، مج معجم اللغة العربية المعاصرة :أمحد خمتار عمر -4 
  .29صم، 1985، مكتبة لبنان، بريوت، لبنان، (دط)، لتعريفاتكتاب ا :حممد الشريف اجلرجاين -5 
  .238، ص1996، لبنان، 1، مكتبة لبنان ناشرون، جموسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :حممد علي التهانوي -6 
  .5، ص1988،  شركة الشهاب، اجلزائر، 2، طاإلسالم :سعيد حوى -7 



~ 6 ~ 

 

"التعبري اجلميل الفين هادف عن وقع احلياة والكون واإلنسان على  بقوله هو: عرفه حممد قطب
   1وجدان األديب تعبريا ينبع من التصور اإلسالمي للخالق عز وجل وخملوقاته."

عّرف األدب اإلسالمي حسب رابطة األدب اإلسالمي بأنه: "التعبري الفين اهلادف عن اإلنسان وي
  2واحلياة والكون وفق التصور اإلسالمي."

يعرف حممد عادل اهلامشي األدب اإلسالمي: " صدور النتاج األديب عن حقائق التصور اإلسالمي - 
  3وقيمه."

ور احلياة والكون واإلنسان يف مجيع حاالته من ويف تعريف آخر األدب اإلسالمي هو الذي يص
  4خالل رؤية إسالمية ترقى به إىل أعلى وتنأى به عن التدين والسقوط واإلسفاف.

أما وليد قصاب فيعرف األدب اإلسالمي بأنه: "تعبري فّين موٍح عن إحساس األديب بالعامل واألشياء 
تصور إمياين، متليه نفس  -يف األدب اإلسالمي–من حوله، وعن تصوره الفكري هلا، ولكن هذا التصور 

امتألت باملشاعر اإلسالمية، وتشبعت بروح العقيدة ، فأصبحت ترى الكون واحلياة واإلنسان من 
  5خالهلا، فال تبدع إال ما هو صادر عنها، منضبط بأصوهلا وقواعدها: فكريا وفنيا."

صطلح يطلق على األعمال األدبية اليت عبد الباسط بدر الناقد األديب فيقول هو:" م هيعرفكما 
، ويف 6تعاجل قضية ما برؤية إسالمية صافية سواء كانت مكتوبة باللغة العربية أو بغريها من اللغات."

تعريف آخر له يقول بأن األدب اإلسالمي هو:" كل عمل أديب يتضمن عاطفة إميانية، أو يعاجل قضية 
األدب الذي يعاجل مشكلة اجتماعية من حيث أن ." إسالمية معاجلة إجيابية بشكل من األشكال
هو كل عمل أديب األدب اإلسالمي أدب واسع وشامل، و منظور إسالمي يدخل يف األدب اإلسالمي. ف

                                                           

  .146صمرجع سابق، حلمي حممد القاعود،  -1 
م، 2004، 41، ع11، مجمجلة األدب اإلسالمي، الملتقى الدولي الرابع لألدب اإلسالمي بفاسحممد أبو بكر محيد،  -2 

  .95ص
  .23، ص1987 ،1ط دار القلم ، دمشق، ،في األدب اإلسالمي تجارب ومواقفحممد عادل اهلامشي،   -3 
  .67هـ، ص1420، 24، ع6ج ، ممجلة األدب اإلسالمي،  قصور همم الكتاب ،ابن قتيبة -4 
  .227، ص2009، 1ط ،، ، دار الفكر، دمشقإشكالية األدب اإلسالميوليد قصاب، مرزوق بن تنباك،  -5 
  .148صمرجع سابق، حلمي حممد القاعود،  -6 
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يعرض موضوعا ما من وجهة نظر إسالمية وعليه فكل نص حيمل قضية، أو فكرة، أو عاطفة إسالمية 
  1فهو أدب إسالمي." أو يهدف إىل تعزيز قيمة من القيم اإلسالمية

  تعريف الدعوة: .4

 وبعض العرب 2الدعوة مصدر للفعل الثالثي دعا، تقول دعا يدعو دعوة ودعاء لغة: - أ
  3يؤنث الدعوة باأللف فيقول: الدعوى

كما تؤخذ الدعوة من الدعاء إىل الشيء مبعىن احلث على قصده أو احملاولة العملية أو القولبة إلمالة 
س: "إن الدال والعني أصل واحد ومعناه أن متيل الشيء إليك بصوت وكالم الناس إليه قال ابن فار 

يكون فيك تقول: دعوت، أدعو، دعاء ومنه تداعت احليطان إذا سقط واحد وراء آخران فكان األول 
  4يدعو الثاين".

هم للدعوة يف اللغة معان أخرى منها االستغاثة، الدعاء، النداء والسؤال، وتداعى القوم أي دعا بعض
بعضا حىت جيتمعوا، والدعوة إىل الطعام بالفتح، والدعوة يف النسب بالكسر، والدعاة قوم يدعون إىل 

 5بيعة هدى أو ضاللة، واحدهم داع.

تأيت كلمة الدعوة اإلسالمية وتكون امسا يراد به الدين أي حقائق اإلسالم وأركانه  اصطالحـا:- ب
  7أي دعوة التوحيد. . ]14: لرعدا[ .له دعوة الحق"قال تعاىل: " 6وتكاليفه.

  8وتطلق الدعوة ويراد ا معنيان: أحدمها اإلسالم نفسه وثانيهما: الدعوة مبعىن النشر والبالغ.

