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 سنة نبوية  - للشعر ملسو هيلع هللا ىلصنظرة الرسول 
 اعداد

 سفير بن خلف بن متعب القثامي/ د

 السعودية -املدينة املنورة  -الجامعة إلاسالمية  -كلية اللغة العربية  

 9152/ 4/  7:  القبول                                       9152/ 3/ 51:   الاستالم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :الملخص

للشعر بصفتها سنة نبوية، وقد قسمته إلى  ملسو هيلع هللا ىلصتحدثت في هذا البحث عن نظرة الرسول 

المتعلقة بالشعر، والثاني ألفعال  ملسو هيلع هللا ىلصأربعة مباحث؛ خصصت األول منها ألقوال الرسول 

الرابع المتعلقة بالشعر، و ملسو هيلع هللا ىلصالمتعلقة بالشعر، والثالث لتقريرات الرسول  الرسول 

للشعر، ثم ختمت هذا البحث بخاتمة ذكرت فيها  ملسو هيلع هللا ىلص خصصته لألدب ونظرة الرسول

 :أبرز نتائجه؛ وهي

سنية استخدام الشعر سالحاً في وجه األعداء، والثناء على قائليه، والدعاء لهم  -1

الوسائل  بالتأييد فيه، وتشجيعه، والوقوف بجانبه، واستماعه والتمثل به، واتخاذ

 . المساعدة على نشره

أن الشعر جائز إذا لم يتضمن محظوًرا شرعيًا، ومندوبًا إذا كان في مـدح اإلسالم  -2

 .وأهله، وتحقير الكفار، والتحريض على قتال المعتدين منهم

 .أن الشعر نوع من الكالم فيه الحسن، وفيه القبيح -3

قر أهله، يخالف بذلك سنة من سنن أن من يقلل من شأن الشعر، ويحتقره، ويحت -4

 . ؛ ولذلك يأثم على تلك المخالفةملسو هيلع هللا ىلص المصطفى 

Abstract: 

        I have spoken in this research about the Prophet's view to the 

poetry as it is a prophetic sunnah, and I divided it into four topics; 

in which I devoted the first   to the sayings of the prophet - all 

prayers and blessings of Allah be upon him - that concerning to 

poetry, the second to the acts of the prophet -all prayers and 

blessings of Allah be upon him - concerning to poetry, the third 

was to the Prophet's reports  to poetry ,then I concluded this 

research with a conclusion where the most prominent results were: 
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1) Sunni use of poetry as a weapon in the face of enemies, praise 

to who says , pray for them to support it, encourage, stand by 

him, listen imitate to it, and take the means to help to publish. 

2) Poetry is permissible if it does not include a legal taboo, and it 

mandoob if it come praise of Islam and its people, and insulting 

the infidels, and instigating a fight aggressors. 

3) The poetry is a kind of speech may includes a good one, or 

ugly. 

4) Those who underestimate the poetry, despise it, and despise its 

people, violates a Sunnah of Mustafa' sunnahs; and therefore he 

sin on that violation. 

key words : The Prophet - Poetry – Alsunnah - Literature. 

 :توطئة

قد جاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لهداية البشرية؛ فأخرجها عليه الصالة والسالم من ظلمات الجهل      

إلى أنوار الهداية، ومن قلق الشك إلى طمأنينة اليقين؛ فأنقذ المهتدين بدعوته من الهالك، 

 .وفتح لهم دروب النجاة 

وقاد . كلهاا متفقاة ماع ديان اإلساالم الاذإ دعاا إلياه وكانت له ملسو هيلع هللا ىلص مواقف كثيرة، جااءت     

 . شملت هذه المواقف الحياة بمختلف صورها؛ فكانت تلك المواقف سننـًا متبعة

ومن ذلك موقفه عليه الصالة والساالم مان الشاعر، وهاو فان عرفتاه البشارية فاي قاديم      

يار    تعاالى  عصورها، ومازال هذا الفن يحيى في جميع مجتمعاتهاا، وسايبقى إلاى أن

 . األرض ومن عليها

 -يقاول عمار بان الخطااب. والشعر يعد أحد ألوان الحياة الثقافياة عناد العارب فاي الجاهلياة

-رضي   تعالى عنه
(1)

 ((.الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه : )) 

وقااد احااتفش الشااعر فااي اإلسااالم بمنزلتااه العظيمااة، وقااام بخدمااة جليلااة للقاار ن الكااريم      

 . والحديث النبوإ؛ ألنه ديوان العرب الذإ حفش لغتهم، وأفصح عن مآثرهم

يقول ابن فارس
 

موضحاً قيمة الشعر
(2)

الشاعر دياوان العارب، وباه حفظات األنسااب، : )) 

هو حجة فيما أشكل من غريب كتااب   جال ثناا ه، وعرفت المآثر، ومنه تعلمت اللغة، و

 ((.وغريب حديث رسول   ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وحديث صحابته والتابعين ـ رحمهم   تعالى ـ 

