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 ممخص البحث 
    دراسة موضوعية القرآن الكريم والشعر 

القرآف الكريـ  بيف الشاسع الفرؽ عمى التعريؼ بالقرآف الكريـ كالشعر، ككضحت ىذه الدراسة اشتممت
كأف القرآف  شاعر، بأف النبي  أبطمت دعكل الكفارك  ،اءىج الشعر اكمن كالشعر، كبيف منيج النبي 

، كما بينت الدراسة أثر ليس شاعران   ، كأف محمدان  الكريـ شعر، كأكدت أف القرآف الكريـ ليس شعران 
 ،القرآف الكريـ ضكء الدراسة أصناؼ الشعراء في كضحتك  ،عمى الشعر العربياإليجابي القرآف الكريـ 

بينت كقد  كالثاني الشعراء الممدكحكف، ، األكؿ الشعراء المذمكمكف،اثنيف صنفيفكالتي تتمثؿ في 
الشعر، كأثبتت جكاز الرجكع إلى الشعر . كذلؾ كضحت الدراسة آراء العمماء في نظـ صفات الصنفيف

كأف عمماء السمؼ الصالح كأكثر المفسريف رجعكا إلى الشعر مف  العربي مف أجؿ فيـ غريب القرآف.
كأف عمماء السمؼ الذيف أحجمكا عف الرجكع إلى الشعر مف أجؿ فيـ غريب  أجؿ فيـ غريب القرآف.

  راؾ الصكاب.مخافة عدـ إد القرآف إنما كاف سبب إحجاميـ كرعان 
ABSTRACT 

Quran and poetry objective study poetry 

 

These study included the definition of the Holy Quran and poetry, clarified the 

difference between the Quran and poetry, the approach of the Prophet pease be 

upon him platforms for poets, and overturned the suit infidels that the Prophet 

pease be upon him poet, and that the Quran poetry, and confirmed that the 

Qur'an is not poetry, and that Muhammad pease be upon him is not a poet, the 

study also demonstrated the positive effect of the Koran on Arabic poetry, and 

clarified the study poets items in the light of the Holy Quran, which consists of two 

cultivars, the first poets praises, and the second poets slanders, have shown 

qualities of cultivars. The study also illustrated the views of scientists in the poetry 

systems, and proved passport refer to the Arabic poetry in order to understand the 

strange Koran. And scientists Ancestors and more commentators returned to the 

poetry in order to understand the strange Koran. And scientists who refrained 

from advances refer to the poetry in order to understand the strange Koran but 

the reason for their reluctance devout fear of lack of awareness of the right thing. 
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 دراسة موضوعية شعرالقرآن الكريم وال
 المقدمة

فتاح الرحمة، كمصباح اّلٌل عمى م يتثبيت القمكب، كصم بيده الذم الحمد  عبلـ الغيكب،     
كسمـ  الطيبيف األخيار، الطاىريف األبرار،، كعمى آلو كصحبو؛ الظممة، ككاشؼ الغيمة عف األيٌمة

 أما بعد:   ،تسميمان كثيران 
ثران في نفكسنا، منا مف يحبو، كمنا مف ينظمو، كال يكاد أحد أحياتنا، ك فإف لمشعر نصيبان في      

تعتمد عمى الصكرة كالصكت ك يعافو، كما الشعر إال مكىبةه كممكةه ذاتية، تنمك في العاطفة كالعقؿ، 
، ككانكا يقفكف كسماعو ، كقد كاف رؤساء العرب متنافسيف في قرض الشعر(ُ)كاإليقاع كاإلحساس

عمى فحكؿ الشأف كأىؿ البصر؛ لتمييز جيده  ،اده، كيعرض كؿ كاحد منيـ ديباجتوإلنشبسكؽ عكاظ 
ر الديف كالنبكة ك أمب النشغاليـمف رديئو، كبعد أف جاء اإلسبلـ تكقفكا عف الخكض في الشعر زمانان؛ 

ؿ كنظمو، كلـ ينزؿ الكحي في تحريـ الشعر كحظره؛ ب الكريـ شيـ مف أسمكب القرآفكالندىاكالكحي، 
، كمدحو، كأثاب عميو، فرجعكا حينئذ إلى ما كانكا عميو، كجعمكا الشعر أداة لنصرة  سمعو النبي 
 .  (ِ)   دينيـ كنبييـ

ذكر الشعر كالشعراء في ستة مكاضع، في ست سكر مف   كعندما ننظر إلى القرآف نجد أف هللا     
 . كالطكر كالحاقة، ككميا سكر مكية القرآف الكريـ كىي: األنبياء كالشعراء كيس كالصافات

ىي: األنبياء كالصافات شاعر في ثبلث سكر؛  دعكل الكافريف أف الرسكؿ   كلقد ذكر هللا
في سكرتيف؛ ىما: يس كالحاقة، كبيف في المكضع السادس في  الشعر عف النبي  كالطكر، كنفى 

كمنيج الشعراء، كبيف منيج القرآف الكريـ كمنيج  سكرة الشعراء الفرؽ الكاضح بيف منيج النبي 
 الشعر . 

آف الكريـ كالشعر دراسة القر )تحت عنكاف: دراستو حثاالبجعؿ كمف أجؿ تجمية ىذا المكضكع      
 . (مكضكعية

 أىداف البحث:
 .الشعرك  سع بيف القرآف الكريـالشا بياف الفرؽ .ُ
 .كمنيج الشعراء بيف منيج النبي  االختبلؼإبراز  .ِ

                                                           

  .(ْص  عبد الغني بف عبد الكاحد بف عمي المقدسي ) أحاديث الشعر:انظر:  (ُ)
 (.ّٕٕ: عبد الرحمف بف محمد بف الحسف ابف خمدكف )صابف خمدكفانظر: مقدمة  (ِ)
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 .كالرد عمييا  كعمى النبي  الكريـ افتراءات الكفار عمى القرآف الكشؼ عف .ّ
 .يـ في الشعراءآرائأقكاؿ عمماء األمة في الشعر ك معرفة  .ْ
 .شعر في تفسيرىـ لكتاب هللا تعالىبال ستعانةبياف منيج المفسريف في اال .ٓ

 أىمية البحث:
 تكتسب الدراسة أىميتيا مف خبلؿ ما يمي:    

 .ع في القرآف الكريـذكر الشعر كالشعراء في أكثر مف مكض أف هللا   .ُ
 .  مكد الفقرم لؤلدب عند جميع األمـاألىمية الحيكية لمشعر؛ ألنو الع .ِ
 .القرآف الكريـ كالشعر العربيط الضكء عمى العبلقة بيف سمىذا البحث ي .ّ

      الدراسات السابقة:
تخص  منفردة دراسة قرآنية الباحث جديلكف لـ ك أجريت العديد مف الدراسات عف الشعر كعف الشعراء، 

 .بالدراسة كالبحثتناكؿ ىذا المكضكع  كاجبكاف مف ال؛ كعميو ىذا الجانب
 منيج البحث: 

كذلؾ بتناكؿ كدراسة اآليات القرآنية  الكصفياالستقرائي المنيج  في ىذا البحث استخدـ الباحث
،  ادعاءات المشركيف كافتراءاتيـ عمى القرآف الكريـ كعمى النبي  دراسةمتعمقة بالشعر كالشعراء، ك ال

 .سو، كمف أقكاؿ العمماء كالمفسريفثـ  الرد عمييـ مف خبلؿ القرآف الكريـ نف
ا البحث عمى مقدمة، كثبلثة مباحث، خطة ىذ اشتممتكتحقيقا ليذه األىداؼ كالغايات، فقد      

 كخاتمة، كفيارس، كذلؾ عمى النحك التالي:
 راسات السابقة، كمنيج البحث، كخطةالمقدمة: كتشتمؿ عمى أىداؼ البحث، كأىمية البحث، كالد

 البحث.
  المبحث األول: التعريف بالقرآن الكريم والشعر لغة واصطالحاً 

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 
  األكؿ: تعريؼ القرآف لغة كاصطبلحان المطمب 

 المطمب الثاني: تعريؼ الشعر لغة كاصطبلحان  
   كالشعر الكريـ المطمب الثالث: الفرؽ بيف القرآف

 المطمب الرابع: أثر القرآف الكريـ عمى الشعر 
    المبحث الثاني: الشعر في السياق القرآني
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 يشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:ك 
   شاعر المطمب األكؿ: دعكل المشركيف أف القرآف شعر كأف الرسكؿ 

  في القرآف الكريـ كصفاتيـ الشعراء صناؼأالمطمب الثاني: 
  المطمب الثالث: مكقؼ اإلسبلـ مف الشعر

 المبحث الثالث: الشعر وعمم التفسير 
 يشتمؿ عمى مطمبيف:ك 

 المطمب األكؿ: المفسركف كالشعر      
   الثاني: آراء العمماء في الشعرالمطمب 

  الخاتمة واشتممت عمى أىم النتائج والتوصيات
  

  المبحث األول
 التعريف بالقرآن الكريم والشعر لغة واصطالحاً 

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 
 المطمب األول:  تعريف القرآن لغة واصطالحاً 

 أواًل: تعريف القرآن لغة 
القاؼ كالراء كالحرؼ المعتؿ أصؿه صحيحه يدؿ عمى جمع كاجتماع، مف ذلؾ القرية؛ سميت قرية       

بذلؾ لجمعو  يالجتماع الناس فييا، كيقاؿ: قريت الماء في المقراة: أم: جمعتو، كمنو القرآف؛ كأنو سمًٌ 
في الترتيؿ، كال  كالقراءة: ضـ الحركؼ كالكممات بعضيا إلي بعض (ُ)ما فيو مف األحكاـ كالقصص

إِنَّ ]، كالقرآف: مصدر مرادؼ لمقراءة، قاؿ تعالى:  (ِ) يقاؿ لكؿ جمع قرآف، كال لجمع كؿ كبلـ قرآف

َعُه َوُقْرَآَكهُ  بِْع ُقْرَآَكهُ *  َظَؾْقـَا ََجْ   . (ّ) ، أم قراءتو {71، 71 }القوامة: [َفنَِذا َقَرْأَكاُه َفاتَّ

نىعىوي، قىٍرءان كقراءةن كقرآنان، فيك قارئ مف قراءةو كقيٌراءو كقارئيف،      رىهي كمى كالقرآف: التنزيؿ، كقرىأهي: كىنىصى
كَّةه كمىقريَّةه، كتقىٌرأى: أم: تىفىقَّو  . (ْ) كيقاؿ: صحيفة مقركأةه كمىٍقري

                                                           

 (.ٕٗ، ٖٕ/ٓأحمد بف فارس بف زكريا ): انظر: معجـ مقاييس المغة (ُ)
 (.ُْْ، ُّْصلراغب األصفياني )ا :انظر: معجـ مفردات ألفاظ القرآف (ِ)
  (.ِِٕ/ِف )ك إبراىيـ مصطفى كآخر  :نظر: المعجـ الكسيطا (ّ)
 (.ِٔصمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم ) :انظر: القامكس المحيط (ْ)
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  ثانيًا: تعريف القرآن اصطالحاً  
 :  امنيو الكريم اصطالحًا أقوال متعددة في تعريف القرآن معمماء ل

دُّ الكتاب ما نقؿ إلينا بيف دفتي المصحؼ عَََقاؿ: " ،تعريؼ اإلماـ الغزالي      مى األحرؼ كىحى
 . (ُ)"السبعة نقبلن متكاتران 

 ىك كبلمو ... كىك ما نقؿ إلينا بيف دفتي المصحؼ  تعريؼ الشيخ ابف قدامة: "ككتاب هللا      
 . (ِ)"نقبلن متكاتران 

دُّ الكتاب اصطػػػاني: "كأمػػػػتعريؼ اإلماـ الشكك       ،  كؿ ػػػػػػػػى الرسػػػػان فيك: الكبلـ المنزؿ عمػػػػبلحػػػػػا حى
 . (ّ)في المصاحؼ، المنقكؿ إلينا نقبلن متكاتران " المكتكب
، المنزؿ عمى رسكلو كخاتـ   أف القرآف الكريـ كبلـ هللا االصطالحي الذي يراه الباحث ىو:والمعنى 

 ، المتعبد بتبلكتو، المنقكؿ بالتكاتر، المتحدل بأقصر سكرة منو، المبدكء بسكرة الفاتحة،أنبيائو محمد 
لْـَا َظَؾقَْك ]: المختـك بسكرة الناس، قاؿ تعالى إِكَّا ] :تعالى كقاؿ، {32}اإلىسان:[ الُؼْرَآَن َتـِْزيًل إِكَّا َكْحُن َكزَّ

ُؽْم َتْعِؼُؾونَ   . {3}يوسف: [َأْكَزْلـَاُه ُقْرَآًكا َظَربِقًّا لََعؾَّ

 كقد حمى هللا تعالى ىذا القرآف العظيـ مف التغيير كالزيادة  كالنقص كالتبديؿ، حيث تكفؿ       
ا َكْحنُ ]: تعالى بحفظو فقاؿ افِظُونَ  إِكَّ ْكَر َوإِكَّا لَُه ََلَ لْـَا الذِّ كلذلؾ مضت القركف الكثيرة كلـ  ؛{9}احلجر: [َكزَّ

  .أمره إال ىتؾ هللا ستره، كفضح أك يبدؿ فيو أك يزيد أك ينقص يحاكؿ أحد مف أعدائو أف ييغيَّر
 المطمب الثاني: تعريف الشعر لغة واصطالحاً 

 أواًل: تعريف الشعر لغة 
، كالشعر (ْ)مـكالعيف كالراء أصبلف معركفاف؛ يدؿ أحدىما عمى ثباتو كاآلخر عمى عً الشيف      

، كىك القريض المحدكد بعبلمات ال يجاكزىا، كسمي الشاعر (ٓ)منظكـ القكؿ لشرفو بالكزف كالقافية
 كالدليؿ عمى ذلؾ قكؿ عنترة: ،(ٔ)شاعران لفطنتو؛ ألنو يشعر بما ال يشعر بو غيره

                                                           

 (.َُُ/ُحامد الغزالي ) كأب :المستصفى مف عمـ األصكؿ (ُ)
 (.ِٕٔ، ِٔٔ/ُ) المقدسي بف قدامة: عبد هللا بف أحمد ركضة الناظر كجنة المناظر (ِ)
 (.َّ،ِٗصمحمد بف عمي الشككاني ) :انظر: إرشاد الفحكؿ (ّ)
 (. ُْٗ/ّانظر: معجـ مقاييس المغة ) (ْ)
 (.َُْ/ْ) فريقي المصرممحمد بف مكـر بف منظكر اإلانظر: لساف العرب:  (ٓ)
 (.َُّ/ُ) اليركم زىرماأل أحمد بف محمد منصكر أبك انظر: تيذيب المغة : (ٔ)
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 الشػػػػػػػػػػػػػػػعراء مػػػػػػػػػػػػػػػف متػػػػػػػػػػػػػػػردـىػػػػػػػػػػػػػػؿ غػػػػػػػػػػػػػػػادر 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػكىـأـ ىػػػػػػػػػػػػػػؿ عرفػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػدار بعػػػػػػػػػػػػػػد  
كالمتشاعر ىك الذم يتعاطى قكؿ الشعر، ، (ُ) ء لـ يغادركا شيئان إال فطنكا لوإف الشعرا أم:      

عىرىهي؛ أم غمبو بالشعر ًممتي (ِ) كشاعىرىه فشى  . (ّ) ، كيقاؿ: "ليت شعرم" أم ليتني عى
 ثانيًا: تعريف الشعر اصطالحاً 

 .(ْ)كبلـ مكزكف مقفى يدؿ عمى معنى" : "فقاؿ ىكعرفو قدامة بف جعفر      
جزاء أالمفصؿ ب ،األكصاؼك  االستعارة ىالمبني عم الكبلـ البميغىك : "ابف خمدكف فقاؿكعَّرفو      

 أساليبالجارم عمى  ،بعدهمستقؿ كؿ جزء منيا في غرضو كمقصده عما قبمو ك  ،متفقة في الكزف
 .(ٓ)"العرب المخصكصة بو

لذم يستعممو الناس في بائف عف المنثكر ا ،محدكد ىك كبلـ منظكـ بنظـو معمكـو قيؿ: ك      
 .(ٔ)بما خيص بو مف النظـ؛ الذم إف عدؿ عف جيتو؛ مجتو األسماع، كأفسد الذكؽ، مخاطباتيـ

عمى  فف أدبي يصكر الحياة كما يحسيا الشاعر، كيعتمد الباحث أن الشعر اصطالحًا ىو: الذي يراهو 
 .اإليقاع، كالعاطفة، كالخياؿ

بعض الكتب األدبية ف -كما عىرَّفو قدامة بف جعفر – عمى معنىالشعر  يدؿكال ييشترط أف       
ليس ليا معنى؛ بؿ تككف مفككة التراكيب، بعيدة عف  التي العديد مف األبيات الشعريةاشتممت عمى 

 المعنى القكيـ؛ مثؿ قكؿ الشاعر:  

 فاطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرزؽفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػد النػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  إذا
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ 
 احػػػػػػػػػػػػػػػؿ كامػػػػػػػػػػػػػػػرر كضػػػػػػػػػػػػػػػر كانفػػػػػػػػػػػػػػػع كلػػػػػػػػػػػػػػػف 