                                                           

  .34هـ، ص1421، 25، ع7، مجمجلة األدب اإلسالمي، المفهوم المتميز لألدب اإلسالمي -1 
 .987، صابن منظور، مرجع سابق -2
، دار 1، مادة (دعو)، ط19، حتقيق علي بشريي، مج تاج العروس من جواهر القاموسحمب الدين حممد مرتضى الزبيدي:  -3

 . 405م، ص1994الفكر، بريوت، لبنان، 
ط) (د. ، مادة (دعو)، ، دار الفكر، بريوت،لبنان،1، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مجمعجم مقاييس اللغة ابن فارس: -4

 .239م، ص1979
 .408-407ص ،19مج نفسه، رجعامل الزبيدي، مرتضى حممد الدين حمب -5
 .33م، ص 2003، 3، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، طاإلعالم اإلسالمي المبادئ النظرية التطبيق حممد منري حجاب: -6
 لبنان، بريوت، اإلسالمي، الفجر دار ،10ط ،الكريم القرآن كلمات وبيان تفسير: الواحدي أمحد بن علي احلسن أبو -7

 .251 ص م،2002
 .18-16م، ص1993، 2، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط المدخل إلى علم الدعوةحممد أبو الفتح البيانوين:  -8



~ 8 ~ 

 

: فالدعوة هي" الدين الذي ارتضاه اهللا للعاملني وأنزل تعاليمه وحيا على المعنى األولأما عن  - 
  1كرمي وبينتها السنة النبوية.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحفظها يف القرآن ال

  : فقد عرفت الدعوة بتعريفات عدة منها: المعنى الثانيوأما عن  - 
الدعوة إىل اهللا هي "الدعوة إىل اإلميان به ومبا جاء به رسله وبتصديقهم فيما اخربوا به وطاعتهم  - 

مضان وحج البيت، فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إىل الشهادتني وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم ر 
ودعوة إىل اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت واإلميان بالقضاء خريه وشره، والدعوة 

 2إىل أن يعبد العبد ربه كأنه يراه".
 3تبليغ اإلسالم للناس وتعليمه إياهم وتطبيقه يف واقع احلياة. - 
من اخلري واالبتهال إليه بالسؤال ومنه قوله كما تأيت الدعوة مبعىن الرغبة إىل اهللا فيما عنده  - 

 ]55:األعراف [ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال يحب المعتدين".تعاىل:" 
كما هي حماولة الداعية استمالة قلوب الناس حنو هدف معني وإقناعهم بأسلوب تطمئن إليه  - 

، فيغدو اإلميان راسخا عقوهلم وترضى عنه قلوم وتقر له نفوسهم وتنشرح صدورهم وختالط وجدام
حمركا لكل ما يسطع عنهم من فكر أو عاطفة أو سلوك بت يؤمنون وبتوجيهه يعملون ويف سبيله اجلهود 

 4يبذلون.

  :الكريم القرآن في الدعوة - ج

 منها ببحثنا يتعلق والذي متعددة، ومبعان كثرية آيات يف الكرمي القرآن يف الدعوة لفظ ورد وقد
 منها كثرية آيات املعىن ذا ورد وقد الناس، إىل اهللا هدي وإيصال والبيان، التبليغ ىنمبع الدعوة معنيان،

لت: فص[ "المسلمين من إنني وقال صالحا وعمل اهللا إلى دعا ممن قوال أحسن ومن: " تعاىل قوله

  ]46: األحزاب[ "منيرا وسراجا بإذنه اهللا إلى وداعيا:"تعاىل وقوله ]33

  

                                                           

 الكتاب ارد مصر، القاهرة، املصري، الكتاب ودار اإلسالمي الكتاب دار ،ووسائلها أصولها اإلسالمية الدعوة: غلوش أمحد -1
 .10ص م،1987 ،)ط.د(لبنان، بريوت، اللبناين،

، معد امللخص حممد بن سامل بن علي جابر، درجة ابن األمير الصنعاني وجهوده في الدعوة واالحتسابحسن بن علي قرشي :  -2
 .4ص ،هـ.1422-هـ1421ماسرت، قسم الدعوة واالحتساب، كلية الدعوة واإلعالم، الرياض،السعودية، 

 .17، صم1993، 2، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط المدخل إلى علم الدعوة مد أبو الفتح البيانوين:حم -3
م، 1998 ،(د.ط)، ، دار عزين للطباعة، القاهرة، مصرأسلوب الدعوة القرآنية بالغا ومنهاجاعبد الغين حممد سعيد بركة:  -4

 .7ص
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  سالمية:تعريف أدب الدعوة اإل .5

 من خالل تعريف كل من األدب والدعوة واإلسالم ميكن أن يعرف أدب الدعوة اإلسالمية بأنه: "
يصدر عن عاطفة اإلسالم،   - كالم مجيل مؤلف بطريقة فنية مؤثرة يف النفس، شعرًا كان أو نثرًا 

  1ويهدف إىل دعوة الناس إىل اإلسالم وقيمه واتباع تعاليمه."

سالمية يشمل مجيع اإلنتاج األديب الذي خلفه الشعراء والناثرون، حتقيقا وإن أدب الدعوة اإل
  2ألهداف الدعوة اإلسالمية، ودعما ملبادئها ودفاعا عن كياا.