                                           
 . 68/  1: العمدة في محاسن الشعر و دابه -1

 .  478: الصاحبي  -2
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وقد قمت في هذا البحث بعرض نظرة الرسول عليه الصالة والسالم لفن الشعر،      

ما صح من األحاديث النبوية، وجعلت معتمداً في ذلك على . بصفتها سنة نبوية خالدة

 .(للشعر سنة نبوية خالدة  ملسو هيلع هللا ىلصنظرة الرسول  ): عنوانه

كال ماا أثار عان النباي ملسو هيلع هللا ىلص مان قاول أو فعال أو تقريار، : هاي -كما هاو معلاوم -والسنة      

سواء أكاان ذلاك صاالحاً ألن يكاون دلايالً لحكام شارعي أم غيار صاالح، أو أكاان مان بااب 

ض والواجب أم لم يكنالفر
(3)

. 

وهذه الدراسة تحظى بأهمية عظمى؛ ألنها تكشاف عان عادة أماور مهماة؛ أبرزهاا ماا      

 :يأتي

إبراز نظرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للشعر بصفتها سنة نبوياة خالادة، سانها علياه الصاالة والساالم  -1

 .ألمته في النظر إلى هذا الفن األدبي

مع ماا صاح عان الرساول ملسو هيلع هللا ىلص مان أقاوال وأفعاال وتقريارات خاصاة أن هذه الدراسة تج -2

 . بالشعر

الرد على من يصم اإلسالم بمعااداة الشاعر، أو يقلال مان شاأن الشاعر واألدب عمومااً؛  -3

ألن ذلااك يخااالف ساانة المصااطفى عليااه الصااالة والسااالم فااي النظاار إلااى هااذا الفاان 

 .األصيل

مان الشاعر، فاي  ملسو هيلع هللا ىلصالدراساات التاي تناولات موقاف الرساول  وهـذا البحث يشترك ماع     

ولام يغفال اإلفاادة . الرجوع إلى األصل الاذإ قامات علياـه، وهاو الحاديث النباوإ الشاريف

من الدراسات التي تناولت موقاف اإلساالم مان الشاعر عاماة؛ وهاي دراساات كثيارة أدبياة 

هها فاي تنااول موقااف ونقدياة رجعات إلاى معظمهاا، ولحظات غلباة التكارار عليهاا، وتشااب

 .اإلسالم من الشعر؛ ولذلك لم أثبت منها في هذا البحث إال ما يستحق اإلثبات

عمادة الدراساات التاي تحادثت عان  -اإلساالم والشاعر -يحياى الجباورإ. ويعد كتاب د     

مان الشاعر، وتوساع  ملسو هيلع هللا ىلصموقف اإلسالم من الشعر، وقد عالج في جزء منه موقف الرسول 

في ذلك بعض التوسع، لكنه لم يعرضه بالصورة التي جااء عليهاا فاي هاذا البحاث، ال مان 

حيااث الوجهااة، وال ماان حيااث التوثيااق واإلفااادة ماان أقااوال العلماااء، وال ماان حيااث التفريااع 

 .والتبويب وطريقة التناول

 :ومما أخذته على كتاب الجبورإ ما يأتي     

كتب الحديث في كل ما أورد من أحاديث؛ فكثياراً ماا كاان يوثاق مان أغفل التوثيق من  -1

 .األغاني، والسيرة، والعمدة البن رشيق، وغيرها

 .اعتمد على جملة من األحاديث الضعيفة، وبعض ما لم يثبت منها  -2

                                           
، وأصااااول الحااااديث علومااااه 46،  47: الساااانة ومكانتهااااا فااااي التشااااريع اإلسااااالمي: انظاااار -3

 .11: ومصطلحه
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لم يستشهـد بأقوال العلماء ممن كان لهم حـديث عن موقـف اإلسالم من الشعـر؛ ساواء  -3

 . من شراح الحديث، أو من المفسرين، أو األدباء والنقاد

مان الشاعر،  ملسو هيلع هللا ىلصلم يستشهد ببعض األحاديث الصحيحة التي تعبار عان موقاف الرساول  -4

 .أو يتناولها في كتابه

في المآخذ التي تناولت موقف اإلسالم من الشعر رى وقد شاركته الدراسات األخ     

 .المذكورة على اختالف في مستوى ذلك

 :وقد صنفت هذا البحث، وعرضت معلوماته وفق الخطة اآلتية

ألقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بدأته بمقدمة، ثم أتبعتها بأربعة مباحث؛ أفردت األول منها      

ته ألفعاله عليه الصالة والسالم المتعلقة بالشعر، والثالث المتعلقة بالشعر، والثاني خصص

جعلته خاصاً لألدب ونظرة الرسول ، والرابع  عرضت فيه تقريراته ملسو هيلع هللا ىلص المتعقلة بالشعر

للشعر؛ ثم ختمت هذا البحث بخاتمة ضمنتها خالصته، وأهم النتائج التي توصلت  ملسو هيلع هللا ىلص