 
   (ٕ)كاخشػػػػػػػػػف كأبػػػػػػػػػرر ثػػػػػػػػػػـ انتػػػػػػػػػدب لممعػػػػػػػػػػالي 

 مثؿ قكؿ الشاعر: -كما عَّرفو ابف خمدكف  – ليس فيو خاصية الكزفك  كما يمكف أف يأتي الشعر 

 كا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيبل إذا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الحبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػف حبيبػػػػػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػػػػػػػػتكي 
 البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  

 
 كدمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ البرمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
                                                           

 (.ُٗانظر: مبادئ في نظرية الشعر كالجماؿ: أبك عبد الرحمف بف عقيؿ الظاىرم )ص (ُ)
 (.ّْٓ/ُانظر: مختار الصحاح: محمد بف أبي بكر الرازم ) (ِ)
  (.ُْٗ/ّانظر: معجـ مقاييس المغة ) (ّ)
 ( ُُنقد الشعر، قدامة بف جعفر )ص (ْ)
 (.ٕٖٓمقدمة بف خمدكف )ص (ٓ)
 .(ُ)ص العمكم أحمد بف محمد الحسف أبك: عيار الشعرانظر:  (ٔ)
 (.ِٗٓمقدمة بف خمدكف )ص (ٕ)
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 .(ُ) ؛ فالشاعر أزاؿ ركنؽ الكزف، كحبلكة النظـيذا شعر غير مكزكفف
 المطمب الثالث: الفرق بين القرآن الكريم والشعر

ا َمَثاِنَ ] يقكؿ هللا تعالى:      َل َأْحَسَن اََلِديِث كَِتاًبا ُمَتَشاِِبً مر:[اهللُ َكزَّ كَِتاٌب ] :، كيقكؿ {32}الزُّ

َؾْت ِمْن لَُدْن َحؽِقٍم َخبِرٍ  َأَفَل َيتََدبَُّروَن الُؼْرَآَن َولَْو ]كيقكؿ سبحانو كتعالى:  {7}هود: [ُأْحؽَِؿْت َآَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

 . {13}النساء:[ َكاَن ِمْن ِظـِْد َغْرِ اهللِ َلَوَجُدوا فِقِه اْختَِلًفا َكثًِرا

لـ تكف معركفة عند العرب؛ فقد كانت العادة جارية بضركب  ةب جديديلافالقرآف الكريـ جاء بأس     
مف أنكاع الكبلـ معركفة عندىـ؛ منيا الشعر، كمنيا السجع، كمنيا الخطب، كمنيا الرسائؿ، كمنيا 
المنثكر الذم يدكر بيف الناس في الحديث، فأتى القرآف بطريقة مفردة خارجة عف العادة؛ ليا منزلة في 

، كمبايف العرب ميع كجكه النظـ المعتاد في كبلـفيك نظـ خارج عف ج؛ (ِ) كؽ كؿ طريقةالحسف، تف
ألساليب خطابيـ، كمف ادعى غير ذلؾ فبلبد أف يعترؼ أنو ليس مف قبيؿ الشعر، كال مف قبيؿ 

ارىـ كأسجاعيـ، كسائر السجع، أك أم نكعو مف أنكاع الكبلـ عندىـ؛ ألنو أفصح مما قد اعتادكه مف أشع
 . (ّ) رؽ كبلميـط

فاإلنساف عندما يقرأ القرآف الكريـ يشعر بالسكينة تنسكب عمى قمبو، كيحس بالطمأنينة تسرم في     
ُل ] عندما قاؿ: عركقو؛ فتسكف جكارحو بعد قمؽ، كيطمئف قمبو بعد اضطراب، كقد صدؽ هللا   َوُكـَزِّ

{13}اإلرساء: [لِْؾُؿْمِمـِيَ ِمَن الُؼْرَآِن َما ُهَو ِصَػاٌء َوَرْْحٌَة 
(ْ) .  

عمى  عند العرب أما الشعر فيعتبر مف أعرؽ الفنكف عند األمـ كميا، بؿ ىك أىـ فف أدبي    
اإلطبلؽ؛ حيث سجمكا تراثيـ كتجاربيـ في الحياة، كاعتبركه مجاالن لمتعبير عف العكاطؼ كالحكادث التي 
تحدث عمى كؿ المستكيات، كما كجعمكه ديكاف أخبارىـ كشاىد صكابيـ كخطئيـ، كأصبلن يرجعكف إليو 

 .(ٓ)الزماف في الكثير مف عمكميـ كحكميـ، ككانت ممكتو مستحكمة فييـ منذ قديـ
 تككانت القبيمة مف العرب إذا نبغ فييا شاعر أتت القبائؿ فينأتيا، كصنعت األطعمة، كاجتمع     

كما يصنعكف في األعراس، كيستبشر الرجاؿ كالكلداف؛ ألنو حماية ألعراضيـ،  ؛النساء يمعبف بالمزاىر
                                                           

 (.ِِِ/ْمعجـ البمداف: ياقكت بف عبد هللا الحمكم ) (ُ)
 (.ُُُ: أبي الحسف عمي بف عيسي الرمَّاني )صالنكت في إعجاز القرآفانظر:  (ِ)
 (.ِٗ)ص الباقبلنيانظر: إعجاز القرآف: أبك بكر  (ّ)
 (.ٓركح القرآف الكريـ: عفيؼ عبد الفتاح طبارة )ص (ْ)
 (.ّٕٔ)صمقدمة ابف خمدكف انظر:  (ٓ)
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شادة بذكرىـ، ككانكا ال يى  بغبلـ يكلد، أك شاعر ينبغ  نئكف إاليٍ كذب عف أحسابيـ، كتخميد لمآثرىـ، كا 
 .(ُ)فييـ
كمع كؿ ىذا الركاج الذم نالو الشعر؛ إال أف البياف القرآني قد سحر أفصحيـ لسانان؛ حتى أف     

يتمك سكرة غافر قاؿ: "إني سمعت كبلمان ليس ىك بالشعر، كليس  الكليد بف المغيرة حيف سمع النبي 
فَّ  ؛يانة، كليس ىك بالكبلـ الذم نألؼىك بالك فَّ أسفمو لمكرؽ، كا  فَّ عميو لطبلكة، كا  إفَّ لو لحبلكة، كا 
نو ليعمك كال ييعبل عميو"أعبله لم ثمر، كا 

(ِ). 
فتبيَّفى بذلؾ أفَّ أكلئؾ الذيف قالكا: ىك كيانة، كىك شعر، كىك قكؿ البشر؛ ىـ الذيف ردكا عمى      

ا َواْشتَْقَؼـَْتَفا َأْكُػُسفُ ]أنفسيـ !  اَوَجَحُدوا ِِبَ  . {71}النمل: [ْم ُطْؾًًم َوُظُؾوًّ

كحصؿ التحدم عبر  مثمو؛ بسكرة مف اإلتياف كأفقد عجز بمغاء العرب كفصحاؤىـ عف محاكاتو،      
ثـ تحداىـ باإلتياف بعشر سكر مثمو فعجزكا، القرآف مثؿ باإلتياف ب فقد تحداىـ هللا  أربع مراحؿ،

 فأخبر هللا ثـ تحداىـ باإلتياف بسكرة مف مثمو فعجزكا، فعجزكا،كا، ثـ تحداىـ باإلتياف بسكرة مثمو فعجز 
 ُقْل لَئِِن اْجتََؿَعِت اإِلْكُس َواجِلنُّ َظَذ َأْن َيلُْتوا بِِؿثِْل َهَذا الُؼْرَآِن ََل َيلُْتوَن بِِؿثْؾِِه ]: عف عجزىـ األبدم؛ فقاؿ

فأعرضكا عف مصاقعة المساف كاتجيكا إلى ميقارعة  ،{11}اإلرساء: [َوَلْو َكاَن َبْعُضُفْم لِبَْعٍض َطِفًرا

 .(ّ) الًسناف؛ لعجزىـ عف أف يأتكا بمثؿ أقصر سكرة منو
 ينبغ فيو العديد مف الشعراء عربيفأم تحد أكبر مف ىذا؟ كىذا التحدم ال يزاؿ قائمان، كالشعر ال     

فمك كاف عند أحدىـ شؾ أف القرآف مثؿ  العداء، الكثير ممف ناصب اإلسبلـكؿ حيف، كفييـ في 
فميأت أحد ىؤالء بشعر عمى قدر أقصر سكرة مف سكر القرآف، كيريح نفسو، كمف ىـ عمى  الشعر؛
 . شاكمتو

 الًفطرة؛ لذلؾ ىناؾ تناقض عف الكاقع كديف بعض الشعراءالشاعر ينطمؽي مف الخياؿ، كقد يبتعد إف    
يف  الشعربيف  يف، فميس مف قكاًعًد الدًٌ في المديح، كليس مف قكاًعد  الكذبكبيف القرآف الكريـ كقكاعد الدًٌ

يف  يف أف الكاذب الظالـ جائرال ًيجاءي الالدًٌ رخيص، كىذا  فاتف الغرائز ًبًشٍعر إثارة، كليس مف قكاعد الدًٌ
 .كمُّو مف صفات العديد مف الشعراء

                                                           

 (.ُٕ)ص القيركاني رشيؽ ابفانظر: العمدة في محاسف الشعر كآدابو:  (ُ)
 (.ِٕٔ/ُٖ) القرطبيالجامع ألحكاـ القرآف، أبي عبد هللا محمد بف أحمد األنصارم  (ِ)
     الحنبمي السفاريني سالـ بف أحمد بف محمد العكف أبك الديف شمسمنظكمة اآلداب:  األلباب في شرح غذاءانظر:  (ّ)

 .(ُٗٗ)ص
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كىك مف  - استعمالو انقمب إلى الضرر، فقد جاء عف عمر يءإذا أيسفالشعر كسائر األشياء؛      
فييا  يءي أيستتضييؽ عمى الشعراء؛ كذلؾ في المكاطف الال - إعجابان بو ىـصر الناس بالشعر كأشدأب

إلى األدب، أف لمخميفة طبيعة يميؿ بيا  ـرغييا بابان لممشاحنات كالفتف، فاستعماؿ الشعر، كصار ف
 . (ُ)كاألمف المجتمعي كىك حماية األعراض، كحفظ السبلـ ف عميو كاجبان؛إال أكيعجب بسحر البياف؛ 

ي االنتصار لئلسبلـ، كمدح كلكف ىناؾ الكثير مف الشعراء المسمميف الذيف كظفكا شعرىـ ف     
 :  قاؿ في مدح النبي؛ الذم (ِ)مثؿ شاعر اإلسبلـ: حساف بف ثابتكىجاء المشركيف؛  ،  الرسكؿ

 عينػػػػػػػػػػػػي كأىحسػػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػط
 

 ءامنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تمػػػػػػػػػػػػػػػػػد النسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿكأجمػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 يبػػػػػػػػػػػػػػػػع ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػػم رأػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػم تػقػػػػػػػػػػػػػػػخم 

 
 (ّ)كأنػػػػػػػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػػػػػػػد خمقػػػػػػػػػػػػػػػػت كمػػػػػػػػػػػػػػػا تشػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

 كقاؿ أيضان: 

 ـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػكة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػنػػػػمػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػمػػع ره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأغ
 

 دي ػػػػػػػػػػػػيػػشػػػػكح كيػػػػػػػػػػػػمػػػػي كده ػػػػػػػػػػػػػيػػشػػػػو مػػػػػػػػػػمَّ ػػف الػػػػػػػػػػػػػم 
َـّ    اإللػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػـ النبػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػمو كضػػػػػػػػػػ

 
 ؤذف أشػػػػػػػػيدي ػػػػػػػػػػس المػػػػػػػػػػمػػخػػي الػػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػػإذا ق 

 موػػػػػػػػػػػػػػو ليجػمػػػػػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكش 
 

 مدػحػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػكى كدػػػػػػػػػػػمػػػحػػػرش مػػػػػػػػػػػعػػػذك الػػػػػػػػػػػػف 
 رةػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػأس كفػػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػػعػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػانػي أتػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػن 

 
 كاألكثػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي األرض تعبػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػؿ 

 ستنيران كىاديػػػػػػػػػػػػػػػان ػان مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجػػسسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػأمػػػف 
 

 (ْ)دػػػػػػػػػػػػػنػػػػيػػػمػػػؿ الػػػػػػػػػػيػػقػصػا الح الػمػػػػػػػػػػكح كػػػػػػػػػػمػػي 
ميا كبيَّنيا؛ بكبلـ عربي مبيف، كليس  تبيف مما سبؽ أف القرآف كبلـ هللا ك        ، أحكـ آياتو، كفصَّ

؛ بؿ ىك قرآف كريـ أنزؿ مف لدف كغيره مف أصناؼ الكبلـ عمى طريقة ما عرفو العرب مف الشعر ىك
َؾْت َآَياُتُه ُقْرَآًكا َظَربِقًّا لَِؼْوٍم َيْعَؾُؿونَ ]، قاؿ تعالى: عزيز حكيـ لت: [كَِتاٌب ُفصِّ   ، كقاؿ تعالى:{2}فصِّ

َؾْت ِمْن ]  . {7}هود: [َلُدْن َحؽِقٍم َخبِرٍ كَِتاٌب ُأْحؽَِؿْت َآَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

 المطمب الرابع: أثر القرآن الكريم عمى الشعر والشعراء

                                                           

 (.ٖٗانظر: تحت راية القرآف: مصطفى صادؽ الرافعي )ص (ُ)
ىك: أبك الكليد كقيؿ أبك الحساـ: حساف بف ثابت بف المنذر بف حراـ األنصارم، كأمو الفريعة مف الخزرج، شاعر (ِ)

سبلمي متقدـ اإلسبلـ؛ إال أنو لـ يشيد مع النبي   البف قتيبة الدينكرم ، انظر: الشعر كالشعراء،مشيدان  جاىمي، كا 
(ُ/َٔ.) 
 
 (.ِ/ُ) ف المنذر بف حراـ األنصارمب ديكاف حساف بف ثابت: حساف بف ثابت (ّ)
 (.ِْ/ُ) المرجع السابؽ  (ْ)



 

11 
 

 فقد حفظ المغة العربية مف  ؛ كاف لمقرآف الكريـ فضؿ كبير عمى المغة العربية كعمى الشعراء قدل     
مر العصكر نبعان صافيان ميميمان  ىعمككاف  األلفاظ، المعاني، كرٌقؽب المغة العربية االندثار، كأثرل 

كشعر المعرفة،  ، كأثرل شعر الحكمة، لمشعر؛ كىك باب الدعكة إلى هللا ان جديد ان كفتح باب ؛ لمشعراء
  .في كؿ زماف كمكاففكاف منيبلن أصيبلن لمشعراء 

كفاءات فنية، كمعرفة كا بتدٌبر القرآف كدراستو؛ ذلؾ لما ليـ مف نتعفالشعراء كانكا مف أكائؿ الذيف ا      
طبيعية في فنكف القكؿ كأساليب التعبير، باإلضافػة إلى أنيـ كانكا يمثمكف الطبقة المثقفة التي تيٍعنى 

 .س ما يىجدُّ عمى ميداف عمميابمثؿ ىذه األمكر، كالتي ييٌميػا أف تتدار 
مأخكذان بفصاحتو كأسمكبو كتدبر آياتو، القرآف الكريـ  حفظكيبدك أف بعض الشعراء قد انكبَّ عمى      

ًغؿ بو عف مزاكلة نظـ الشعر؛ فقد ري  عٌما  (ُ)سأؿ لبيد بف ربيعة  كم أف عمر بف الخطابحتى شي
 أحدثو مف الشعر في اإلسبلـ؟ فقاؿ لبيد: قد أبدلني هللا بالشعػر سكرة البقرة كسكرة آؿ عمراف، فزاد عمر

 في عطائو فبمغ بو ألفيف(ِ) .  
القرآف الكريـ عمى الشعراء فقد أثر عمى الشعر نفسو؛ بما أحدثو اإلسبلـ مف معافو  كمثمما أثر     

كالتيمـ،  ،كاآلية ،كالسكرة ،؛ مثؿ كممة: القرآففي الجاىمية  معافو أخرل تدؿ عمى كانت أللفاظ جديدة
ُؿوا َصِعقًدا َضقِّبًا]تعالى:  كلوقمف ذلؾ ك كغيرىا؛  ، ثـ كىثر (ّ)"اقصدكا ترابان طاىران  أم" ،{6}املائدة:[َفَتَقؿَّ

ذلؾ حتى سمي التمسح تيممان، كما أف كممة الفسؽ: معناىا الخركج مف طاعة هللا تعالى، قاؿ تعالى: 
هِ ] نما كاف ذلؾ في الرطبة إذا خرجت مف قشرىا، كالفأرة إذا خرجت {05}الكهف:[َفَػَسَق َظْن َأْمِر َربِّ ، كا 

؛ كىك ان جديد ىالدعاء( كلكف في القرآف أخذت معنالصبلة في لغة العرب )، ككانت كممة (ْ) مف جحرىا
تحية كتسبيح كرككع كسجكد ك القياـ بأفعاؿ كحركات خاصة بالمسمميف؛ تشتمؿ عمى كقكؼ كتبلكة 