 موقف اإلسالم من األدب: .6

  ميكن أن جنمل موقف اإلسالم من األدب أو الفن بصفة عامة يف النقاط اآلتية:

رجعية أساسية ألرقى أساليب الصيغة والتعبري، يسعى كل  وضع اإلسالم مبعجزة القرآن الكرمي م - 
كاتب وأديب وخطيب إىل احتذائها وتقليدها، ويتعلم منها شرف املعىن وعفة اللفظ وإتقان 

 الصياغة.
األدب عنصر مهم يف احلياة اإلسالمية واتمع اإلسالمي، بوصفه وسيلة للدعوة إىل قيم  - 

العواطف واملشاعر اإلنسانية والعمل على الرقي اإلنساين اإلسالم ومثله العليا، والتعبري عن 
مبواجهة القيم املنحرفة واملثل املنحطة، واإلسالم ال يشذ عن غريه من الشرائع واألديان اليت 

 ارتبطت منذ فجر التاريخ وحىت اآلن باألدب والفن.
وقد فرق اإلسالم بني  الكلمة اليت هي وسيلة الفن أو األدب، هلا أمهيتها يف املفهوم اإلسالمي، - 

الكلمة الطيبة والكلمة اخلبيثة، وأثر كل منهما يف حياة اتمع اإلسالمي. وقد أشار القرآن 
الكرمي إىل أمهية اعتماد الكلمة الطيبة والقول السديد يف خدمة املسلمني واإلنسانية للفوز برضا 

 اهللا يف الدنيا واآلخرة.
صص القرآين احملكم الذي يقدم العظة والعربة من خالل سرد قدم القرآن الكرمي مناذج عديدة للق - 

قصص األقوام السابقني مع الرسل، أو مع بعضهم، مما يليب رغبة فطرية لدي الناس يف التعرف 
على األحداث والشخصيات اليت ورد ذكرها فيه، أو مسعوها من مصادر أخرى وهو ما يؤكد 

 يم الدين احلنيف.على أمهية الفن السردي يف تبليغ الدعوة وق
                                                           

  .7لطفي أمحد دبيش، مرجع سابق، ص -1 
  .47ص، م1982، نادي مكة الثقايف، دراسات في أدب الدعوة اإلسالمية :ن زيينحممود حس -2 
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مّثل موقف النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشعر والشعراء موقفا عمليا على أمهية فن العربية  - 
األول: وهو الشعر، يف محل القيم اإلسالمية والدفاع عن اإلسالم واملسلمني والتعبري عن 

جد أو إشادته بالشعر مشاعرهم اإلنسانية الراقية سواء باملوافقة على إقامة منرب للشعراء يف املس
اجليد، لشعراء جاهليني أو خمضرمني مما يؤكد على وظيفة الشعر املهمة يف خدمة اتمع 

 اإلسالمي.
يقف القرآن موقفا حازما من الشعراء الذين يضلون الناس ويعادون لإلسالم ويؤذون املسلمني  - 

صون هللا ورسوله بأشعارهم وقصائدهم، فهو يرفضهم ويتوعدهم. أما الشعراء الذين خيل
وينهضون بالوظيفة األساسية للشعر يف خدمة الدعوة واتمع فهؤالء هم الذين يرضى اهللا 

 1عنهم.
 نشأة كل من األدب اإلسالمي وأدب الدعوة اإلسالمية: .7

  نشأة األدب اإلسالمي: -أ

إن مصطلح األدب اإلسالمي مل يكن شائعا يف عصور األدب العريب القدمية اليت سبقت العصر 
احلديث، وإن كان جوهره إسالميا، يف كثري من مناذجه منذ البعثة احملمدية حىت يومنا وسيظل إىل ما 

  شاء اهللا.

األدب العريب كان يعرب عن جمتمع إسالمي بكل ما فيه من تصور عقدي وخصائص فكرية ومميزات 
هذه املميزات أو تلك إنسانية، ومل يكن على أرضه يف املراحل السابقة على العصر احلديث ما يعارض 

اخلصائص أو ذلك التصور. فاتمع كان مسلما يف فكره وسلوكه وعاداته وتقاليده، ومل يكن قد أثر يف 
معتقداته وتصوراته مستعمر غاز، أو مستوطن معتد، ال باجليوش املسلحة، وال بكتائب الفكر والثقافة 

  .والرؤى املغايرة لطبيعة اإلسالم ومفاهيمه وتصوراته

لعل بروكلمان كان أول من أطلق من املستشرقني مصطلح األدب اإلسالمي باللسان العريب، وإن و 
جانبه التوفيق حني جرد عصر النبوة واخلالفة الراشدة والعصر األموي من تأثري اإلسالم يف األدب، وعّد 

حيث هو مظهر وقالب التأثري بادئا منذ العصر العباسي. ورأى بروكلمان أنه جيدر بنا أال ننظر إال من 
   2للثقافة اإلسالمية.

                                                           

  .32ص مرجع سابق، حلمي حممد القاعود، -1 
  .142، 139_138صاملرجع نفسه،  حلمي حممد القاعود، -2 
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ومن الواضح لكل دارس لألدب أننا كنا يف القرن املاضي وال نزال يف جل عقود هذا القرن نعيش 
على قيم األدب األوربية ومذاهبها األدبية، شأننا يف ذلك يف سائر أمورنا الفكرية واحلضارية اليت تابعنا 

كان األدب جزءا من الفكر واحلضارة فقد ابتعد أدبنا تبعا لذلك،   فيها ديار الغرب دون متحيص . وملا
وحسب النظرة األوروبية عن الدين اإلسالمي واألخالق اإلسالمية ، ونشأ من أبناء جلدتنا أدباء 

  التحقوا بركب الغرب أو الشرق، وتبنوا مبادئها الفكرية واألدبية وقلبوا لديننا وأخالقنا ظهر احملن.

جة إىل أن يكون لنا أدب متميز أصيل، ال يستمد قيمه الفنية، وخلفيته الفكرية من هنا جدت احلا
التيارات الوافدة املستوردة، وإمنا يستمد وجوده الفكري، وانطالقته الوجدانية من التصور اإلسالمي 

الفنية  للحقيقة اإلهلية وللكون واحلياة واإلنسان. ولسنا يف هذا جنانب احلقيقة األدبية أو املقاييس
   1املعاصرة.

حسب عدنان النحوي هناك نقاط البد أن تتواجد يف األدب شروط األدب اإلسالمي: •
  اإلسالمي هي:

 العناصر الفنية لألدب. - 
القوى األساسية اليت ينطلق منها العمل الفين من اإلنسان، واجلذوة اليت تطلقه وامليادين اليت  - 

 تعمل فيها.
يه، وبه القوة واحلياة، وحتدد له األهداف املرحلية واألهداف العقيدة اليت ترعى ذلك كله وتغذ - 

  2الثابتة.
  الجدل حول إسالمية األديب كشرط لألدب اإلسالمي: •

_ اشرتط أغلب من كتبوا عن هذا األدب أو نظروا له إسالمية املبدع، من منطلق الصلة الوثيقة بني 
فهما دقيقا قد خيتلف كل االختالف يف ضوء  ن توجيه الكالم، أو فهم مدلوالتهالقول والقائل، وأل

معرفة صاحبه، فإذا أردت أن تعرف اجلزء فال حميص لك من الرجوع به إىل كله الذي جتزأ منه، وإذا 
   أحببت أن تفهم الكلمة فافهم املتكلم، ألا من معدنه أخذت، ومبعدنه تعترب وتوزن.

ن كل أدب وافق التصور اإلسالمي، أو مل ورأى آخرون من منطلق العربة باملقول ال بالقائل أ
خيرج عنه هو أدب إسالمي كائنا من كان قائله، مسلما أم غري مسلم. ومن هؤالء سعد أبو الرضا 

                                                           

  .10صمرجع سابق، حممد عادل اهلامشي،  -1 
  .148ص، مرجع سابق، حلمي حممد القاعود -2 
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حيث يقول: "نعتقد أن هذا النتاج األديب ليس خاصا باملسلمني فحسب، ألن دعوة اإلسالم عامة 
  لكل البشر."

م أن يشمل نتاجات األدباء غري اإلسالميني حيث وقول عبود شلتاغ:" إنه ملن سعة اإلسال
  يصدرون عن تصور ال يتعارض مع اإلسالم وال يعارضه."

وكذلك قال حممد حسن الزير:" مما يتصل بسعة مفهوم األدب اإلسالمي أنه يقتصر على 
يف النصوص األدبية اليت يبدعها األدباء اإلسالميون الذين يعتنقون اإلسالم دينا وعقيدة ومنهجا 

السلوك فقط، وإمنا يتعدى ذلك ليشمل كل جنس أديب شعرا أو نثرا، يتحقق فيه املعىن اإلسالمي 
ويربأ مما يعارض املعاين اإلسالمية بأي وجه من الوجوه، مهما كان قائله ال يدين باإلسالم، أو ال 

  1 يلتزم به فكرا وسلوكا يف حياته الواقعية."

هة إذ ال ميكن بسهولة له أن يفصل بني القول والقائل، _ ولكن الرأي األول يبقى أكثر وجا
فاالرتباط بينهما وثيق، وإن معرفة مصدر أي فعل ملهم جدا يف احلكم عليه وتقوميه بل يف قبوله أو 

  رده.

كما ال جيوز أن نصف شيئا بصفة اإلسالمية وهو ال ينتمي إىل اإلسالم وإن األقرب إىل القبول 
المي عن أديب مسلم وكلما تشبعت نفس هذا األديب بروح اإلميان، أن يكون صدور األدب اإلس

وتغلغلت فيها العقيدة كان أدبه أصدق وأدق، وبعيدا عن التكلف واصطناع املواقف، وهذا ما عرب 
عنه حممد قطب حني قال:" إن الفن اإلسالمي ينبغي أن يصدر عن فنان مسلم، أي إنسان 

يعطيها حساسية شعورية جتاه الكون واحلياة والواقع مبعناه تكيفت نفسه ذلك التكيف اخلاص الذي 
الكبري، وزوده بالقدرة على مجال التعبري، وهو إنسان يتلقى احلياة كلها من خالل هذا التصور، مث 

  يقص علينا هذه التجربة اليت عاناها يف صورة مجيلة موحية."

مي: " األدب اإلسالمي ال ميكن ويقول جنيب الكيالين وهو رائد كبري من رواد األدب اإلسال
أن يصدر إال عن ذات نعمت باليقني، وسعدت باالقتناع وتشبعت مبنهج اهللا ولت من ينابيع 

                                                           

  .230-229، مرجع سابق، صزوق بن تنباكوليد قصاب، مر  -1 
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العقيدة الصافية ومن مث أفرزت أدبا صادقا، وعربت عن إلتزامها الذايت الداخلي دومنا قهر أو 
  1إرغام."

تاجه مقومات األدب اإلسالمي وخصائصه، األديب اإلسالمي هو األديب الذي تتوفر يف نعليه فو 
  2ويعين هذا أن يتكيف األديب مع هذه املقومات واخلصائص ويتمثلها مث يعرب عنها تعبريا فنيا رفيعا.