 ، كسمي إظيار اإليماف مع إسرار الكفر نفاقان (ٓ) كسبلـ، كيتكرر ىذا العمؿ في اليكـ كالميمة عدة مرات

                                                           

ب العامرم، كاف مف شعراء الجاىمية :ىك (ُ) ف إكفرسانيـ، يقاؿ  أبك عقيؿ: لبيد بف ربيعة بف مالؾ بف جعفر بف كبلَّ
 (.ِٓ/ُقتمتو في حرب بينيـ كبيف قكمو، انظر: الشعر كالشعراء ) بنك أسدو 

 
 (.ُٖمحاسف الشعر كآدابو )صانظر: العمدة في  (ِ)
  (.ِْٔ/ُ) جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرمأيسر التفاسير:  (ّ)
 (.َِِ/َُ) الفخر الرازم الشيير بتفسير انظر: مفاتيح الغيب (ْ)
 .(ِّص) : عكدة خميؿ أبك عكدةالتطكر الداللي بيف لغة الشعر كلغة القرآفانظر:  (ٓ)
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وَن َظـَْك ُصُدودً ] عالى:، قاؿ ت(ُ) ُشوِل َرَأْيَت ادُـَافِِؼَي َيُصدُّ ْم َتَعاَلْوا إََِل َما َأْكَزَل اهللُ َوإََِل الرَّ  [اَوإَِذا قِقَل ََلُ

؛ إنما كانكا يعرفكف )النفاؽ( بأنو (ِ)، فيك اسـ إسبلمي لـ يعرفو أىؿ الجاىمية بيذا المعنى{67}النساء:

 . (ّ)إذا ماتت، أك ىك الركاج؛ مف نفؽ البيع إذا راجالمكت؛ مف نفقت الدابة 
كما أف كثيران مف معاني القرآف الكريـ استميميا الشعراء في شعرىـ، كأجركىا في كبلميـ      

كأشعارىـ؛  مثؿ معاني التقكل، كالخير، كاليدل، كالحج، كالشييد، كالجنة، كالنار، كالصراط، كاألعراؼ، 
 ؛ كاألصناـ كاألكثاف كالتماثيؿ، كغيرىا مفمف قامكس الشعراء بعض األلفاظفيو  يلغفي الكقت الذم أي 

 .كالجاىمية األلفاظ المتعمقة بعالـ الكثنية
يحائو البديع،       جديدة  أثرل المغة العربية بكممات كمعافو فبل شؾ أف القرآف الكريـ بأسمكبو الرائع، كا 

 . (ْ) ديرةو بأف تأسر النفكس، كتأخذ بمجامع القمكبلـ يكف العرب يعرفكنيا؛ فأمدىا بدالالتو ج
 المبحث الثاني

 الشعر في السياق القرآني  
 يشتمؿ عمى ثبلثة مطالب:ك 

  شاعر شعر وأن الرسول  الكريم المطمب األول: دعوى المشركين أن القرآن
،   النبيى عت بو قريش حتى أعمنكا الحرب عمكسم محمد  ىما إف نزؿ القرآف الكريـ عم     

لحاؽ األذل كناصبكه العداء، كأخذكا ، ككظفكا الشعر لينالكا مف القرآف الكريـ، بو يتباركف في تكذيبو كا 
 كينكركا نزكؿ الكحي عميو؛ مثؿ قكؿ أحدىـ:   كيكذبكا برسالة النبي 

 ىاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

   (ٓ)نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كال كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ 
الََة ] التي لقبيا القرآف حمالة الحطب، قاؿ تعالى: ؛أـ جميؿ بنت حرب زكج أبي ليبكعف   َواْمَرَأُتُه َْحَّ

 قالت: ،{1،0}املسد: [ِِف ِجقِدَها َحبٌْل ِمْن َمَسدٍ *  اََلَطِب 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػكدي اػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػمػان قى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػمَّ ذى ػػمي 
 

   (ٔ) و عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػأبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كح 
                                                            

  .(ِٕٔ/ُأيسر التفاسير )انظر:  (ُ)
 (.ُُِ)ص  : عبد العاؿ سالـ مكـرانظر: الكممات اإلسبلمية في الحقؿ القرآني (ِ)
 .(ُّٗ/ُ) مختار الصحاحانظر:  (ّ)
 (.ُْٖصانظر: الكممات اإلسبلمية في الحقؿ القرآني ) (ْ)
 (.ٕٗانظر: تحت راية القرآف )ص (ٓ)
 (.ِٖٗ/ُٕ)فخر الرازم ال الشيير بتفسير انظر: مفاتيح الغيب (ٔ)
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ف المتأمؿ لآليات الكاردة في الشعر كالشعراء يجد        ،  أنيا أتت في معرض الذب عف الرسكؿكا 
، فا الرسالةك  الكحيتنافى مع طبيعة تالشعر  إليو؛ ألف طبيعة تعالى عما أكحاه هللاكنفي الشعر 
ُه لََتـِْزيُل َربِّ الَعاَدِيَ ] :يقكؿتبارؾ كتعالى  وُح األَِميُ  * َوإِكَّ  * َظَذ َقْؾبَِك لِتَُؽوَن ِمَن ادُـِْذِرينَ  * َكَزَل بِِه الرُّ

قاؿ كمع ذلؾ فقد اضطرب المشرككف في شأف القرآف الكريـ، ، {790-793: }الشعراء[بِؾَِساٍن َظَرِِبٍّ ُمبِيٍ 

اُه َبْل ُهَو َصاِظٌر َفْؾَقْلتِـَا بَِآَيٍة َكًَم ] تعالى: ُلونَ َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَلٍم َبِل اْفَسَ  . {0}األىبواء: [ُأْرِشَل األَوَّ

 ؛  إف في اضطراب المشركيف كترددىـ أعظـ دليؿ عمى أنيـ جاىمكف بحقيقة ما جاء بو النبي     
مرة سحر،  القرآف ؛ يقكلكف عفءركف ال يستقركف عمى شيتاحفيـ م ما ىك كال يعرفكف كنيو،ال يدركف 

،   يقكلكف شاعر أخرلاختمقو مف عند نفسو، كمرة ك   محمد ة أضغاث أحبلـ، أك يقكلكف افتراهكمر 
عممكا أنو حؽ، كأنو  أك كانكا قد،  (ُ) ي لـ ينزؿ عميو، كزعـ أف الكح  كذب دعكة النبي كمنيـ مىف

فمـ يكفيـ  ،(ِ) كلكف أرادكا أف يدفعكه بالباطؿ، كىذا شأف مف غمبتو الحجة كقيره البرىاف ؛مف عند هللا
كرمكه بقكؿ الشعر، اإلعراض عنو، كال مجرد تكذيبو، حتى حكمكا عميو بأظمـ األحكاـ،  -قبحيـ اّلٌل  -

، تعالى ال يعرؼ الشعر كالشعراء، كال كصفو كصفيـ، كأنو أعقؿ خمؽ اّللٌ   النبي كىـ يعممكف أف
 .  (ّ) كأعظميـ رأيان 

ُلونَ  َفْلوَْيتِنَا): ثـ بعد ىذا كمو قالكا      أف يأتييـ بمعجزة تدؿ  النبي  فقد طمبكا مف، (بِآَيٍة َكََم ُأْرِسَل اأْلَوَّ

ناقة صالح،  مثؿ ،مف نكع ما ييحكى عف الرسؿ السابقيف أنيـ أتكا بو ،غير ىذا القرآف ؛عمى صدقو
 . (ْ) كغير ذلؾ مف المعجزات ،انقبلب العصا حيةك 

نما كاف سؤاليـ تعنتان؛ إذ كاف هللا أعطاىـ مف اآليات ما فيو كفاية، كبيف هللا        أنيـ لك كانكا كا 
ا أَلَْشَؿَعُفْم َولَْو َأْشَؿَعُفْم لَتََولَّْوا ] : يؤمنكف ألعطاىـ ما سألكه لقكلو يصدقكف ك  َولَْو َظؾَِم اهللُ فِقِفْم َخْرً

{32}األىفال:[َوُهْم ُمْعِرُضونَ 
 (ٓ) .  

                                                           

 .(َِٕ/ُُانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي ) (ُ)
 .(ّْ/ٓ) محمد بف عمي بف محمد الشككاني انظر: فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية لعمـ التفسير: (ِ)
 .(َِٕ)ص عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف انظر: (ّ)
 (.ُِٔ/ٗانظر: التحرير كالتنكير) (ْ)
 .(َِٕ/ُُانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي ) (ٓ)
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تِـَا لَِشاِظٍر ََمْـُونٍ ]بادعاء آخر فقالكا:   النبي ىكقد افتركا عم       [َوَيُؼوُلوَن َأئِـَّا َلَتاِرُكوا َآَِلَ

فات:  . {26}الصَّ

سرح في الخياؿ، أنحف نترؾ عبادة آليتنا كآلية آبائنا لقكؿ ىذا الشاعر المجنكف؛ الذم ي قالكا أم     
ْم ]: هللا تعالى عنيـ قاؿ ؛أنكركا في اآلية السابقة الكحدانية قدف ؟كيخمط في األقكاؿ ُْم َكاُكوا إَِذا قِقَل ََلُ إَِّنَّ

ونَ  فات: [ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ َيْسَتْؽِزُ لقكليـ:  فقاؿ تعالى ناقضان  ،(ُ)كفي ىذه اآلية أنكركا الرسالة ،{20}الصَّ

َق ادُْرَشؾِيَ ] فات: [َبْل َجاَء بِاََلقِّ َوَصدَّ  حؽ،أم: مجيئو حؽ، كما جاء بو مف الشرع كالكتاب  ،{21}الصَّ

ىك آية كمعجزة لكؿ رسكؿ قبمو؛ ألنيـ أخبركا كبشركا بو، كأخذ اّلٌل عمييـ العيد كالميثاؽ، لئف جاءىـ ك 
َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمقثَاَق الـَّبِقَِّي دََا آََتقْتُُؽْم ِمْن كِتَاٍب ] ليؤمنف بو كلينصرنو، كأخذكا ذلؾ عمى أمميـ، قاؿ تعالى:

ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذ  كَّ ٌق دَِا َمَعُؽْم َلُتْمِمـُنَّ بِِه َوَلَتـُُْصُ ي َقاُلوا َوِحْؽَؿٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُشوٌل ُمَصدِّ ِ ْْ ُتْم َظَذ َذلُِؽْم إِ

اِهِدينَ َأْقَرْرَكا َقاَل فَ  ظير صدؽ الرسؿ   النبيفمما جاء  ،{17}آل عمران: [اْصَفُدوا َوَأَكا َمَعُؽْم ِمَن الشَّ

ر عدـ مجيئو، كىـ قد أخبركا بو، لكاف ذلؾ قادحان في دًٌ الذيف قبمو، كتبيف كذب مىف خالفيـ، فمك قي 
المرسميف، بأف جاء بما جاءكا بو، كدعا إلى ما دعكا إليو، كآمف بيـ، كأخبر  ؽ أيضان دَّ كصى ، صدقيـ

 .(ِ) بصحة رسالتيـ كنبكتيـ كشرعيـ
: ىك مجنكف، أك يقكؿ آخركفعضيـ: ىك شاعر، ك فقكليـ: )شاعر مجنكف( قكؿ مكزع؛ أم يقكؿ ب     

َما َأَتى الَِّذيَن ِمْن َقْبؾِِفْم ِمْن  َكَذلَِك ] :في اآلية األخرلجاء ، كما يقكلكف مرة: شاعر، كمرة: مجنكف

{03}الذاريات:[َرُشوٍل إَِلَّ َقاُلوا َشاِحٌر َأْو ََمْـُونٌ 
 (ّ). 

بَُّص بِِه َرْيَب ادَـُونِ ]كقاؿ تعالى عنيـ في مكضع آخر:       ُقْل َتَربَُّصوا َفنِنِّ َمَعُؽْم  * َأْم َيُؼولُوَن َصاِظٌر َكَسَ

بِِّصيَ   . {25،27: }الطُّور[ ِمَن اُدَسَ

 فقاؿ  جاء عف الضحاؾ كمجاىد: أف قريشان اجتمعكا في دار الندكة فكثرت آراؤىـ في محمد       
فافترقكا  ،(ُ) بنك عبد الدار: ىك شاعر تربصكا بو ريب المنكف، فسييمؾ كما ىمؾ غيره مف الشعراء

فميس في كال يخفى جيميـ كخطؤىـ؛ عمى ىذه المقالة، فنزلت ىذه اآلية فحكت مقالتيـ كما قالكىا، 

                                                           

  (.ّٖ/ِّكىبة بف مصطفى الزحيمي ): التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج انظر: (ُ)
  .(َِٕ) تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف انظر: (ِ)
 .(َُٖ/ِّالتحرير كالتنكير)، ك (ُِ/ٕ)بف كثير ا :القرآف العظيـانظر: تفسير  (ّ)
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الكبلـ خصكص ارتباط بيف دعكل أنو شاعر، كبيف تربص المكت بو؛ ألف ريب المنكف يصيب 
  .(ِ) الشاعر كالكاىف كالمجنكف كغيرىـ

كاٍ قيٍؿ : (كفي قكلو      بَّصي ـٍ ٌمفى ) بيـ، كتيديد ليـ؛ لذلؾ رد عمييـ بقكلو:( تيكـ تىرى فىًإٌنى مىعىكي
بًًٌصيفى    .(ّ) بإىبلكيـ  كعد لمنبي ذلؾ ص ىبلككـ كما تتربصكف ىبلكي، كفيأترب ؛(اٍلميتىرى

َوَما ُهَو بَِؼْوِل  * إِكَُّه لََؼْوُل َرُشوٍل َكِريمٍ ] شاعر فقاؿ: دعكل المشركيف أف النبي  كقد نفى هللا       

ْعَر َوَما َيـْبَِغي لَُه إِْن ُهَو إَِلَّ ذِْكٌر َوُقْرَآٌن ] ، كقاؿ تعالى:{17،15: }احلاقَّة [َصاِظٍر َقؾِقًل َما ُتْمِمـُونَ  َوَما َظؾَّْؿـَاُه الشِّ

 ، أم كما عمَّمنا محمدان الشعر، كما ينبغي لو أف يككف شاعران، فقد جاء عف قتادة {69}يس:[ُمبِيٌ 

ىؿ كاف رسكؿ هللا  -رضي هللا عنيا  –قيؿ لعائشة  "نو أ  يتمثؿ بشيء مف الشعر؟ قالت: كاف
 أبغض الحديث إليو، غير أنو كاف يتمثَّؿ ببيت أخي بني قيس، فيجعؿ آخره أكلو، كأكلو آخره، فقاؿ لو

هللًا ما  ]:   : إنو ليس ىكذا، فقاؿ النبي أبك بكر ، كىال يىٍنبىًغي ليإني كى مىا ) كقكلو: ،(ْ)[ أنا ًبشاًعرو كى
(: أم ما ىك في طبعو فبل يجيده، كال يحسنو، كال تقتضيو جبمتو؛ فقد كرد أنو كاف ال يحفظ يىٍنبىًغي لىوي 

يَّرى فيو، أك لـ يتمو، ككاف  كىفىى باإلٍسبلـ  يتمثؿ بيذا البيت:بيتان عمى كزف منتظـ، بؿ إف أنشده غى
فقاؿ ، ...كىفى الشيب كاإلسبلـ لممرء ناىيان  : يا رسكؿ هللا:  فقاؿ أبك بكر، ...كالشٍيب لممٍرء نىاىيان 

مىا يىٍنبىًغي لىوي )أبك بكر: أشيد أنؾ رسكؿ هللا، فا تعالى يقكؿ:  ٍعرى كى مٍَّمنىاهي الشًٌ مىا عى كثبت في   (ٓ)(كى
كقد كارل التراب بياض  ؛يكـ األحزاب ينقؿ التراب  رأيت رسكؿ هللا :قاؿ عف البراء  الصحيح،

 :كىك يقكؿ ،بطنو

            لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينا
 

 ناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػمػػكال ص كال تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدقنا 
          ة عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػف سكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزلػػفأن 

 
 كثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ إف القينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

        قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا عمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إف 
 

 (ٔ)إذا أرادكا فتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

                                                                                                                                                                                

 .(ْٖٕ/ِِ) الطبرم جرير بفا: جامع البياف في تأكيؿ القرآفانظر:  (ُ)
 .(ُٔ/ِٕانظر: التحرير كالتنكير ) (ِ)
 )شياب الديف محمكد ابف عبدهللا الحسيني األلكسي :ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانيانظر:  (ّ)

ُٗ/ِْٓ). 
 (.َّٓٗ(، ح )ِّ/ٗ(، انظر: السمسمة الصحيحة: األلباني )ْٗٓ/َِ) جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ْ)
 .(ٖٖٓ/ٔانظر: تفسير القرآف العظيـ ) (ٓ)
 (.ِِٓٔ)(، ح ِْٖ/ٗصحيح البخارم: كتاب الجياد كالسير، باب حفر الخندؽ، ) (ٔ)
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 ككذا ثبت أنو قاؿ يكـ حنيف كىك راكب البغمة يقدـ بيا في نحكر العدك:  

 النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

  (ُ)المطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
اتفاقان مف غير أف يتقيد بكزف الشعر، بؿ جرل عمى لسانو مف غير   فيذا الكبلـ كقع مف النبي      

: بينما النبي يمشي إذ قاؿ هللا  عف جندب بف عبد ذلؾ ما ثبت في الصحيحمثؿ د إليو؛ ك قص
 أصبعو، فقاؿ: أصابو حجر فىعىثىر فىدميت

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إال أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبع دميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 (ِ)كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيؿ هللا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
الذم  العظيـ فإف هللا تعالى إنما عممو القرآفـ شعران، كال ينبغي لو، مً ما عى  ككؿ ىذا ال ينافي ككنو      

لت: [ََل َيْلتِقِه الَباضُِل ِمْن َبْيِ َيَدْيِه َوََل ِمْن َخْؾِػِه َتـِْزيٌل ِمْن َحؽِقٍم َْحِقدٍ ]  ، كليس ىك بشعر كما{13}فصِّ

طائفة مف جيمة كفار قريش، كال كيانة، كال سحر يؤثر، كما تنكعت فيو أقكاؿ الضبلؿ كآراء  تزعم
 .(ّ) الجياؿ، كقد كانت سجيتو تأبى صناعة الشعر طبعان كشرعان 

صابة  بل يمـز مف ذلؾ أف يككف النبي عالمان بالشعر، كال شاعران؛ ألف التمثيؿ بالبيتف"     النزر، كا 
 (ْ)"القافيتيف في الرجز كغيره، ال يكجب أف يككف قائميا عالمان بالشعر، كال يسمى شاعران باتفاؽ العمماء

لعدـ قصده المفظ قصدان  ؛ـ كثير مكزكف مقفى ال يككف شعران كبل كعمى ىذا لك صدر مف النبي 
 .(ٓ)أكليان 

يتقمب مف  كتعبير عف ىذا االنفعاؿ، كاالنفعاؿ غير منيج النبكة؛ فالشعر انفعاؿ فالشعر لو منيج     
نامكس هللا الثابت الذم يحكـ  حاؿ إلى حاؿ، كالنبكة كحي عمى منيج ثابت عمى صراط مستقيـ، يتبع

التي ال  ؛تقمب الشعر مع االنفعاالت المتجددة الكجكد كمو، كال يتبدؿ كال يتقمب مع األىكاء الطارئة،
 -في أعمى صكره  -مباشر عف كحي هللا، بينما الشعر كالنبكة اتصاؿ دائـ با، كتمؽو ، تثبت عمى حاؿ

                                                           

ٍيئناصحيح البخارم: كتاب المغازم، باب قكلو تعالى: ) (ُ) ـٍ شى ٍنكي ـٍ تيٍغًف عى ـٍ فىمى تيكي ـٍ كىٍثرى بىٍتكي نىٍيفو ًإٍذ أىٍعجى يىٍكـى حي  (،...كى
  (.  ّّٕٗ(، ح )َُِ/ُّ)
كقكلو } كالشعراء يتبعيـ  صحيح البخارم: كتاب األدب، باب ما يجكز مف الشعر كالرجز كالحداء كما يكره منو (ِ)

 (.َٖٔٓ(، ح )ُُٕ/ُٗ){، ...الغاككف ألـ تر أنيـ في كؿ كاد يييمكف 
 (.ُٗٓ/ٔانظر: تفسير القرآف العظيـ ) (ّ)
  (.َِٔ/ّّمكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة: عمي بف نايؼ الشحكد ) (ْ)
  (.ٖٔ/ّ) الفخر الرازم الشيير بتفسير انظر: مفاتيح الغيب (ٓ)
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بحدكد مداركو  ؛كتصكراتو المحدكدة ،مشكبة بقصكر اإلنساف ،كالكماؿ إلى الجماؿ ؛أشكاؽ إنسانية
   .(ُ) كاستعداداتو

ٍسبي الرسكؿ المصطفى        في كتابو الكريـ كأعمى ذكره في األرض كالسماء  أٍف مدحو هللا  كحى
أبد الدىر ثناءن لـ ينمو أحد مف خمقو، كتدافع الشعراء كالمؤمنكف يمدحكف رسكؿ هللا مديحان امتدَّ مف حياة 

منو،  ان يناؿ ىذا المديح الممتد كال جزء الرسكؿ الكريـ إلى يكمنا ىذا، كما اجتمع ألحد مف خمؽ هللا أف
 مديحان أفرغ فيو المؤمنكف شديد إيمانيـ كعظيـ حبًٌيـ، كركائع بيانيـ، لتظؿَّ أنشكدة الدىر، كآللئ البياف

(ِ). 
  في القرآن الكريم وصفاتيم الشعراء صناف: أنيالمطمب الثا

، ككاف المشرككف يعنكف بمجالسيـ، كسماع   نفر مف الشعراء بمكة ييجكف النبيلقد كاف      
   . (ّ)رج مكة يستمعكف أشعارىـ كأىاجييـأقكاليـ، كيجتمع إلييـ األعراب خا

َعَراُء َيتَّبُِعُفُم الَْغاُووَن ]: قكلو تعالى فأنزؿ هللا      ُْم ِِف ُكلِّ َوادٍ ََيِقُؿوَن  *َوالشُّ ْ َتَر َأَّنَّ ُْم َيُؼولُوَن َما ََل  *َأََل َوَأَّنَّ

وا ِمْن َبْعِد َما ُطؾُِؿوا َوَشقَعْ  *َيْػَعُؾوَن  اِت َوَذَكُروا اهللََّ َكثًِرا َواْكَتَُصُ اَِلَ َؾُم الَِّذيَن إَِلَّ الَِّذيَن آَمـُوا َوَظِؿُؾوا الصَّ

 .{331-331 الشعراء:}[َطَؾُؿوا َأيَّ ُمـَْؼَؾٍب َيـَْؼؾُِبونَ 

عى ) لما نزؿ قكؿ هللا تعالى:ك         ،كعبد هللا بف ركاحة ،( جاء حساف بف ثابتيىتًَّبعيييـي اٍلغىاكيكفى رىاءي كىالشُّ
، كىـ يبككف، فقالكا: قد عمـ هللا حيف أنزؿ ىذه اآلية أنا شعراء،  إلى رسكؿ هللا  ككعب بف مالؾ 

كا اّللَّى كىًثيرنا ): فتبل النبٌي  ذىكىري اًت كى اًلحى ًمميكا الصَّ يىٍعمىـي ًإال الًَّذيفى آمىنيكا كىعى سى كا ًمٍف بىٍعًد مىا ظيًمميكا كى ري كىاٍنتىصى
  . (ْ)(الًَّذيفى ظىمىميكا أىمَّ ميٍنقىمىبو يىٍنقىًمبيكفى 

 :صنفينلقد قسمت اآلية الكريمة الشعراء إلى 
الراغبكف في  ،كىؤالء ليـ أتباع مف أىؿ الضبلؿ كالغكاية ن:و: الشعراء المذمومالصنف األول     

عى الفسؽ كاألذل، الزائمكف عف الحؽ، لقكلو تعالى: ) (، كدؿ ىذا عمى أف الشعراء رىاءي يىتًَّبعيييـي اٍلغىاكيكفى كىالشُّ
عند الحديث  يقؼ ـفالقرآف الكريـ ل ؛ (ٓ) أيضان غاككف؛ ألنيـ لك لـ يككنكا غاكيف ما كاف أتباعيـ كذلؾ

                                                           

 .(ِٕٓٗ/ِّانظر: في ظبلؿ القرآف: سيد قطب ) (ُ)
 (.ُ/ٗانظر: مكسكعة الدفاع عف رسكؿ هللا: عمي بف نايؼ الشحكد ) (ِ)
 (. ُّٓ/ٔ) معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف المسمى تفسير البغكم: أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم (ّ)
 .(ُْٖ/ُٗ) جامع البياف في تأكيؿ القرآفانظر:  (ْ)
 .(ُْٓ/ُّانظر: الجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي ) (ٓ)
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 عميو؛ ألف كاكشجع المنحرؼ بيذا الشعر كاأعجب فالذيلجميكر ا انتقدالحديث عف الشعراء فقط؛ بؿ 
كسيمة مف كسائؿ دعـ الزكر، كتأييد الكذب، كاالستزادة مف  ىذا النكع مف الشعر غير المنضبط

عاقؿ،  مجتمع الباطؿ، إذ إف الشاعر ما كاف ليتمادل في باطمو، أك يكالي أكاذيبو، لك لقي صدان مف
 .كأمة سميمة الفكر، قكيمة الخمؽ

، عف الغكاية ، كتنزيو أصحابو عف أف يككف شاعران  فقد اشتممت ىذه اآلية عمى تنزيو النبي     
  . (ُ) عف أف يككف شعران  الكريـ كعمى ذـ الشعراء، كذـٌ أتباعيـ، كتنزيو القرآف

 وأولئك الشعراء ليم صفات وعالمات كما جاء في اآلية الكريمة:
ـٍ تىرى ﴿ أوليا:      ـٍ ًفي كيؿًٌ كىادو يىًييميكفى أىلى فقد مثمت اآلية حاؿ الشعراء بحاؿ اليائميف في أكدية  ،﴾أىنَّيي

مف ىجاء كاعتداء عمى أعراض الناس،  ؛فنكف الشعرالعديد مف ألف الشعراء يقكلكف في  ؛كثيرة مختمفة
ف كاف ال يستحؽ المدح، كذـ مف يمنعيـ ؛كمدح مف يمدحكنو رغبة في عطائو ف كا ؛كا  ف مف أىؿ كا 
  .(ِ) كمدحكا مف سبؽ ليـ ذمو ،الفضؿ، كربما ذمكا مف كانكا يمدحكنو

ـٍ يىقيكليكفى مىا الى يىٍفعىميكفى ﴿ ثانييا:و  بكف في الجكد ، فإنيـ ييرغًٌ كذلؾ أيضان مف عبلمات الغكاة ،﴾كىأىنَّيي
أك عف  ،صدر عنيـركف عف البخؿ كيصركف عميو، كيقدحكف في الناس بأدنى شيء كيزىدكف بو، كيينفًٌ 
   .(ّ)كاحد مف أسبلفيـ

؛ فيك الذم يتكمـ بالزكر كالباطؿ؛      فيذا ىك الشعر المذمـك الذم ال يحؿ سماعو، كصاحبو ممـك
نيـ يبيتك حتى يفضمكا أجبف الناس عمى عنترة، كأشحيـ عمى حات ، يالتق فالبرئ، كيفسقك  فـ، كا 

يقكؿ ما  كثيران فالشاعر  ،(ْ)في القكؿ بما لـ يفعمو المرء؛ رغبة في تسمية القكـ كتحسيف القكؿ فطك فرً كيي 
 . (ٓ) ما ال يعتقد، كما يخالؼ الكاقع حتى قيؿ: "أحسف الشعر أكذبو"

ٍنييمىا -في الحديث الذم ركاه اٍبًف عيمىرى  كىذا ىك الشعر الذم أشار إليو النبي       -رىًضيى اّللَّي عى
: قاؿ النبي النًَّبيًٌ  عىفٍ  ٍيره لى ]:   قىاؿى ـٍ قىٍيحان خى ًدكي ٍكؼي أىحى ىٍف يىٍمتىًمئى جى  . (ٔ) [وي ًمٍف أىٍف يىٍمتىًمئى ًشٍعران ألى

                                                           

 .(ِّٖ/َُانظر: التحرير كالتنكير ) (ُ)
 (.َِٗ/ُٗ(، كالتحرير كالتنكير)ُْٕ/ُٗانظر: جامع البياف ) (ِ)
 .(ُُ/ُِ) الفخر الرازم الشيير بتفسير مفاتيح الغيبانظر:  (ّ)
 .(ٗٓٓ)ص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافك  ،(ُْٖ/ُّ)القرطبيانظر: الجامع ألحكاـ القرآف،  (ْ)
  .(َِٗ/ُٗكالتنكير ) التحرير (ٓ)
ٍف ًذٍكًر اّللًَّ كىاٍلًعٍمـً ) اببصحيح البخارم: كتاب األدب،  (ٔ) دَّهي عى تَّى يىصي ٍعري حى اًف الشًٌ ٍنسى مىى اإٍلً ا ييٍكرىهي أىٍف يىكيكفى اٍلغىاًلبى عى مى

 (.ُّْٗ(، ح )ّّْ/ُُ)كتاب الشعر، باب،  :مسمـ(، صحيح  ٖٖٔٓ)  ح،(ُِٕ/ُٗ)، كىاٍلقيٍرآًف(
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فالشاعر الذم قد غمب عميو الشعر، كامتؤل صدره منو دكف عمـ سكاه، ككاف يخكض بو في الباطؿ،    
كيف الغافيك مف  ؛ةئألكصاؼ المذمكمة الدنياكيكثر مف المغط كالغيبة كقبيح القكؿ، فمف لزمتو ىذه 

حو لما بكب في صحيىك المعنى الذم أشار إليو اإلماـ البخارم ىذا الذيف تحدثت عنيـ ىذه اآلية، ك 
ٍف ًذٍكًر ا" :عمى ىذا الحديث دَّهي عى تَّى يىصي ٍعري حى اًف الشًٌ ٍنسى مىى اإٍلً ا ييٍكرىهي أىٍف يىكيكفى اٍلغىاًلبى عى ّللًَّ كىاٍلًعٍمـً بىاب مى

   .(ُ)"كىاٍلقيٍرآفً 
فعندما كصؼ هللا تعالى الشعراء بما كصفيـ بو، استثنى  ن:وشعراء الصالح: الالصنف الثاني     

إَِلَّ الَِّذيَن آَمـُوا ﴿ ف صفات الفريؽ األكؿ؛ قاؿ تعالى:منيـ فريقان آخر مف الشعراء؛ ليـ صفات متباينة ع

وا ِمْن َبْعِد َما ُطؾُِؿوا َوَشقَعْ  اِت َوَذَكُروا اهللََّ َكثًِرا َواْكَتَُصُ اَِلَ  ﴾َؾُم الَِّذيَن َطَؾُؿوا َأيَّ ُمـَْؼَؾٍب َيـَْؼؾُِبونَ َوَظِؿُؾوا الصَّ
  .{ِِٕ الشعراء:}

 تعالى،فاإليماف با  ،(ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا): قاؿ تعالى : اإليماف با  وأول ىذه الصفات:     
 .ىك أساس كشرط لقبكؿ كؿ عمؿ كبرسكلو 

اتً : )قاؿ تعالى القياـ باألعماؿ الصالحة:ثانييا:       اًلحى ًمميكا الصَّ أم أتبعكا إيمانيـ بأعماؿ  ،(كىعى
 .  رسكلوتباع سنة اك ،  هللا  رضافييا قكيمة؛ صالحة كأفعاؿ 

كا اّللَّى كىًثيرنا): قاؿ تعالى: اإلكثار مف ذكر هللا تعالى لثيا:ثا      ذىكىري فيككف إقباليـ عمى القرآف  ،(كى
 .(ّ)الحؽ التكحيد كالنبكة كدعكة الخمؽ إلى، كيككف شعرىـ في (ِ)كالعبادة أكثر مف إقباليـ عمى الشعر

كعف عظمتو، كعف  ة هللا تعالى،بالحديث عف آيات هللا الككنٌية، كعف رحم مميءفًشٍعريىـ كٌمو      
عر الشاعر المؤمف عف ًذكر هللاٍشغؿ ، فإذا لـ يي  ، كعف نبيًٌو قدرتو ذكران  كاف شعره إذا ، أك  الشًٌ
 .فيذا مف صفات الشاعر المؤمفتعالى؛   كثيران 
كا)قاؿ تعالى:  االنتصار مف الظالميف: رابعيا:      ري : كانتصركا ممف أم ،(ًمٍف بىٍعًد مىا ظيًمميكا كىاٍنتىصى

جابتيـ عما ىجكىـ بوبشعرىـ كىجائيـ إياىـ،  ،ىجاىـ مف شعراء المشركيف ظممان    .(ْ) كا 
وِء ]قاؿ تعالى:  ،(ُ) يـنإال عمى سبيؿ االنتصار ممف ييجك  ان أحد فيجك ي فيـ ال  ََل ُُيِبُّ اهللُ اجَلْفَر بِالسُّ

وِء ِمَن الَؼْوِل إَِلَّ َمْن ُطؾِمَ  َفَؿِن اْظَتَدى َظَؾقُْؽْم َفاْظتَُدوا َظَؾقِْه بِِؿثِْل َما ] :، كقاؿ تعالى{711}النساء: [بِالسُّ

                                                           

  .( ٖٖٔٓ)  ح،(ُِٕ/ُٗ)صحيح البخارم: كتاب األدب،  (ُ)
 .(ُُِ/ُٗكالتنكير ) التحريرانظر:  (ِ)
 .(ُُ/ُِ)  الفخر الرازم الشيير بتفسير مفاتيح الغيبانظر:  (ّ)
 (.ُْٗ/ُٗانظر: جامع البياف )  (ْ)
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الشتمالو عمى مدح  ؛أعماليـ الصالحة، كآثار إيمانيـ شعرىـ مف أصبح، ف{791}البقرة:[ اْظَتَدى َظَؾْقُؽمْ 

،   أىؿ اإليماف، كاالنتصار مف أىؿ الشرؾ كالكفر، كالذب عف ديف هللا، كالدفاع عف رسكؿ هللا
ًمميكا ﴿ تعالى: يذا قكؿ هللاف ؛افعة، كالحث عمى األخبلؽ الفاضمةالعمكـ النكتبييف  ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