واألديب املسلم هو أديب مؤمن وملتزم مبعىن أنه يهتم بقضايا الشخصية املسلمة وقضايا اتمع 
تتجه إىل الصالة بدافع من أعماقك بدون أن يدفعك أحد، أن  :اإلسالمي اهتماما طوعيا اختيارا مثل

وينفجر هذا النص األديب تلقائيا  ،فكذلك األديب املسلم عندما يسمع حبدث ينفعل وجدانه املسلم
إذ ميتاز األديب املسلم باإلميان والواقعية  ،وليس بشيء مفروض عليه ،معاجلا القضية اإلسالمية بوجدانه

  3صفات األديب املسلم. هذه هي، و نتصار احلق دائما يرى اوهو  ،اإلجيابية

  وحججهم يف ذلك هي كاآليت: أسباب عدم أخذ ما يقوله غير المسلم أدبا إسالميا: •
إن ما يقوله غري املسلم موافقا لإلسالم مل يصدر يف األصل عن تصور إسالمي، وال نبع من  - 

نة، استظلت فيها نفس األديب العقيدة، بل قد يكون صادرا عن انفعال آين، أو جتربة معي
بظالل الفطرة اإلنسانية السليمة، ولكنها مل تصدر بشكل واع مقصود عن مغرتف إسالمي، 
وعليه تغيب عنها أربعة شروط موجودة يف التجربة األدبية اإلسالمية وهي : املصدر، الوعي، 

 القصد والغاية.
أن كل ما وافق اإلسالم يف التصور وإن صدر إن األخذ برأي النظر إىل القول دون القائل، يعين  - 

هو إسالمي، وهذا  –من نصارى أو يهود أو جموس أو وثنيني أو زنادقة -عن غري املسلمني 
 4اتساع غري مسوغ تضيع فيه املالمح املميزة، والسمات الفكرية اخلاصة. 

ديدة أطلقت وأما ما يوافق األدب اإلسالمي يف التصور ويصدر عن غري مسلم فله تسميات ع - 
عليه منها: "األدب املوافق لألدب اإلسالمي" وهو ما مساه به عبد القدوس أبو صاحل، وكذلك 
"األدب اإلمياين" كما قال به عماد الدين خليل، ويسميه حممد حسن بغريش أيضا بـ: "أدب 

 الفطرة السوية، أو األدب احملايد، أو األدب املوافق لإلسالم."
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ي كذلك بـ: " األدب الكادي" مبعىن "األدب املقارب"، وهي كلمة ومساه حممد إقبال عرو  - 
مشتقة من كلمة الفعل (كاد) الذي ورد يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما 
تكلم عن شعر أمية بن الصلت فوصفه يف إحدى الروايات بقوله: ( إن كاد ليسلم يف شعره) 

ك بسبب ما تضمنه من قيم إسالمية أعجب ا وهو الذي قارب أن يكون شعرا إسالميا، وذل
  1رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان حيب أن يستمع إليه بسببها.

 ،األدب اإلسالمي حديث الوالدة، ال يزال فتيا يصارع من أجل احلياةومما سبق ميكن القول أن 
شعواء، ولكنه يزداد  ولكنه على ما يبدو يواجه حبمالتلى ثالثة عقود أو أربعة، عمره ال يزيد ع

  2فرع شجرا.ترسوخا يوما بعد يوم يف ظل صحوة إسالمية تتنامى وت

  أدب الدعوة اإلسالمية: نشأة - ب

لقد عّن لبعض املهتمني بدراسة األدب اإلسالمي أن يطلقوا التسمية التالية: "أدب الفكرة 
للبعض اآلخر كذلك أن  عنّ اإلسالمية"، على أدب عصر النبوة واخللفاء الراشدين وعصر األمويني. و 

يطلق تسمية أخرى ترتبط بالدين اإلسالمي عامة وبالعقيدة اإلسالمية خاصة. فرتاهم من أجل هذا 
يسمون أدب اإلسالم بأدب العقيدة اإلسالمية. ووسع بعض الباحثني املصطلح ليشمل جوانب الفكر 

   3اإلسالمي. اإلسالمي مجيعه، ومن هنا عّن له أن يسمى هذا األدب بأدب الفكر

ومن أجل  غري أن هذه التسمية رمبا ارتبطت باجلانب الفلسفي أكثر من ارتباطها باجلانب الروحي.
تسمية ترتبط مبراحل انتشار الدعوة اإلسالمية منذ فجرها املبكر حىت عصرنا اإلسالمي  آثرناهذا 

أدب الدعوة "اا هي احلاضر. والتسمية اليت تشمل كل التسميات السابقة وتضمها كلها بني جنب
  . وميكن تقسيمها حسب املراحل التارخيية اليت مرت ا، فهناك مثال:"اإلسالمية

 أدب الدعوة اإلسالمية يف عصر النبوة. - 1
 أدب الدعوة اإلسالمية يف عصر اخللفاء الراشدين - 2
 أدب الدعوة اإلسالمية يف عصر األمويني. - 3
 أدب الدعوة اإلسالمية يف عصور العباسيني. - 4
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 الدعوة اإلسالمية يف العصر احلديث. أدب - 5

ولقد ارتبطت نشأة هذا األدب ببداية الدعوة اإلسالمية ساعة جهر ا الرسول الكرمي خامت األنبياء 
واملرسلني سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم. ومن أجل هذا اعترب حديث غار حراء من أدب 

يت نادى ا املصطفى صلى اهللا عليه وسلم املسلمني أن الدعوة اإلسالمية ، وكذلك اخلطبة املدوية ال
يهبوا لتبليغ الرسالة اإلهلية خامتة الرساالت، وجهر على املشركني أن يرتكوا عبادة األوثان واألصنام، وأن 

  1يسعوا إىل عبادة اهللا وحتقيق العبودية له وحده ال شريك له.