كا ًمٍف بىٍعًد مىا ظيًمميكا ري كا اّللَّى كىًثيرنا كىاٍنتىصى ذىكىري اًت كى اًلحى   .(ِ) ﴾الصَّ
ـي الًَّذيفى ﴿كبعد ذكر الظمـ في اآلية الكريمة ينتقؿ الكبلـ إلى كعيد الظالميف؛ يقكؿ تعالى:       يىٍعمى سى كى

ف الذيف ظممكا المسمميف باألذل كالشتـ ك ف ىـ المشركك فيؤالء الظالم ،﴾ظىمىميكا أىمَّ ميٍنقىمىبو يىٍنقىًمبيكفى 
عمت ىذه اآلية في مكقع  التذييؿ فاقتضت العمكـ في مسمى الظمـ الشامؿ بأقكاليـ كأشعارىـ، كقد جي

يطمعكف أف  الذيفالظالميف كمعناىا: إف  ؛(فى فمتك يىنٍ  فمتأىمَّ مينٍ ) ، كقرأ ابف عباس:كأنكاعو بكؿ أشكالو
 .(ّ)ينفمتكا مف عذاب هللا؛ سيعممكف أنو ليس ليـ أم كجو مف كجكه االنفبلت

استقصاء الجيد في النصح لؤلمة، كىي  مىالحقكؽ، كحث ع طف غممىذه اآلية تحذير في ك      
المؤذف  حرؼ التنفيسلمف عقميا كتدبرىا؛ لما اشتممت عميو مف  ،كأىكؿ كعيد ناطقة بأىيب مكعظة،

المؤذف بأف سكء المنقمب يترقب الظالميف ألجؿ ظمميـ، كلـ تفصح ؛ صكؿباالقتراب، كمف اسـ المك 
لتذىب نفكس  ؛مب ىؤالء الظالمكف؛ إذ تيرؾ تبيينو بعقاب معيفاآلية الكريمة عف أم منقمب سينق

لى مكقؼ كحساب ال ، (ْ)المكعديف في كؿ مذىب ممكف مف ىكؿ المنقمب الذيف سيبلقكنو عقابان ليـ كا 
 . (ٓ) يغادر صغيرة كال كبيرة إال أحصاىا، كال حقان إال استكفاه

سطريف:" بسـ هللا الرحمف الرحيـ، ىذا ما قالت: كتب أبي كصيتو  -رضي هللا عنيا -كعف عائشة   
افة عند خركجو مف الدنيا، حيف يؤمف الكافر، كينتيي الفاجر، كيىص ديؽ أكصى بو أبك بكر بف أبي قيحى

ف يىجير ر بف الخطاب، فإف يعدؿ فذاؾ ظني بو، كرجائي فيو، ك الكاذب: إني استخمفت عميكـ عم ا 
ـي الَّ )كيبدؿ فبل أعمـ الغيب،  يىٍعمى سى   .(ٔ) "(أىمَّ ميٍنقىمىبو يىٍنقىًمبيكفى ًذيفى ظىمىميكا كى

عراء مينافيىةه ل      ير ميا مف الطراتب ع، فالنبي عميو الصبلة كالسبلـ في م حاؿ رسكؿ هللا فحاؿ الشُّ
 ،جكف، أما ىؤالء الشعراء فإنيـ يمدحكف كييكااللتزاـ ةالمركءة، كمف الكاقعيك  دؽالصمف ك  العفاؼ،ك 

                                                                                                                                                                                

 .(ُْٗ/ُٗانظر: جامع البياف ) (ُ)
 .(ٗٓٓ)ص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافانظر:  (ِ)
اؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ: أبك القاسـ الزمخشرمانظر:  (ّ)  .  (ْٓ/ٓ)  الكشَّ
 (.ُِّ/ُٗ(، كالتحرير كالتنكير )ّّٔ/ٓير ) انظر: فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية لعمـ التفس (ْ)
 (.ٗٓٓ)ص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافانظر:  (ٓ)
 (.ٔ/ُ(، كعيكف األخبار: ابف قتيبة الدينكرم )ُٕٕ/ٔ) انظر: تفسير القرآف العظيـ (ٔ)
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مًٌقكف بالخياؿ، كيبتعدكف عف الكاقع ،كيتغزَّلكف ، فبل ىك يشبييـ، كالىـ يشبيكنو، كصدؽ هللا إذ قاؿ كييحى
      . {1،2: }النَّجم [إِْن ُهَو إَِلَّ َوْحٌي ُيوَحى * َوَما َيـْطُِق َظِن اََلَوى]عف نبيو: 

  : موقف اإلسالم من الشعرثالثالمطمب ال 
فقد أصبحت أغراض  ؛عٌما كاف عميو في العصر الجاىمي تمامان ف الشعر في اإلسبلـ يختمؼ إ    

 كالدعكة إلى تكحيد هللا ،الشعر تنحى باتجاه تيذيب األخبلؽ، كاالعتناء بالمبادئ كالقيـ، كالمثؿ العميا
، كالحث عمى الجياد في سبيؿ هللا، كالزىد في الدنيا، كالكعظ كالنصح، كنصر الديف، كىجاء تعالى

 أعداء اإلسبلـ.
عر ليس حرامان ًلذاتو؛ كلكفَّ المديح الكاذب     ثارة الغرائز؛ السافر ؿزى كالغى  ،كالًيجاء الرَّخيص ،فالشًٌ ، كا 

رَّـ قى   رضو كسماعو .فيذا ىك الشعر الذم ىاجمو اإلسبلـ، كحى

 مبػػػػػػػػػػػػػػػاح كحفظػػػػػػػػػػػػػػػوال  بػػػػػػػػػػػػػػػأس بالشػػػػػػػػػػػػػػػعرالك 
 

   (ُ)مكصػػػػػػػػػػػػػػػػنعتو مػػػػػػػػػػػػػػػػف رد ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يعتػػػػػػػػػػػػػػػػد 
ف، كقبيحو قبيح، لـ يكف فيو فحش كنحكه، كقالكا: ىك كبلـ حسنو حسكقاؿ العمماء: ىك مباحه ما       

الشعر، كاستنشده، كأمر حساف بف ثابت أف يقكلو في ىجاء   فقد سمع النبي ؛كىذا ىك الصكاب
كفضبلء  ، كأنشده الخمفاء كأئمة الصحابة، -كغيرىا –كأنشده أصحابو بحضرتو في األسفارالمشركيف، 

نما أنكركا المذمكـ منو، كىك الفحش كنحكهالسمؼ، كلـ ينكره أحد   .(ِ) منيـ عمى إطبلقو، كا 
ٍعًر ًحٍكمىةن  ]قاؿ:  كثبت في الصحيح أف النبي   .(ّ) [ ًإفَّ ًمٍف الشًٌ

ف المتأمؿ في ىذا الحديث الشريؼ ييدرؾ ثناء النبي      شعر في المقابؿعمى الشعر، كما يي   كا 
كأف فيو قيمان سامية،  ،المسمـ إلى أىمية الشعر عميو الصبلة كالسبلـتو، فقد نبو بتكجيوو رشيد لمضمكنا

عمى  يو رد(؛ كذلؾ حتى يزيد األمر في النفس ثباتان كاستقراران، كف)إفَّ  قكلو بحرؼ التككيد  كأكد النبي
ٍعًر ًحٍكمىةن ] :   مىف كره الشعر كذمو، كما أف قكؿ النبي ليس كذلؾ؛ ألف  يفيد أف منو ما [ ًإفَّ ًمٍف الشًٌ

 .(ْ) )مف( تبعيضية

                                                           

 .(َُٖ/ ُغذاء األلباب في شرح منظكمة اآلداب ) (ُ)
 (.ّْْ/ٕأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم، كتاب الشعر، ) شرح صحيح مسمـ بف حجاج: انظر: (ِ)
} كالشعراء يتبعيـ  :كقكلو ،كما يكره منو ،باب ما يجكز مف الشعر كالرجز كالحداءالبخارم: كتاب األدب، صحيح  (ّ)

 (.ٕٗٔٓ(، ح )  ُُٔ/ُٗ) {،...الغاككف 
 (.َِٓ/ّّمذاىب اإلسبلمية المعاصرة )انظر: مكسكعة الرد عمى ال (ْ)
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كالباطؿ كجييف يختمؼ باختبلؼ المقاصد؛ فإذا خبل الشعر مف القبيح مف الكبلـ،  كفكؿ كبلـو ذ    
؛ بؿ (ُ) مة فيور ذكر المحرمات مف الخمر كنحكه؛ فبل ح ، أكمف األقكاؿ، كاألكصاؼ المحرمة لمنساء

 .تعالى في سبيؿ هللا دعكةىك باب مف أبكاب ال
افى ٍبًف ثىاًبتو ًمٍنبىران ًفي اٍلمىٍسًجدً  ]: قالت  -رضي هللا عنيا –عف عائشة      سَّ عي ًلحى  كىافى رسكؿ هللا يىضى

كًؿ اّللًَّ   مىٍيًو ييفىاًخري أىٍك يينىاًفحي عىٍف رىسي قاؿ حساف: يا رسكؿ هللا ائذف  )، كعنيا أيضان قالت:  (ِ) [ يىقيكـي عى
؟ قاؿ: كالذم [ كيؼ بقرابتي منو ]:   ، قاؿ النبي -ككاف ال يزاؿ مشركان  –لي في أبي سفياف

ىسمنَّؾى منيـ كما تسؿ الشعرة مف الخمير  ، فقاؿ حساف:(أكرمؾ ألى

ف سػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػف آؿ ىاشػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  كا 
 

 دػػػػػػػػػػػػػبػػعػػػدؾ الػزكـ ككالػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػت مػنػػػػػػػػػػػػك بػنػػػػػػػػػػػػػب 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػدت أبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء زىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ 

 
 كلػػػػػػػػػػـ يمحػػػػػػػػػػؽ عجػػػػػػػػػػائزؾ المجػػػػػػػػػػد ميمان صػػػػػػػػػػ 

 فأنػػػػػػػػػػػػػػػت لئػػػػػػػػػػػػػػػيـ نػػػػػػػػػػػػػػػيط فػػػػػػػػػػػػػػػي آؿ ىاشػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 

 (ّ) كمػػػػػػا نػػػػػػيط خمػػػػػػؼ الراكػػػػػػب القػػػػػػدح الفػػػػػػرد 
ـٍ كىًجٍبًريؿي مىعىؾى  ]: فاقاؿ لحس ي أف النب  كعف البراء      ـٍ أىٍك قىاؿى ىىاًجًي يي  ككاف رسكؿ، (ْ) [ اٍىجي

فىى كىاٍشتىفىى ]يقكؿ:  هللا  افي فىشى سَّ  : حساف، قاؿ [ ىجاىـ حى

 ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػت عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان فأجػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػكت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػى
 

 د اّللَّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذاؾ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػكع 
 فان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػنػػح ان ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ان دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػحػػكت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػى 

 
 اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػيمػكؿ اّللَّ شػرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ي كعرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتػػالك ي ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف أب 
 

 ـ كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػنػرض محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلع 
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ييجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اّللَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكـ 

 
 كاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػنػػو كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدحػػمػػيك  

 اػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ المَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ رسػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػكج 
 

 (ٓ)اءركح القػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
كعب بف كمثاؿ ذلؾ ما حدث مع  ؛(ٔ)جبو الشعر، كيمدح بو، كيثيب عميويع   كلـ يزؿ النبي     

كسط ، مسجدالفي  كألقاىا  الذم أنشد قصيدتو المشيكرة: "بانت سعاد"؛ بيف يدم رسكؿ هللا ؛(ُ) زىير
 :مطمعيا يقكؿ في إسبلمو، كاعتذر بيا لمنبي  ما أعمفعند ،كسط صحابتو

                                                           

 (.ُٖٔ/ُانظر: غذاء األلباب في شرح منظكمة اآلداب )  (ُ)
 . (ُّٕ/ٔ) التنزيؿ انظر: معالـ (ِ)
 ( .ْْْٓ(، ح )ِّٖ/ُِصحيح مسمـ: كتاب فضائؿ الصحابة، باب فضائؿ حساف بف ثابت، ) (ّ)
اًء  (ْ)  ( . ٕٖٔٓ(، ح )ُُِ/ُٗ) اٍلميٍشًرًكيفى صحيح البخارم: كتاب األدب، بىاب ًىجى
 ( .ْْٓٓ(، ح )ِْٖ/ُِصحيح مسمـ: كتاب فضائؿ الصحابة، باب فضائؿ حساف بف ثابت، ) (ٓ)
 ( .ٕ/ُانظر: جميرة أشعار العرب: أبك زيد القرشي ) (ٔ)
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 ـك متبػػػػػػػػػػػكؿػيػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػػػمػػقػاد فػػػػػػػػػػػػػعػػس تػػػػػػػػػػػػػػبان
 

 كؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػكػػػز مػػػػػػػػػػػػػجػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػرىػػػـه إثيَّ ػػػػػػػػػػػػتػػم 
 يف إذ عرضػػػػػػػػػػػتالبػػػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػعاد غػػػػػػػػػػػداة 

 
 مكحػػػػػػػػػػػػكؿ إالَّ أغػػػػػػػػػػػػفُّ غضػػػػػػػػػػػػيض الطَّػػػػػػػػػػػػرؼ 

 مػػػػػػػػػتعمػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػذم زعكمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػدـك  
 

ف فػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػك   كؿػػػػػػػػػػػػػػغػػػا الػػػػػػػػػػػػػيػػػػكابػػػي أثػػػػػػػػػػػػػمكَّ
 تػػػػػػػػػػػػػػػػمػػذم زعػالػػػػػػػػػػػػػ كدًٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبال ؾػػػػػػػػػػػػػػػسػػمػػػكال ت 

 
 ؿػيػػػػػػػػػػػػػػرابػغػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػمػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػػسػػمػػا تػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػًإالَّ ك 

 يػػػػػػػػػػػػػػػندػػػػػكعأ وػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسر  ت أفئٍ ػػػػػػػػػػػػػػػبًٌ ػػني  
 

 ذكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػبػم كؿ هللاػػػػػػػػػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػػػػػػػػنػػك عػػػػػػػػػػػػػػػػفػػعػػكال 
 ميػػػػػػػػػػبلن ىػػػػػػػػػػداؾ الػػػػػػػػػػذم أعطػػػػػػػػػػاؾ نافمػػػػػػػػػػة اؿ 

 
 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػيػػصػػفػػظ كتػػػػػػػػػػػػػػػػيػػكاعػػػيا مػػػػػػػػػػػػػػػػيػػرآف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػق 

 حتى بمغ قكلو: 

 وػػػػػػػػػػػػػػػػب اءػػػػػػػػػػػػػػػػضػػتػػسػكر يػػػػػػػػػػػػػػػػنػػكؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػإف الرس
 

 ؿسػػػػػػػػػػػػػػػػيكؼ هللا مسػػػػػػػػػػػػػػػػمك  فكصػػػػػػػػػػػػػػػػاـر مػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ميـائفػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػبة مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػريش قػػػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػ 

 
 كاكا زكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػمػػا أسػمػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػكػػبػػػػػػػػػػػػػبطف م 

 ؼػشػػػػػػػػػػػػػػػاس كال كػػػػػػػػػػػػػػػػكػا زاؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػػمػكا فػػػػػػػػػػػػػػػػزال 
 

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياز ػػعػػكد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػـك المػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 . (ِ) و ككساىا لوتبرد  فخمع النبي 

اًعري كىًممىةي لىًبيدو أىالى ]    :: قاؿ النَّبيأنو قاؿ  كجاء عف أبي ىريرة      كيؿُّ أىٍصدىؽي كىًممىةو قىالىيىا الشَّ
بلى اّللَّى بىاًطؿي  ٍيءو مىا خى َـّ البيت؛ ألفَّ في تماـ ال ،(ّ)[ شى بيت مخالفة كلكنَّو عميو الصبلة كالسبلـ ما أت
 :لمحقيقة؛ فالبيت أصمو

 شػػػػػػػػػػػػػيءو مػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػبل هللا باطػػػػػػػػػػػػػؿ أال كػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة زائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالػػحػػـ ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػعػػؿ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككػ 
 .الشطر الثاني مف البيت غير صحيح ال يزكؿ، كالكبلـ في الجنَّة دائـفنعيـ أىؿ  

                                                                                                                                                                                

الجاىمية، كلما ظير أبك المضرَّب: كعب بف زىير بف أبي سممى، المزني، مف أىؿ نجد، كاف ممف اشتير في ىك  (ُ)
 ، انظر:فجاءه كعب مستأمنان كقد أسمـ ،دمو   ، كأقاـ يشبب بنساء المسمميف، فأىدر النبي اإلسبلـ ىجا النبي

 ( .ْٗ/ُ)دكاكيف الشعر العربي عمى مر العصكر
 
(، كزاد المعاد في  خير العباد، ّٕٔ/ّانظر: المستدرؾ عمى الصحيحيف: محمد بف عبد هللا الحاكـ النيسابكرم ) (ِ)