المي من حيث النشأة، ذلك أنه جاء مع جميء وعليه فإن أدب الدعوة اإلسالمية سابق لألدب اإلس
الدعوة اإلسالمية وكان معها يف مراحلها املتعددة. بينما األدب اإلسالمي فهو حديث الوالدة من حيث 
التسمية واملضمون وإن كان يبدو فيه شيء يسري من حيث املضمون قدمي النشأة، إال أن امع عليه أنه 

له حال الكثري من العلوم اليت دخلت األسلمة حىت يفرق بينها وبني حاظهر يف العقود األخرية فقط، 
   العلوم الغربية اليت تتضمن أفكارا وقيما تنايف القيم واملبادى اإلسالمية.

  :أدب الدعوة اإلسالمية واألدب اإلسالمي خصائص .8

 خصائص أدب الدعوة اإلسالمية: -أ

وية على صفات هذا األدب، فإذا هو أدب إن بداية أدب الدعوة اإلسالمية  قد عكست آثارها الق
غري ضعيف أبدا، إمنا هو أدب قوي منذ نشأته، كان ألصحابه رصيد هائل من الثروة اللغوية وكان هلم 
جتارب سابقة يف الشعر أو النثر. وليس هذا هو ما مييز أدب الدعوة اإلسالمية فحسب، بل هناك ميزة 

عفيف فاضل مل ينطق بفحش، ومل يظلم بقول، ومل يبدأ أخرى الحظها بعض الدارسني. ذلك أنه أدب 
  بأذى ومل جيأر بزور وال تان.

أما اخلاصة الثالثة هلذا األدب فنقول: إنه أدب مكثر خالفا ملا يراه بعض الباحثني من أنه أدب 
وه إليه وبني ما تومهه بعض املتومهني من األدباء ومؤرخي األدب، وما زعم مقل، وقد ربط بني ما ذهب

من القول بضعف الشعر يف صدر اإلسالم حني رهم الدين اجلديد مبا جاء به من القول الفصل والقرآن 
  الكرمي، متأثرين مبا قاله ابن خلدون يف مقدمته الشهرية: 
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" انصرف العرب عن الشعر أول اإلسالم مبا شغلهم من أمر الدين والنبوة والوحي، وما أدهشهم من 
، فأخرسوا عن ذلك، وسكتوا عن اخلوض يف النظم والنثر زمانا. مث استقر ذلك أسلوب القرآن ونظمه

وأونس الرشد من امللة، ومل ينزل الوحي يف حترمي الشعر وخطره، ومسعه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأثاب 
  "عليه فرجعوا حينئذ إىل ديدم منه.

اخللفاء الراشدين أنتجوا أدبا كثريا وصل  واحلقيقة أن الشعراء واخلطباء والكتاب يف عصر النبوة وعصر
إلينا، وكان صدى لتعاليم اإلسالم وأحداثه، حىت من أولئك الذين زعم الزاعمون أم كانوا من املقلني 
أمثال لبيد بن ربيعة العامري. فللبيد أشعار كثرية تفيض مبعاين اإلسالم ومثاليته الروحية. وهو صاحب 

ث فيها عن التقوى واألبرار والعمل الصاحل، وأن الناس معرضون على اهللا يوم القصيدة املشهورة اليت يتحد
  القيامة، وقد أحصى اهللا كل شيء يف كتابه العزيز، وأن املوت حق ال شك فيه. 

واخلاصة األخرية اليت يتميز ا أدب الدعوة اإلسالمية عن غريه، ميزة خاصة انفرد ا هي أنه أدب 
تبط أبدا بإقليمية معينة. بل هو أدب عاملي إنساين، وجد وانتشر وأذيع سريعا، ال ير و عاملي غري حملي 

الدعوة اإلسالمية، وسرعة انتشارها داخل اجلزيرة بني القبائل العربية، مث بعد اتساع دائرا  ةمرتبطا بعجل
ية متحدث أو عامليا خارج اجلزيرة العربية، مث ازداد ذيوعه وانتشاره كلما حتدث بأدب الدعوة اإلسالم

  1راة، أو وفد من الوفود.من السُ  انتقل به سارٍ 

هناك مجلة من اخلصائص اليت اختص ا األدب  خصائص األدب اإلسالمي: - ب
  اإلسالمي هي: 

إن الصلة بني األدب والعقيدة صلة قدمية حديثة ولكنها أجلى ما تكون عليه يف  أدب عقدي: - 
ي معجزة أدبية  متثلت يف القرآن الكرمي، قمة اإلسالم، ذلك أن معجزة هذا الدين الكربى ه

الروعة البيانية وذروة االرتقاء الفين التعبريي. مث استحكمت الواشجة بني األدب والدين أكثر 
 وأكثر يف أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. 