 ( .ِْص( (، كالشعر كالشعراء ْ/ ّابف القيـ الجكزية ) 
َعَراُء  :كقكلو ، باب ما يجكز مف الشعر كالرجز كالحداء كما يكره منوالبخارم: كتاب األدبصحيح  (ّ) َيتَّبُِعُفُم ]َوالشُّ

(، ح ّّٔ/ُُ(، صحيح مسمـ، كتاب الشعر، باب، )ُٖٔٓ(،ح)ُُٖ/ُٗ){  331-331}الشعراء:[... الَغاُوونَ 
(ُْٖٔ.) 
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لـ يتجاكز في مسألة الشعر كالشعراء الحدكد، فقد عاب أف ينشغؿ المرء بالشعر   النبي لكف    
 كالسنةالكريـ، ألف ىذا المسمؾ مف شأنو أف يصرؼ المرء عف العناية بالقرآف  ؛حتى يغمب عميو

 .كاألعماؿ الصالحة ، النبكية
عر لذاتو بؿ ىاجموي لمضاإلسبلـ لـ يي ك       عر كبلياجـ الشًٌ نيوي مثؿ سائر الكبلـ؛ ـه مكنو؛ ألفَّ الشًٌ حسى

وي قبيح ، كقبيحي فى ، أك عف ىذا الككف العظيـ،  ًشعرهي في الحديث عف هللا  كظَّؼ، فمك أفَّ الشاعر حسى
 فسيككف مف الداعيف إلى هللاأك عف النبي الكريـ، أك أثار الًيمىـ لؤلعماؿ الطَّيًٌبىة، كاألخبلؽ العالية، 

  ، المدافعيف عف دينو .تعالى
ثارة الغرائز، ك اسخَّر ًشعرهي لمًيجاء الباطؿ، ك يالذم شاعر ال أما      ـ لتَّحميؽ في عالالمديح الكاذب، كا 

ٍبتىًعدان عف الكاقعالخياؿ ﴾:  فيذا الشاعر ينطبؽ عميو قكؿ هللا  ؛، مي عىرىاءي يىتًَّبعيييـي اٍلغىاكيكفى  . ﴿كىالشُّ

  المبحث الثالث
 الشعر وعمم التفسير

 يشتمؿ عمى مطمبيف:ك 
  :المطمب األول: المفسرون والشعر

كتنكعيا، سكاء القديمة منيا أك الحديثة؛ مثمما لـ يحظ فف مف فنكف األدب العربي بكثرة الدراسات     
عد المرجع المكثكؽ بو ألساليب العرب الببلغية حظي الشعر العربي، كخاصة الجاىمي منو، إذ يي 
 رقيـ التعبيرية، فضبلن عما يحكيو الشعر العربي مفكالبيانية، كالمصدر األصيؿ لمفرداتيـ المغكية، كطي 

 ياميا ككقائعيا، فيك الكثيقة الرسمية األكلى التي دكنت تاريخ العربمآثر العرب كمفاخرىا، كأحداث أ
 . (ُ) منذ بزكغ الجنس العربي كنبكغ عقميتو ؛الكجداني كاالجتماعي

أراد بذلؾ أف يسمك بالشعر كالشعراء، كأف ك الشعر، كاعتنى بتكجيو مضمكنو، باإلسبلـ  عتنىكقد ا     
سعاد، بعد أف كانكا  .(ِ) مف قبؿ أداة ىدـ كشقاء يجعميـ أداة بناء كا 

ككما احتفت القبيمة العربية بالشعراء كأشعارىـ؛ احتفى المفسركف عمى اختبلؼ تكجياتيـ كتبايف     
مناىجيـ بالشعر، كقامكا بتكظيفو في تفسير النص القرآني الكريـ، ككشؼ ما فيو مف غريب األلفاظ 

ا َأْكَزْلـَاُه ُقْرَآًكا َظَربِقًّا لََعؾَُّؽْم َتْعِؼُؾونَ ] تعالى: قاؿ كغامض المعاني، فالقرآف نزؿ بمساف عربي مبيف، [ إِكَّ

                                                           

 ( .ُُٓ/ ْاإلتقاف في عمـك القرآف: جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي ) (ُ)
 ( .َِّ/ّّمكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة ) (ِ)
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مر:[ُقْرَآًكا َظَربِقًّا َغْرَ ذِي ِظَوٍج لََعؾَُّفْم َيتَُّؼونَ ] :تعالى كقاؿ ،{3}يوسف: َولَْو َجَعْؾـَاُه ] كقاؿ تعالى: ،{31}الزُّ

َؾْت َآَياُتُه َأَأْظَجِؿيٌّ َوَظَرِِبٌّ ُقْرَآًكا َأْظَجِؿقًّا َلَؼاُلوا َلْوََل  لت: [ُفصِّ ، كمف ثـى كانت معرفة المغة كأسرارىا {11}فصِّ

أنو قاؿ: "ال أكتى برجؿ غير  شرطان أساسيان مف شركط مف يتصدر لمتفسير، فقد ركل عف مالؾ 
 .  (ُ)فسر كتاب هللا إال جعمتو نكاالن"عالـ بمغة العرب ي

،  رسكؿ هللاعمميـ مكقؼ اإلسبلـ مف الشعر؛ كما عمميـ القرآف الكريـ، ك  كقد فيـ الصحابة     
 حساف بف ثابت، ككعب بف مالؾ، كعبد هللا بف ركاحة  مثؿ: الشعر كأجاد، نظـفكاف منيـ مف 

ف، مف ذلؾ  ،كغيرىـ، كركيت أقكاؿ عف كبار الصحابة تحث عمى تعمـ الشعر سى كالعمؿ بمضمكنو الحى
محاسف الشعر يحسف أدبؾ، فإف محاسف الشعر تدؿ عمى مكاـر األخبلؽ،  : "احفظ قكؿ عمر 

 .(ِ)كتنيى عف مساكئيا"
لصحابة ا كاف الشعر ىك المعيار األرقى لفصاحة المغة العربية قبؿ اإلسبلـ؛ اتَّخذه بعض المك     

د حيرتيـ كم ا كالتبست معانيو؛ مميـ ألفاظ مف غريب القرآف، كأشكمت تراكيبو، ما اشتبيت عميمبلذان ييبدًٌ
 ، كىذا ما حدث مع عمر بف الخطاب منافذ الحكار بيف اآلية القرآنية كالبيت الشعرم دفعيـ إلى فتح

كُّؼو عندما سأؿ كىك عمى المنبر عف معنى كممة ) ٍف ]( في قكلو تعالى: تىخى وُّ  [َأْو َيْلُخَذُهْم َظَذ ََتَ

تنٌقص، فقاؿ فقاؿ: ىذه لغتنا، التخٌكؼ ىك ال ، فسكت الحاضركف، فقاـ شيخ مف ىذيؿ{11}النحل:

 نعـ؛ قاؿ شاعرنا: : ذلؾ في أشعارىا؟ قاؿ عمر: فيؿ تعرؼ العرب

 دان ؼ الرحػػػػػػػػػػػػػػؿ منيػػػػػػػػػػػػػػا تامكػػػػػػػػػػػػػػان قػػػػػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػػػػػػػك ت
 

 كمػػػػػػػػػػػػػػا تخػػػػػػػػػػػػػػكؼ عػػػػػػػػػػػػػػكد النبعػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػفف 
الجاىمٌية، : "أييا الناس عميكـ بديكانكـ ال تىًضمُّكا، فقالكا: كما ديكاننا؟ قاؿ: ًشعر   فقاؿ عمر       

 .(ّ) فإٌف فيو تفسير كتابكـ"

ألف هللا  ؛كثيران  عف الصحابة كالتابعيف االحتجاج عمى غريب القرآف كمشكمو بالشعر كردكقد     
ُؽْم َتْعِؼُؾونَ ] تعالى قاؿ: خرف:[إِكَّا َجَعْؾـَاُه ُقْرَآًكا َظَربِقًّا َلَعؾَّ  [بِؾَِساٍن َظَرِِبٍّ ُمبِيٍ ] :، كقاؿ{2}الزُّ

قكلو: "الشعر ديكاف العرب، فإذا خفي عمينا الحرؼ مف القرآف  كجاء عف ابف عباس ، {790}الشعراء:

                                                           

 ( .ُُٓ/ ْاإلتقاف في عمـك القرآف ) (ُ)
  ( .َِّ/ّّمكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة )  (ِ)
اؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ  ) (ّ)  ( .ّٖٓ/ّالكشَّ
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لتمسنا معرفة ذلؾ منو"، كقاؿ: "إذا سألتمكني عف االذم أنزلو هللا بمغة العرب رجعنا إلى ديكانيا ف
 . (ُ) ي الشعر، فإف الشعر ديكاف العرب"غريب القرآف فالمسكه ف

ال يكاد يخمك منيا مصنؼ في عمـك القرآف، ككيؼ أف   بف عباساكقصة نافع بف األزرؽ مع     
َظِن ] ككاف مف بينيا قكؿ هللا تعالى: ،أجابو عف جميع أسئمتو بشكاىد شعرية  عبد هللا بف عباس

ًَمِل ِظِزينَ  الرفاؽ، قاؿ نافع: كىؿ تعرؼ  حمؽقاؿ ابف عباس: العزكف:  ،{21}املعارج:[الَقِؿِي َوَظِن الشِّ

 :يقكؿ العرب ذلؾ؟ قاؿ نعـ: أما سمعت عبيد بف األبرص

 فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤكا ييرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 يككنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ منبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره عزينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
، قاؿ: الكسيمة: الحاجة، قاؿ: كىؿ {20}املائدة:[َواْبَتُغوا إَِلْقِه الَوِشقَؾةَ ]: قاؿ: أخبرني عف قكلو      

 نعـ، أما سمعت عنترة كىك يقكؿ:تعرؼ العرب ذلؾ؟ قاؿ: 

 إف الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة
 

 إف يأخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؾ تكحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي 
، قاؿ: نضجو كببلغو، {99}األىعام:[اْكظُُروا إََِل َثَؿِرِه إَِذا َأْثَؿَر َوَيـِْعهِ ] قاؿ: أخبرني عف قكلو تعالى:       

 قاؿ: كىؿ تعرؼ العرب ذلؾ؟ قاؿ: نعـ، أما سمعت قكؿ الشاعر:

 إذا مػػػػػػػػػػػا مشػػػػػػػػػػػت كسػػػػػػػػػػػط النسػػػػػػػػػػػاء تػػػػػػػػػػػأكدت
 

   (ِ)كمػػػػػػػا اىتػػػػػػػز غصػػػػػػػف نػػػػػػػاعـ النبػػػػػػػت يػػػػػػػانع 
بتكظيؼ الشعر في كشؼ غمكض الداللة المفظية،   صحابة رسكؿ هللا عتنىككما ا   

ف مف بعدىـ عمى منيجيـ؛ كما جاء في تفسير ك السياؽ القرآني؛ فقد سار المفسر  كالتراكيب المغكية في
ُرُج ِِف َأْصِل اجَلِحقمِ ]اإلماـ القرطبي لقكلو تعالى:  َا َصَجَرٌة ََتْ فات:[إَِّنَّ أم قعر النار،  قاؿ: ،{61}الصَّ

ثمرىا؛ سمي طمعيا لطمكعو كأنو رؤكس  :، ثـ ىي متفرعة في جينـ، كطمعيا أمكمنيا منشؤىا
ياطيف بأعيانيـ، شبييا برؤكسيـ لقبحيـ، كرؤكس الشياطيف متصكر في الشياطيف، كقيؿ: يعني الش

ف كاف غير مرئي؛ كمف ذلؾ قكليـ لكؿ قبيح ىك كصكرة الشيطاف، كلكؿ صكرة حسنة ىي  النفكس كا 
ا إِْن َهَذا إَِلَّ َمَؾٌك َكِريمٌ ] كصكرة الممؾ، كمنو قكلو تعالى في سكرة يكسؼ: ، {27}يوسف:[َما َهَذا َبََشً

مف الحيسف كالجماؿ، كمنو قكؿ امرئ القيس  تشبيو تخييمي؛ لما كاف ليكسؼ  ذاكى
(ّ): 

                                                           

 ( .ِْ/ِاإلتقاف في عمـك القرآف ) (ُ)
 .(ِٓ/ِ)اإلتقاف في عمـك القرآف  (ِ)
ىك امرؤ القيس بف حجر بف عمرك الكندم، مف أىؿ نجد، مف الطبقة األكلى مف الشعراء، انظر: الشعر كالشعراء  (ّ)

 .(ُِ)ص
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 أيقتمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفي مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجعي
 

 كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكنة زرؽ كأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؿ 
ف كانت الغكؿ ال تعرؼ كلكف لً   رى ا مى كا  كًٌ َصَقاضَِي ]بحيا في النفكس، كقد قاؿ هللا تعالى: مف قي  تيصي

 . (ُ) ، فمردة اإلنس شياطيف مرئية{773}األىعام:[اإِلْكِس َواجِلنِّ 

كالطريقة التي اعتمدىا عمماء التفسير في تتبع الشكاىد الشعرية ال تعتمد عمى البحث عف  
معاني غريب القرآف فقط؛ بؿ امتدت تمؾ الطريقة إلى معرفة الكثير مف القكاعد التي كانت مألكفة لدل 

 .الشعراء 
المصطمحات القرآنية ال يمكف حمميا عمى بابيا ألف ذلؾ ال يناسب مكضعيا لذلؾ نجد أف بعض     

َدى الـَّاَس ََجِقًعا] في السياؽ القرآني؛ كقكلو تعالى:   . {27}الرعد:[َأَفَؾْم َيْقئَِس الَِّذيَن َآَمـُوا َأْن لَْو َيَشاُء اهللُ ََلَ

المعنى المراد منو، لذلؾ بحث المفسركف كلك أردنا حمؿ اليأس في ىذه اآلية عمى بابو فمف نجد     
 :، كما قاؿ الشاعر(ِ)في ديكاف العرب حتى كجدكا أف اليأس في كبلـ العرب قد يأتي بمعنى )العمـ(

 س األقػػػػػػػػػػػػكاـ إنػػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػػا ابنػػػػػػػػػػػػوأيػػػػػػػػػػػػألػػػػػػػػػػػػـ ي
 

ف كنػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػف أرض العشػػػػػػػػػػيرة نائيػػػػػػػػػػان      (ّ)كا 
 (.   يعمـ الذيف آمنكا ...أفمـ )يعني ألـ يعمـ األقكاـ......، كبيذا يككف معنى اآلية:  

َا الَِّذيَن َآَمـُوا ََل َيْسَخْر َقوٌم ]في قكلو تعالى:  (القـك كالنساء)ككذلؾ عندما فرؽ القرآف الكريـ بيف  َيا َأَيُّ

ا ِمـُْفنَّ  ا ِمـُْفْم َوََل كَِساٌء ِمْن كَِساٍء َظَسى َأْن َيُؽنَّ َخْرً فإف ىذا ، {77}احلجرات:[ِمْن َقْوٍم َظَسى َأْن َيُؽوُكوا َخْرً

  :التفريؽ كجد عمى لسانيـ؛ كما قاؿ زىير

 كلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أدرمكال أدرم 
 

 (ْ)أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ آؿ حصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أـ نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
بىيد أف فريقان  كمىف بعدىـ؛  كمع أف ىذه الدعكات صدرت مف الرعيؿ األكؿ مف صحابة الرسكؿ     

مف المفسريف انصرؼ عف الكلكج في الشكاىد الشعرية لتفسير اآليات القرآنية حذران مف الزلؿ في كتاب 
ًئؿ عف القرآف يمثؿ لو الرجؿ  -رحمو هللا  -السيكطي أف اإلماـ أحمد  اإلماـ ، كقد ذكر هللا  سي

                                                           

 ( .ٖٔ,ٕٖ/ُٓانظر: الجامع ألحكاـ القرآف ) (ُ)
 ( .َْٓ/ُٔانظر: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف ) (ِ)
 ( .ٔٓ/ِ(، ك)ِٔ/ِانظر: اإلتقاف في عمـك القرآف ) (ّ)
 ( .ِْٕٗ/ُتفسير الشعراكم: محمد متكلي الشعراكم ) (ْ)
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عف فريؽ مف المفسريف  يفسر لنا عزكؼكىذا ، "ما يعجبني" فقيؿ ظاىره المنع :ببيت مف الشعر؟ فقاؿ
 .(ُ) ببيت كاحد مف الشعر في تفاسيرىـ االستشياد كلك

كما عزؼ المفسركف عف الشعر إال كرعان ككراىة أف ييصرؼ معنى مف معاني القرآف إلى غير      
مقصكده، كفي ىذا يقكؿ السيكطي: "الكراىة تيحمؿ عمى صرؼ اآلية عف ظاىرىا إلى معاف خارجة 
  محتممة يدؿ عمييا القميؿ مف كبلـ العرب، كال يكجد غالبان إال في الشعر كنحكه، كيككف المتبادر

    .(ِ) "خبلفيا
 ب الثاني: آراء العمماء في الشعرالمطم

كري المضركب الشعر معدف عمـ العرب، كًسٍفري حكمتيا، كديكافي أخبارىا، كمستكدع أياميا، كالسُّ  
ار، كالحجة القاطعة عند المحجكز عمى مفاخرىا، كالشاىد العدؿ يكـ النًٌفى عمى مآثرىا، كالخندؽ 