ة " وهل إن الكلمة يف اإلسالم أمانة ومسئولية وهي دائما يف مواطن احملاسب أدب هادف ملتزم: - 
يكب الناس على مناخرهم يف نار جهنم إال حصائد ألسنتهم؟" واألدب من حصائد األلسنة، 
بل قد  يكون من أبرز هذه احلصائد لذلك هو أدب ملتزم مسئول، يتبىن قضية احلق ويدافع 

 عنها فهو إذن صاحب رسالة ليس للعبث وال للتسلية وال جمرد اإلمتاع واإلطراب واإلار. 
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إنه أدب منفتح جمدد، أدب حمدث متطور، نام، متحرك، وإنه لريى يف  فتح مجدد:أدب من - 
التجديد ضرورة من ضرورات احلياة ولونا من ألوان التأمل يف الكون لكشف احلجب عن 

 األسرار الدفينة وفك القيود عن الطاقات العجيبة اليت أودعها اهللا يف العقل البشري. 
املتلقي وعدم انغالقه دونه. والوضوح مسة من مسات الثقافة  ومعناه الوصول إىلأدب واضح:  - 

العربية واللسان العريب. على أن الوضوح ال يعين السطحية واالبتذال كما قد يظن بعضهم، وهو 
ال يتناىف مع اإلحياء واإلشارة واستخدام الرمز واألسطورة ولغة ااز والتصوير، بل إن األصل يف 

اصة أا لغة تصويرية جمازية، تعتمد التخييل، وتقوم على التجسيد لغة األدب عامة والشعر خ
 والتشخيص.

جتربة الوعي هي الصفة اليت ينبغي أن تسود هذا األدب، إذ البد من سيطرة أدب واع يقظ:  - 
الشاعر على جتربته الفنية، وأن تتم حتت سلطان اليقظة، ألن الكلمة مسئولية، وهي يف موطن 

 )18ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد" (ق: احملاسبة الشديدة: "

أدب واقعي، أدب إنساين عاملي، أدب الفطرة السوية ، أدب : كما جند من خصائصه أيضا أنه - 
 1 التوازن والوسطية، أدب صادق أصيل.

  خصائص األدب الذي يقره اإلسالم: - ج

يفصل بني املسلم األدب اإلسالمي يعمق اإلميان باخلالق، فال  الوصل بين السماء واألرض: - 
وخالقه، وال يرضى للمسلم أن يكون جمرد كائن حي يبحث عما يشبع شهواته، وغرائزه، ولكنه  
كائن يبحث عن احلياة الكرمية مبعناها الراقي، الذي ينقله من احليوانية إىل اإلنسانية بل يسمو 

حلسنات والبذل والفداء به إىل روحانية نورانية، للقاء اهللا يوم البعث وصحيفتها بيضاء مليئة با
 والتضحيات. 

إن األدب اإلسالمي البد أن يكون متسقا مع التصور اإلسالمي فيما بني العبد وربه، 
والعبد والعبد، والعبد والكون من حوله، وهذا االتساق فطري أوال مث إن القرآن والسنة النبوية 

اإلسالمي وال يصل بني  قد وضحاه يف كثري من املناسبات، وكل أدب ال يتسق مع التصور
  األرض والسماء هو أدب بعيد عن اإلسالم، أو مناقض له، وال حيمل صفة اإلسالمي.

يتسم اإلسالم بالوضوح ولذا فال جمال لألدب الغامض املعتم أو  الوضوح واإلحكام الفني: - 
فنيا ونتأثر  األدب الذي ال ميلك صاحبه أدواته أو املوهبة اليت تقدم لنا عمال فنيا حقيقيا، يؤثر
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به.فالركاكة والضعف واحلوشية وما شاها أمور مرفوضة يف األدب اإلسالمي وحتسب عليه 
 1وليس له. 

الشك أن اإلسالم صنع من وقت املسلم وعمله فرصة البعد عن العبثية وعدم المباالة:  - 
ما ال يفيد، لالستثمار العبادي أو العملي. فاملسلم ليس لديه وقت فراغ يزجيه يف العبث أو في

فوقته موزع بني العبادة والعمل، ويعد الرتويح عن النفس نوعا من العبادة والعمل النافع املفيد 
 إذا أحسن استخدامه.

وهذا يعين أن األدب اإلسالمي ال جمال فيه للعبث أو الالمعقول أو االنغالق على الذات 
القلوب واألفئدة بالقيم النبيلة واملثل فالوظيفة األساسية هلذا األدب هي البناء وتعمري النفوس و 

العليا واألخالق الرفيعة، فضال عن حب اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وديار املسلمني 
  وأوطام والتمسك ا والدفاع عنها لدرجة الشهادة.

: أن يكون األدب اإلسالمي صورة عن سلوك املسلم يف القول والفعل، مبعىن أن العفة والطهارة - 
فع يف أسلوبه ولغته وبنائه الفين للعمل األديب عن االبتذال والفجاجة والسوقية واإلثارة أو يرت 

اإلباحة، فهو يتكلم يف كل القضايا اليت تعن له، ويناقش كل األمور اليت يراها، ولكن بلغة أدبية 
 2راقية ترتك أثرها الطيب يف نفس القارئ أو املتلقي.

  وأدب الدعوة اإلسالمية:بين األدب اإلسالمي  عالقةال .9

لقد تعرض مصطلح " األدب اإلسالمي" للتداول والنقاش بني حمبذ له أو مفضل عليه مصطلحا 
آخر مثل" أدب الفكرة اإلسالمية" أو "أدب العقيدة اإلسالمية"، أو "أدب الدعوة اإلسالمية". ولكن 

ودقة، وداللة على أنواع األدب اليت الواقع الثقايف أبقى على مصطلح األدب اإلسالمي ألنه أكثر مشوال 
ينتجها األديب املسلم يف ااالت كافة. فاملصطلحات األخرى قد حتدد زاوية بعينها لإلنتاج األديب 

  الذي تعنيه. 

فإذا قلنا أدب الدعوة اإلسالمية خرج من ذهننا كل أدب أو جمال آخر غري اال الذي يتوجه إليه 
ومن مث فإن األدب  مي اإلسالم وشرح قيمه ومفاهيمه لغري املسلمني.األدب وهو الدعوة مبعىن تقد
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اإلسالمي يشمل كل املصطلحات اليت أشرنا إليها. ويبقى املصطلح األنسب حلركة جتديد األدب العريب 
   1واآلداب األخرى يف الشعوب اإلسالمية اليت ال تتكلم العربية.

اإلسالمية واألدب اإلسالمي ورأى أن األول هو الذي فّرق عبد احلميد إبراهيم بني أدب الدعوة قد و 
يدافع عن العقيدة اإلسالمية، ويقدمها إىل اآلخر، ويدعوه إىل اعتناقها، وعنده أن صاحب هذا األدب 

  جيب أن يكون مسلما متحمسا إلسالمه.

يار أما األدب اإلسالمي فهو األدب الذي يعرب عن احلضارة العربية اإلسالمية اليت ختاطب الت
اإلنساين العام. وهو ذه الصفة خياطب املسلم وغري املسلم، والعريب وغري العريب، وقد يقوله املسلم 

  2والعريب، وقد جند مالحمه عند غري املسلم وغري العريب.

 وأكثر منها، واإلفادة وعياً مبضامينه، وأعمق باإلسالم، التصاقاً  أكثر خاصة اإلسالمية الدعوة وأدب
وفالح.  هداية مشاعل الناس يف ويبعثها أشعته، وحيمل من مشكاته، يقبس فهو الدين؛ اهلذ مؤازرة

 عن ويذود أزرها من عنها، ويشد يدافع البعيدة، مسريا طوال اإلسالمية الدعوة جوار إىل وكان يقف
  ومبادئها. أفكارها مع أتباعها، ويتفاعل يف ويؤثر ويتأثر ا، بل محاها

لفن الذي يتبىن القيم واملثل العليا اليت أقرها اهللا عز وجل مصطلح "الفن أطلق على ذلك اوقد 
الديين" حيث قال: " كل فن يتبىن إنسانية اإلنسان ومثله اليت أقرها اهللا سبحانه وتعاىل فهو فن ديين، 

  حىت لو أن مبدعيه ليسوا مسلمني وليسوا ملتزمني بالدين."

ي شيء آخر، وبينهما عموم وخصوص، فاألدب الديين والشك أن األدب الديين واألدب اإلسالم
 3هو نتاج أي تصور ديين ومنه اإلسالم، ولكن األدب اإلسالمي نتاج العقيدة اإلسالمية وحدها.

إن األدب اإلسالمي ليس بعثا جديدا كما يقول البعض، ولكنه امتداد ألدب الدعوة، وليس وعليه ف
رب أصدق تعبري عن أمته اليت قال اهللا فيها " كنتم خري أمة منبت اجلذور عن قيمه وأصوله وفكره بل يع

 ،واألدب اإلسالمي صفوة اآلداب .أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا"
ألنه يدعو إىل األخوة بني املسلمني فهو وسيلة إىل كل فضيلة، وإىل دعم أواصر احملبة بينهم، وإن 
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ر باحلياة واألمة واتمع، وينفعل مبا يصيب الناس من حوله، ويعيش مع أمته معربا األدب اإلسالمي يتأث
عن آماهلا وآالمها، ساعيا إىل عزا وضتها ورقيها وتطورها، وتناول قضايا احلياة ومشاعر األمة، 

رفة، والبعد عن واستنهاض اهلمم والعزائم، وتوجيه األمة إىل اخلري والوعي واجلد واالستقامة والبناء واملع
االحنراف والفساد والتخلف، فهو زاد أديب طيب، وغذاء فكري شهي.. بل إن األدب اإلسالمي يدعو 

من السعادة والرقي والتقدم، مع إليه  وخدمة األمة ومساعدا يف بلوغ ما تصبو إىل صدق التجربة
تصور إسالمي يرفع قيمة املواءمة بني الفن واحلياة، ففيه نبض العصر وروحه وقضاياه، من خالل 

اإلنسان ويعلي من قدره وال يشط عن الواقع أو يبتعد عن اتمع، وال عن قيمه اجلمالية، بل يسمو يف 
  1مفاهيمه وغاياته.

  خاتمة: 

يف هذا املوضوع الذي يتحدث عن موقع أدب الدعوة اإلسالمية من األدب  همما سبق طرح
  ملها يف النقاط اآلتية:اإلسالمي ميكن أن نستخلص بعض النتائج جن

 أدب الدعوة اإلسالمية أخص وأسبق من األدب اإلسالمي. - 
أدب الدعوة اإلسالمية يعىن بقضايا الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها وجهر النيب حممد صلى اهللا  - 

عليه وسلم ا إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها. أما األدب اإلسالمي فيتناول قضايا اإلنسان 
من أدب الدعوة  األدب اإلسالمي أمشل وأدق، فيكلها من منطلق وتصور إسالم  واحلياة

 اإلسالمية.
يتفق كل من األدب اإلسالمي وأدب الدعوة اإلسالمية يف اخلصائص رغم دقة وخصوصية  - 

 بعضها على البعض اآلخر، ذلك أن منبعها واحد وهو اإلسالم.
مية خمتلف األنواع األدبية من شعر، ونثر يتناول كل من األدب اإلسالمي وأدب الدعوة اإلسال - 

 وغريه. 
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