بىيته   ةمف لـ يقـ عندىـ عمى شرفو، كما يدًَّعيو لسمفو مف المناقب الكريمة، كالًفعىاؿ الحميدف ؛الخصاـ
ف كانت جسامان، كمف قيدىا بقكافي ؛منو ف كانت مشيكرة، كدرست عمى مركر األياـ كا   شذت مساعيو كا 

ؼ؛ أخمدىا عمى مدل الشعر، كأكثقيا بأكزانو، كأشيرىا بالبيت النادر، كالمثؿ السائر، كالمعنى المطي
  .(ّ)الدىر كاألياـ

لقد انقسم العمماء في آرائيم حول الشعر إلى ثالثة أقسام؛ منيم من مدح الشعر وأخذ بو, ومنيم 
 .عن الخوض فيومن ذمو وابتعد عنو, ومنيم من تورع 

أجمعيف سنة المصطفى كلـ يبالغكا في مسألة  لقد اقتفى الصحابة  ما ورد في مدح الشعر:أواًل: 
كا بو، كلكنو لـ يشغميـ عف ما ىك أىـ؛ كمدارسة القرآف عتنالشعر؛ بؿ كانكا قمة في االعتداؿ، فقد ا 

كف أكالدىـ الشعر العربي؛ لما لمشعر كاألدب مف تأثير بميغ ظي فًٌ حى الكريـ، كالعناية بالسنة النبكية، ككانكا يي 
إلى ساكني األمصار: "أما بعد فعممكا أكالدكـ السباحة  في التربية كالتيذيب، فقد كتب عمر 

فى مف الشعر" سي   كبعث أيضان إلى أبي مكسى األشعرم ،كالفركسية، كىركُّكىيـ ما سار مف المثؿ، كحى
مف ًقبىًمؾ بتعمـ الشعر؛ فإنو يحؿ عقدة المساف، كيشجع قمب الجباف، كيطمؽ يد  برسالة قاؿ فييا: "ميٍر 

  .(ْ) البخيؿ، كيحض عمى الخمؽ الجميؿ"

                                                           

 ( .ُُٓ/ ْانظر: اإلتقاف في عمـك القرآف ) (ُ)
 ( .ُُٓ/ ْالمرجع السابؽ ) (ِ)
 ( .َِْ/ّّ(، كمكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة ) َِٔ/ُعيكف األخبار )  انظر: (ّ)
 . (ِ/َُٖ) بحر الجاحظأبك عثماف عمرك بف  :البياف كالتبييفانظر:  (ْ)
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 .(ُ) "حسنو كحسف الكبلـ، كقبيحو كقبيحو الشعر" : -رحمو هللا  – الشافعياإلماـ  قاؿك 
كال مف أكلي النيى، كليس أحد مف  ،سف مف الشعر أحد مف أىؿ العمـالبر: "كال يينكر الحى  قاؿ ابف عبدك 

ما كاف  ؛فىرىًضيىو قاؿ الشعر، أك تمثؿ بو، أك سمعو إال قد ؛كمكضع القدكة ،كأىؿ العمـ ،كبار الصحابة
 .(ِ) "لمسمـ خنان كال  ،كلـ يكف فيو فحش ،كمو مباحان حي 

في البصرمُّ   :ككاف مف أكجًعيا عندىه الٌشعرً يتمثَّؿي في مىكاعًظو باألبياًت مف  -رحمو هللا -ككاف الحسى

 ـك عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثيااليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ّ)لغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ كفيػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالمعصػػػػػػػػػػػػػػػػػـدان كغػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
فقاؿ لو بعض جمسائو: مثمؾ ينشد الشعر يا أبا بكر!  ؛عف ابف سيريف أنو أنشد شعران  كلى كري        

كقبيحو حسف  وفحسن ؛خالؼ سائر الكبلـ إال في القكافي! كىؿ الشعر إال كبلـ ال ييا لكع كيمؾ"فقاؿ: 
   .(ْ) ؟"قبيح
ككاف عبيد هللا بف عبد هللا بف عتبة بف مسعكد أحد فقياء المدينة العشرة ثـ المشيخة السبعة      

شاعران مجيدان، ككانت لو زكجة حسنة تسمى )عثمة( فعتب عمييا في بعض األمر فطمقيا، كلو فييا 
 أشعار كثيرة، منيا قكلو:

 تغمغػػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػػب عثمػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػؤادم
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرفباديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  
 تغمغػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حيػػػػػػػػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبمػػػػػػػػػػػػػػػػغ شػػػػػػػػػػػػػػػػػراب 

 
 كال حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركر 

 أكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد إذا ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 يطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانان  أفأطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  
  .(ٓ) "إف المصدكر إذا نفث برأ"قيؿ لو: تقكؿ الشعر في نسكؾ كفضمؾ! فقاؿ: ف 

اجعمكا "كقاؿ:  "،كالشعر أعمى مراتب األدب ؛يجب عمى الرجؿ تأديب كلده":   قاؿ معاكيةك     
كانت  فقد ؛كثيرة الركاية لمشعر -رضي هللا عنيا -ككانت عائشة  "،الشعر أكبر ىمكـ، كأكثر دأبكـ

 .(ٔ) تركم جميع شعر لبيد
إذا قرأتـ شيئان مف كتاب هللا فمـ تعرفكه فاطمبكه في أشعار العرب؛ فإف "يقكؿ:   ككاف ابف عباس     

 .(ُ) ؿ عف شيء مف القرآف أنشد فيو شعران ئً ككاف إذا سي  "،ديكاف العرب الشعر
                                                           

  ( .  ِّٕ/ ُْ، القرطبي) الجامع ألحكاـ القرآفانظر:  (ُ)
  . (ُّ/ُْٕ) ، القرطبيالجامع ألحكاـ القرآفانظر:  (ِ)
 .(ُّ)ص  لجرجانيا : أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمفدالئؿ االعجازانظر:  (ّ)
 .(ُْٖ/ُّ) القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآفانظر:  (ْ)
 .(ُْٖ/ُّ)  القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآفانظر:  (ٓ)
  .(ْ)صالعمدة في محاسف الشعرانظر:  (ٔ)
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فقاؿ: إف لي إليؾ حاجة رفعتيا إلى هللا قبؿ   عمي بف أبي طالبجاء إلى ركل أف أعرابيان كيي      
ف لـ تقضيا حمدت هللا تعالى  أف أرفعيا إليؾ، فإف أنت قضيتيا حمدت هللا تعالى كشكرتؾ، كا 

ر عميؾ، فكتب األعرابي عمى : خط حاجتؾ في األرض، فإني أرل الضُّ   لو عمي ذرتؾ، فقاؿكعى 
 ؿ بيف يديو فقاؿ:ثي ، فمما أخذىا مى متييا قنبر؛ ادفع إليو حي :   عمي فقاؿ (،إني فقير)األرض 

 اػػػػػػػػػػػػػػػيػػػنػػاسػػحػػمى مػػػػػػػػػػػػػػبػػة تػػػػػػػػػػػػػػمػػي حػػػػػػػػػػػػػػػنػػكتػػسػكى 
 

 بلى مىػػػػػػػفسػػػػػػػكؼ أكسػػػػػػػكؾ مػػػػػػػف حسػػػػػػػف الثنػػػػػػػا حي  
 بوػاحػػػػػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذكػػػػػػػػػػػػػػيػػحػػيي ػػى اء لػنػػػػػػػػػػػػػثػإف ال 

 
 داه السػػػػػػػػػيؿ كالجػػػػػػػػػببلػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػيػػحػػكالغيػػػػػػػػػث ي 

 ال تزىػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػدىر فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػدأت بػػػػػػػػػو 
 

 بلػػػػػػػػػػػػػعػذم فػػػػػػػػػػػػػالػزل بػػػػػػػػػػػػػجػػيػػد سػػػػػػػػػػػػبػػؿ عػػػػػػػػػػػػكػػف 
أحب فإني مة فممسألتؾ، كأما الدنانير فؤلدبؾ، أما الحي ؛ : يا قنبر، أعطو خمسيف ديناران   يفقاؿ عم 

  .(ِ) الناس منازليـ أنزؿ أف
ىناؾ آراء زعمت أف اإلسبلـ كقؼ مف الشعر مكقؼ العداء، كذـ  ثانيًا: ما ورد في ذم الشعر:

َعَراُء َيتَّبُِعُفُم الَغاُوونَ ] الشعراء، كألحقيـ بالغكاة كالمنافقيف، كاحتجكا بقكؿ هللا تعالى: ُْم ِِف  * َوالشُّ ْ َتَر َأَّنَّ َأََل

 . {330،331}الشعراء: [َواٍد ََيِقُؿونَ ُكلِّ 

 : ىؿ كاف رسكؿ هللا-ضي هللا عنيار  - كعف أبي نكفؿ بف أبي عقرب قاؿ: "سألتي عائشة     
 . (ّ)[كاف أبغض الحديث إليو]يتسامع عنده الشعر؟ قالت: 

   ؛التكفيؽ بينيماكقد أشكؿ عمى البعض كركد المدح، ككركد الذـ في الشعر، مما دفع العمماء إلى      
ال فنصكص اإلسبلـ  ؛الشرعية، كالتعارض ىذا في الظاىرلدفع ما يكىـ التعارض بيف النصكص  كا 

كىذا مف كماؿ الشريعة اإلسبلمية كتماميا، قاؿ تعالى:  .خبير يي مف لدف حكيـف مترابطة؛ متكافقة
 . {2}املائدة: [كِْعَؿتِي َوَرِضقُت لَُؽُم اإِلْشَلَم دِيـًاالَقْوَم َأْكَؿْؾُت َلُؽْم ِديـَُؽْم َوَأْْتَْؿُت َظَؾقُْؽْم ]

 :المادحين والذامين لمشعرالتوفيق بين 
ٍف ذَـّ الشعر كأىمو استدؿ بقكلو تعالى:       َعَراُء َيتَّبُِعُفُم الَغاُوونَ ]مى    . {331}الشعراء:[َوالشُّ

                                                                                                                                                                                

  .(ِْ/ِاإلتقاف في عمـك القرآف )  (ُ)
 .(ْ)صالعمدة في محاسف الشعرانظر:  (ِ)
(، كالسمسمة ِِٕٔٓح ) (،ٔ/ُّْ) : أبك عبد هللا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ الشيبانيمسند أحمد (ّ)

 . (َّٓٗ(، ح )ِّ/ٗحيحة لؤللباني: )الص
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؛ ألنيـ عممكا أنيا ال ياتذـ الشعر كالشعراء في ىذه اآلية، كلـ يتمكا اآل تعالى فقالكا: إف هللا     
استثنى مف ىؤالء الغكاة؛ الشعراء الصالحيف الذيف كانكا يدافعكف  كىك أف هللا  ؛تكافؽ ما ذىبكا إليو

 ، كييجكف المشركيف، كينتصركف لمديف .   عف اإلسبلـ، كينافحكف عف رسكؿ هللا
 العمماء أف حديث ذـ الشعر المتقدـ، جاء في ذـ الشعر مطمقان، كتعمقكا بما كرد في ءىؤالـ يً فى ك       

اسـ  -ٍرج قاؿ: بينا نحف نسير مع رسكؿ هللا بالعى  -رىًضيى اّللَّي عىٍنييمىا -عيمىرى  اٍبفي  الحديث الذم ركاه
 أمسككا الشيطافخذكا الشيطاف أك  ]:  عرض شاعر ينشد، فقاؿ رسكؿ هللا إذ -مكضع قرب المدينة

 .(ُ) [ لئف يمتمئ جكؼ رجؿ قيحان خير لو مف أف يمتمئ شعران 
الشعر، كيؤيد ىذا قكلو: كقد أجاب العمماء عف ىذا الحديث بأنو مخصكص بمف غمب عميو      

الذم سمعو ينشد )شيطانان( فمعمو  كأما تسمية ىذا الرجؿ، يي كممة تدؿ عمى الغمبة كالكثرةف"يمتمئ" 
    .(ِ) كاف شعره ىذا مف المذمكـ كاف الشعر ىك الغالب عميو، أك كاف كافران، أك

 الشعرثالثًا: ما ورد في الورع عن قول 
 الشعر كما شابيو نظـ قد تكرع بعض العمماء عف الخكض في الشعر؛ العتقادىـ أنو ال يميؽ بيـل     

كبتيا، كينشغؿ فقد كانت لو طاقات شعرية عظيمة كلكنو كاف يى  اإلماـ الشافعي مثؿ  ؛مف الكبلـ
عنيا بالفقو كقضاياه، ككاف كمما حفَّ قمبو إلى الشعر كحاكؿ أف يكتبو، يردعو كيزجره؛ لما يسمعو مف 

 كال يرتضييا الفقو، نعرؼ ذلؾ في قكلو: ،ىياـ الشعراء في كدياف ال يقرىا الشرع

 لعممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرمكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر با
 

   (ّ)لكنػػػػػػػػػػػػػػػت اليػػػػػػػػػػػػػػػـك أشػػػػػػػػػػػػػػػعر مػػػػػػػػػػػػػػػف لبيػػػػػػػػػػػػػػػد 
ماء في ديكاف سمكه باسمو، جاء كلئلماـ الشافعي المئات مف األبيات الشعرية الرائعة، جمعيا العم      

 : في مطمعو

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف هللا ال رب غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
 

 كأشػػػػػػػػػػػػػػػػػيد أف البعػػػػػػػػػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ كأخمػػػػػػػػػػػػػػػػػص 
 كأف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل اإليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 

 
  (ْ)كفعػػػػػػػػػػػػػػؿ زكػػػػػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػػػػػد يزيػػػػػػػػػػػػػػد كيػػػػػػػػػػػػػػنقص 

 

                                                           

دَّهي عىٍف ًذٍكًر اّللًَّ كىاٍلًعٍمـً : كتاب األدب، بابالبخارمصحيح  (ُ) تَّى يىصي ٍعري حى اًف الشًٌ ٍنسى مىى اإٍلً ا ييٍكرىهي أىٍف يىكيكفى اٍلغىاًلبى عى  )مى
  .( ُّْٗ) ح(،  ّّْ/ُُ)تاب الشعر، باب ك (، كصحيح مسمـ: ٖٖٔٓ) ح، (ُِٕ/ُٗ)، كىاٍلقيٍرآًف(

 .(ّْْ/ٕ)شرح صحيح مسمـ  انظر: (ِ)
 .(ّّانظر: ديكاف الدكتكر يكسؼ القرضاكم: نفحات كلفحات ) ص  (ّ)
 .(َٔديكاف الشافعي: محمد بف إدريس الشافعي )ص (ْ)
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عف الخكض في  كلقد تبع العبلمة المفكر يكسؼ القرضاكم اإلماـ الشافعي في منيجو في التكرع     
يتحدث فييا عف شكقو كحنينو إلى الشعر، كيشرح سبب   إال أنو أنشد العديد مف القصائد ر الشعر؛ك بح

 ىجره لو؛ منيا قصيدة "أنا كالشعر" يقكؿ فييا:

 يػػػػػػػػػػبػػػػي حػػػػػػػػنػػػػبػػمػػػػغػػػيػػػػران فػػػػػػػػػجػػػو ىػػػػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػأري
 

 يػبػػػػػػػػػػمػي قػػػػػػػػػػػنػػػػاكعػػػطػػػف ال يػػػػػػػػػػػػػػكػػػػكم كلػػػػػػػػػػػػػػػػكأن 
نػػػػػػػػػنػػر عػػػػػػػػػبػػؽ الصػػػػػػػػػػيػػػػؼ أطػػػػػػػػػػػػيػػػػػكك   اػػػػػػػػمػػو كا 

 
 اء لمعشػػػػػػػػبػػػػػػػػػػداف كالمػػػػػػػػػػكجػػر لمػػػػػػػػػػػػعػػأرل الش 

ػػػػػت لػػػػػي الشػػػػػعر فػػػػػي مصػػػػػر شػػػػػمةه    لقػػػػػد بىغَّضى
 

 يبػػػػػػػػػػػنػػي كالػػػػػػػػػػػػغػػػبػػمػاؿ لػػػػػػػػػػػػػمػػػو بالػػػػػػػػػػػػػػكنػػػعػػيػػبػػػػي 
 حػػػػػػػػػػػاتػػفػػكه بػػػػػػػػػبػػػػقَّ ػػػػد لػػػػػػػػػػػػح قػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػف 

 
 بػرحػػػػػػػػػـر الػػػػػػػػػػمُّكه ذا الكػػػػػػػػػرؼ سػػػػػػػػػسػػـ مػػػػػػػػػػكك 

 وػي ركابػػػػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػشػػاغ مػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػاجػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػكك 
 

 بػػػػػػػػمػػكالف ػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػك أدنػػػػػػػػػػػان كىػػػػػػػثػػيػػػكه لػػػػػػػػػػمُّ ػػػكس 
 وػػػػػػػػفُّ ػاس كػة النػػػػػػػػػػػػػػػرمػػػي حػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػغػػـ كلػػػػػػػػػػكك 

 
 ييا كالخضػػػػػػاب عمػػػػػػى الشػػػػػػيبػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػطػفغ 

 ي الػػػػػػكرلػػػػػػػػر فػػػػػػػػعػدف الشػذا ديػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػػػػػػإذا ك 
 

ُـّ فػػػػي المشػػػػرب العػػػػػذب  ػػػػ   (ُ) فمػػػػا ىػػػػك إال السُّ
 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:    

 اذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػة الشػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػص ف هللاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػل
 

 مػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػنكؼ الجيػػػػػػػػػػػػػػاؿ فييػػػػػػػػػػػػػػا لقينػػػػػػػػػػػػػػا 
 ب منػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػريػػغػػركف الػػػػػػػػػػػػػػػؤثػي 

 
 بيناػف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػسامػػبلن لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػركف المحػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ معنػػػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػػػحيحان  
 

 نان ػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػان ثػئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػبلـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػس الػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكخس 
 دػيػػػػػػػػػػػػػػػػػ و كالػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػيج 

 
 مكناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػجػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػؿ أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػجػػركف لم 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػكانػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػنػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػيػف 
 

   (ِ) ا يعػػػػػػػػػػػػذركناػػػػػػػػػػػػػػدنػنػؽ عػػػػػػػػػػػػػػحػػي الػػػػػػػػػػػػػػػف كف 
المغة في ذلؾ الشعر تحبيب لفصاحة ألف  ؛نكف بشعر العربتيع جيبلن بعد جيؿعمماء الكلـ يزؿ       

 .(ّ) كا عجازه مف إدراؾ ببلغة القرآف ؛كىك آيؿ إلى غرض شرعي ،العربية كببلغتيا
 

 الخاتمة
الحمد  رب العالميف الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ خمؽ هللا      
 فيذه أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث: ،كعمى آلو كصحبو كسمـ، أما بعد  محمد

                                                           

  .( ّْانظر: ديكاف الدكتكر يكسؼ القرضاكم: نفحات كلفحات )ص  (ُ)
 .(ُّٕمقدمة ابف خمدكف  )انظر:  (ِ)
 .(ُِِ/ُٗالتحرير كالتنكير ) انظر: (ّ)
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 النتائج:أوال: أىم 
ال يمكف أبدان أف  كبيف الشعر؛ ألف كبلـ الخالؽ  حكيـاليقيف الكامؿ بكجكد بكف شاسع بيف القرآف ال .ُ

 .الزلؿالعجز كالقصكر ك يشبو كبلـ المخمكقيف؛ الذيف يعترييـ 
ال ينطؽ عف اليكل إف ىك  يختمؼ تمامان عف منيج الشعراء؛ ألف النبي  اإليماف بأف منيج النبي  .ِ

 إال كحي يكحى .
كال يياجمو؛ ألنو مف خبلؿ الشعر العربي يمكف  المضبكط المتزف، الديف اإلسبلمي ال يعارض الشعر .ّ

 .دراؾ ببلغتو، كفيـ معانيومعرفة إعجاز القرآف الكريـ، كا  
 . رسكؿ هللا  الشعر العربي اإليجابي ىك كسيمة مف كسائؿ الدعكة إلى هللا تعالى، كالدفاع عف .ْ
كاف يسمع الشعر كيمدحو كيثيب عميو، فبلبد أف نقتدم بو، بشرط أف يككف مف الشعر  أف النبي  .ٓ

 ،الطاعات كالعبادات حض عمىكال ، كمدح النبي ، اإلسبلمي؛ الذم فيو الترنـ بصفات هللا 
   كالتنفير مف الرذائؿ. كالتحبيب بالفضائؿ كاألخبلؽ الحميدة،

ـ أحج ، كمىفأجازكا الرجكع إلى الشعر مف أجؿ فيـ غريب القرآفف يالمفسر أكثر ك  الحأف السمؼ الص .ٔ
ف يخطأ في أ مف كخكفو لكرعو ذلؾ إنما كاف ،عف االستشياد بالشعر عمى غريب القرآف مف السمؼ

 . تفسير كتاب هللا تعالى
 أىم التوصيات:ثانيا: 
 .مف أبكاب الدعكة إلى هللا تعالى بابالشعر اإلسبلمي بيف المسمميف؛ ألنو أكصي بالعناية ب -ُ
بالديف اإلسبلمي،  المتاحة مف أجؿ التعريؼ كسائؿ اإلعبلـ باستثمارشعراء المسمميف أكصي  -ِ

 .     كالدفاع عف رسكؿ هللا 
أف يكفقنا جميعان لما يحبو كيرضاه، كأف يرزقنا القبكؿ كالتكفيؽ في  أسأؿ هللا تعالىختاـ الكفي      

 . دعكانا أف الحمد  رب العالميفمعاشنا كمعادنا، كآخر 
 المراجعالمصادر و 

ج أحاديثو: أحمد بف شعباف بف أحمد، خرَّ  اإلتقاف في عمكـ القرآف: جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي، .ُ
 ـ( .ََِٔ-قُِْٕ) الطبعة األكلى مكتبة الصفا،

مناف الجبالي، المكتبة أحاديث الشعر: عبد الغني بف عبد الكاحد المقدسي، تحقيؽ: إحساف بف عبد ال .ِ
 ـ( .ُُٖٗ -قَُُْالطبعة األكلى) اإلسبلمية، األردف،
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 مصر، ،المعارؼ صقر، دار أحمد السيد: الطيب، المحقؽ بف محمد ،الباقبلني بكر أبك إعجاز القرآف: .ّ
 .  الثةالث الطبعة

 . بدكف تاريخأيسر التفاسير: أسعد حكمد،  .ْ

الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي، تـ التحقيؽ  أبكالبداية كالنياية:  .ٓ
-ىُُْٔكالمراجعة كالفيرسة بدار أبي حياف، دار أبي حياف لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى )

 . ـ(ُٔٗٗ
منشر كالتكزيع، احظ، تحقيؽ: فكزم عطكم، دار صعب لعمرك بف بحر الج البياف كالتبييف: أبك عثماف .ٔ

 ـ( . ُٖٔٗبيركت، الطبعة األكلى)
محمد سعيد العرياف، دار الكتاب العربي،  :راية القرآف: مصطفى صادؽ الرافعي، صحح أصكلوتحت  .ٕ

 ـ( .ُْٕٗ-قُّْٗبيركت، الطبعة السابعة )
 -كف لمنشر كالتكزيعاـ محمد الطاىر بف عاشكر، دار سحناإلمسماحة الشيخ األستاذ  :التحرير كالتنكير .ٖ

 .بدكف تاريختكنس، 

الطبعة كدة خميؿ أبك عكدة، مكتبة المنار، األردف، التطكر الداللي بيف لغة الشعر كلغة القرآف: ع .ٗ
 ـ( .ُٖٓٗ-قَُْٓاألكلى )

يثو: األستاذ تفسير الشعراكم: لفضيمة الشيخ محمد متكلي الشعراكم، راجع أصمو كخرج أحاد .َُ
 ـ( .ُُٗٗ-ىُُُْالدكتكر أحمد عمر ىاشـ، الطبعة األكلى )

تفسير القرآف العظيـ: لئلماـ الجميؿ الحافظ عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي  .ُُ
الطبعة الثانية ، دمشؽ ،الرياض، دار الفيحاء بد القادر األرناؤكط، دار السبلـ،الدمشقي، قدـ لو: ع

 ـ( .ُٖٗٗ-ىُُْٖ)

   ، طيراف، الطبعة الثانية .التفسير الكبير لئلماـ الفخر الرازم، دار الكتب العممية .ُِ

التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج: األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي، دار الفكر  .ُّ
 ـ( .ُٖٗٗ-ىُُْٖبيركت، الطبعة الثانية ) -المعاصر

  بيركت، ،العربي التراث إحياء دار األزىرم، أحمد بف محمد منصكر تيذيب المغة: أبك .ُْ
 ـ( .ََُِالطبعة األكلى )

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف: العبلمة الشيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدم،  .ُٓ
 ـ( .ََِْ-ىُِْٓقدـ لو فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف، مكتبة الصفا، الطبعة األكلى )
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بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي م القرآف: لئلماـ محمد ف تأكيؿ آجامع البياف ع .ُٔ
 ـ( .ََُِ-ىُُِْأبك جعفر الطبرم، الطبعة األكلى )

الجامع الصحيح كىك الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا كسنتو كأيامو،  .ُٕ
 مد زىير الناصر، دار طكؽ النجاة، تأليؼ: أبي عبد هللا إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، تحقيؽ مح

 ى( .ُِِْبيركت، الطبعة األكلى )

عبد هللا محمد بف أحمد األنصارم القرطبي، راجعو الدكتكر محمد  أبكالجامع ألحكاـ القرآف:  .ُٖ
إبراىيـ الحفناكم، خرج أحاديثو الدكتكر محمكد حامد عثماف، دار الحديث، القاىرة، الطبعة األكلى 

 ـ( .ََِٕ -ىُِْٖ)

 األرقـ، بيركت . دار الطبَّاع، فاركؽ عمر القرشي، تحقيؽ: زيد جميرة أشعار العرب: أبك .ُٗ
تحقيؽ: محمد  الجرجاني، محمد بف الرحمف عبد بف القاىر عبد دالئؿ اإلعجاز: أبك بكر .َِ

 ـ( .ُٓٗٗالطبعة األكلى ) ، بيركت،التينجي، دار الكتاب العربي
بف المنذر بف حراـ األنصارم، تحقيؽ: سيد حساف بف ثابت أبك الكليد  ديكاف حساف بف ثابت: .ُِ

 حنفي حسنيف، مصر، القاىرة، دار المعارؼ .
تحقيؽ: محمد عفيؼ، المكتبة الشعبية،  الشافعي،بف العباس ديكاف الشافعي: محمد بف إدريس  .ِِ

     لبناف، بيركت، الطبعة األكلى . 
و كحققو: حسني أدىـ جرار، دار جمع ،الدكتكر يكسؼ القرضاكم ،ديكاف نفحات كلفحات .ِّ

 ـ( .ُٖٖٗ-قَُْٖالضياء، الطبعة الثانية )
 ـ( .ُٖٔٗركح القرآف الكريـ: عفيؼ عبد الفتاح طبارة، دار العمـ لممبلييف، الطبعة الرابعة ) .ِْ
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني لمعبلمة أبي الفضؿ شياب الديف السيد  .ِٓ

البغدادم، قرأه كصححو محمد حسيف العرب بإشراؼ ىيئة البحكث كالدراسات، دار محمكد األلكسي 
 . الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف

زاد المعاد في ىدم خير العباد: ابف قيـ الجكزية، دار الفجر لمتراث، الطبعة الثانية  .ِٔ
 ـ( .ََُِ-قُُّْ)
 تاريخ . الطبعة الثالثة، بدكف محمد ناصر الديف األلباني،السمسمة الصحيحة:  .ِٕ
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: لممؤرخ الفقيو األديب أبي الفبلح عبد الحي بف العماد  .ِٖ

 تاريخ . فكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بدكفالحمبي، دار ال
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شرح صحيح مسمـ: لئلماـ أبي زكريا يحيى بف شرؼ النككم الدمشقي، دار الفكر لمطباعة  .ِٗ
 ـ( .َََِ-ىُُِْيع، الطبعة األكلى )كالنشر كالتكز 

الـ الكتب لمنشر كالتكزيع، بيركت، ع بف قتيبة الدينكرم،عبد هللا بف مسمـ الشعر كالشعراء:  .َّ
  ق( .ُِِٖالطبعة األكلى) لبناف،

صحيح مسمـ: كىك المسند الصحيح المختصر مف السنف بنقؿ العدؿ عف العدؿ عف رسكؿ  .ُّ
لبناف، الطبعة األكلى ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعهللا، تحقيؽ: صدقي جميؿ العطار، 

 ـ( .ََِّ-ىُِْْ)
عمي الحسف بف رشيؽ القيركاني، حققو كعمؽ عمى  لعمدة في محاسف الشعر كآدابو: أبكا .ِّ

-قَُُْحكاشيو: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الجيؿ لمنشر كالتكزيع، الطبعة الخامسة )
 ـ( .ُُٖٗ

 ناصر بف العزيز عبد العمكم، تحقيؽ: طباطبا بف أحمد بف محمد الحسف كعيار الشعر: أب .ّّ
 . ، القاىرة، الطبعة األكلىالخانجي مكتبة المانع،

تحقيؽ: يكسؼ عمي الطكيؿ، دار الكتب بف قتيبة الدينكرم، عبد هللا بف مسمـ : عيكف األخبار .ّْ
 العممية لمنشر كالتكزيع .

 السفاريني سالـ بف أحمد بف محمد العكف أبك الديف شمس غذاء األلباب في منظكمة اآلداب: .ّٓ
 ـ( .ُّٗٗ  ىػ ُُْْ ) الثانية مصر، الطبعة ،قرطبة مؤسسة الحنبمي،

فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير: اإلماـ محمد بف عمٌي بف محمد  .ّٔ
ؽ بف عمراف، دار بف صادالشككاني، حققو كخرج أحاديثو كفيرسيا أبك حفص سيد بف إبراىيـ 

 . ـ(ُٕٗٗ-ىُُْٖالطبعة الثالثة ) الحديث، القاىرة،
 ـ( .ُِٗٗ-ىُُِْفي ظبلؿ القرآف: سيد قطب، دار الشركؽ، الطبعة السابعة عشرة ) .ّٕ

بيركت، الطبعة  ،القامكس المحيط: مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزآبادم، مؤسسة الرسالة .ّٖ
 ـ( .َُٖٗ-ى َُْٔاألكلى )

القاسـ جار هللا محمكد بف  أبكالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ:  .ّٗ
 عمر الزمخشرم الخكارزمي، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع .

، مؤسسة الرسالة، الطبعة األكلى  .َْ الكممات اإلسبلمية في الحقؿ القرآني: عبد العاؿ سالـ مكـر
 ـ( .   ُٔٗٗ-قُُْٕ)
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 بيركت .، المصرم، دار صادر األفريقي منظكر بف مكـر بف لعرب: محمدلساف ا .ُْ
  الطبعة األكلى . الظاىرم، عقيؿ ابف الرحمف عبد أبك مبادئ في نظرية الشعر كالجماؿ: .ِْ
 مكتبة خاطر، محمكد الرازم، تحقيؽ: عبد القادر بف بكر أبي بف محمد مختار الصحاح: .ّْ

 ـ( .ُٓٗٗ-ق ُُْٓبيركت، الطبعة األكلى ) لبناف،
 الحكـ بف نيعيـ بف محمد بف هللا عبد بف محمد الحاكـ هللا المستدرؾ عمى الصحيحيف: أبك عبد .ْْ

   الطبعة الثانية .النيسابكرم،  الضبي
أبي حامد محمد بف محمد الغزالي، دار  عمـ األصكؿ: لئلماـ حجة اإلسبلـ المستصفى مف .ْٓ

 تاريخ . بدكفنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، الفكر لمطباعة كال

الشيباني، تحقيؽ: شعيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: ألبي عبد هللا أحمد بف محمد بف ىبلؿ  .ْٔ
 ـ(.ََُِ -ىُِْالطبعة األكلى ) ،بيركت الرسالة،األرنؤكط، مؤسسة 

محمد الحسف بف مسعكد الفراء البغكم، دار الفكر  أبكمعالـ التنزيؿ في التفسير كالتأكيؿ:  .ْٕ
 ـ( .ََِِ-ىُِِْنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى )لمطباعة كال

 
 

 تاريخ . الفكر، بيركت، الطبعة األكلى، بدكفمعجـ البمداف: ياقكت بف عبد هللا الحمكم، دار  .ْٖ

 تاريخ مغة العربية، الطبعة الثالثة، بدكفالمعجـ الكسيط: مجمع ال .ْٗ
معجـ مفردات ألفاظ القرآف لمراغب األصفياني: الحسيف بف محمد بف المفضؿ، تحقيؽ نديـ  .َٓ

 قرعىشمي، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع .

 محمد السبلـ عبد: زكريا، المحقؽ بف فارس بف أحمد الحسيف أبك المغة: مقاييس معجـ .ُٓ
 .ـ( ُٕٗٗ - ىػُّٗٗ األكلى ) الفكر لمطباعة كالنشر، الطبعة دار، ىاركف

نيضة مصر الحضرمي، دار  خمدكف بفبف الحسف  محمد بف الرحمف مقدمة ابف خمدكف: عبد .ِٓ
  لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى .

عداد: عمي بف نايؼ الشحكد، .ّٓ   الطبعة األكلى . مكسكعة الدفاع عف رسكؿ هللا: جمع كا 
الطبعة  ا عداد: عمي بف نايؼ الشحكد،مكسكعة الرد عمى المذاىب الفكرية المعاصرة: جمع ك  .ْٓ

  األكلى .
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تحقيؽ: محمد عبد المنعـ خفاجي،  ،بف زياد البغدادم قدامة بف جعفرأبك الفرج نقد الشعر:  .ٓٓ
  الطبعة األكلى . القاىرة، ،المكتبة األزىرية لمتراث، مصر

أبك الحسف عمي بف عيسى الرماني، حققيا كعمؽ عمييا: محمد  النكت في إعجاز القرآف: .ٔٓ
 زغمكؿ سبلـ، دار المعارؼ، مصر، الطبعة الثالثة . 