 .إليها من خالل دراسته

كت في دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي، ولم استشهد فيه إال بما صح وقد سل     

 .من األحاديث، التي عنيت بتوثيقها من كتب الحديث الصحيحة المعتمدة

وال أزعم أنني قد أتيت في هذا البحث بما لم أسبق إليه؛ ولكن حسبي أنني نظمت      

وجهته؛ ولذلك أتوجه إلى   معلوماته، وأظهرته بصورة جديدة في عرضه، ودراسته، و

ً لوجهه تعالى، وأن يثيبني على ما بذلته فيه من  عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا

جهد، وأن ينفع به من نظر فيه، وأن ال يحرمني من أجر إحياء سنة من سنن المصطفى 

 .ملسو هيلع هللا ىلص، إنه سميع مجيب الدعاء

 :المتعلقة بالشعر أقوال الرسول  -المبحث األول

أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هي     
(4)

((. أحاديثه التي قالها في مختلف األغراض والمناسابات : )) 

))وهي كثيارة، ومروياة فاي كتاب الحاديث الصاحيحة؛ و
 (  )

القاول أقاوى فاي الداللاة علاى 

وقد قال عليه الصالة والسالم في الشعر جملة من األحادياث؛ منهاا   ((.التشريع من الفعل 

ما جاء داالً على رضاه ملسو هيلع هللا ىلص عن الشعر، ومنها ما جاء موحياً في ظاهره بعادم رضااه علياه 

 . الصالة والسالم عن ذلك الفن األدبي

 :الدالة على رضاه عن الشعر  أوالً ـ أقواله 

األقوال التي تدل على رضا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عان الشاعر كثيارة، وقاد تضامنت الثنااء علاى      

الشااعر والشااعراء، و الاادعاء لهاام، واألماار بقااول الشااعر وتشااجيع قائليااه، ووصااف الشااعر 

 .وبيان أثره في النفوس

                                           
 . 11: أصول الحديث علومه ومصطلحه  -4

 . 417: الكليات   - 
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وفيمااا ياااأتي عااارض لتلااك األحادياااث المرويملسو هيلع هللا ىلصاااة عااان الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص، وماااا تضااامنته مااان      

 .موضوعات

 :على الشعر والشعراء ثناؤه  - 1

رويت بعض األحاديث النبوية التي يثناي فيهاا الرساول ملسو هيلع هللا ىلص علاى الشاعر عاماة، وعلاى      

أخارى يثناي فيهاا ملسو هيلع هللا ىلص علاى بعاض الشاعراء، لسامات أشعار بعينها، وكذلك جاءت أحادياث 

 .ظهرت في شعرهم

 :على الشعر ثناؤه  -أ

أثنى رسول   ملسو هيلع هللا ىلص على الشعر عامة؛ وذلك في قولـه     
(8)

 : 

ماااـلةً ))  اااعكِر ِحكك ، وفاااي رواياااة((إِنملسو هيلع هللا ىلص ِمااانل الْشِ
(7)

ماااـلةً : ))  ، وفاااي رواياااة أخاااـرى((للِحكك
(6)

 :

(( ً القول الصادق المطابق للحق: ؛ والحكمة هي((ِحكلمـا
(1)

.  

)) وبذلك نرى أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قد جعل      
(1 )

بعض الشعر جزءاً من الحكمة التي خا   

  تعالى بها أنبياءه ، ووصف بها أصفياءه ، وامتن عليهم بذلك ؛ إذ جعلهام مخصوصاين 

بها من قبله ، ومغمورين بفخرها من جهته ، وناهيك بذلك من فضيلة للشعر والشعاـراء ، 

 (( .ومزية عظم بها قدر األدب واألدباء 

 على أشاعار بعينهاا، كقولاه علياه الصاالة والساالم مثنياا علاى قاول وكذلك فقد أثنى ملسو هيلع هللا ىلص     

لبيااد باان ربيعااة
(11)

ااـد: ))  ااةك للبـِيك اااِعرة كلِلمل ااا شل ةا قلاللهل اادلقك كااـلِلمل ااال  ل  أال ككاال  : أصك ااا خل ءا مل شااـليك

 ((.بلاِطلك 

 :على الشعراء  ثناؤه  -ب

)) على بعض الشاعراء؛ أثنى رسول   ملسو هيلع هللا ىلص     
(12)

لماا فاي شعرهاـم مان الحكماة والحاث  

؛ كثنائااه عليااه الصااالة والسااالم علااى عبااد   باان رواحااة حيااث ((علااى الفضاايلة والخياار 

قال
(13)

فلثل ـ يعنى بذاك ابنل رواحة ـ قال)) :   : إنملسو هيلع هللا ىلص أًخا للككمك ال يلقكولك الرملسو هيلع هللا ىلص

                                           
ما يجوز مان الشاعر والرجاز والحاداء وماا : باب . األدب : كتاب . 2278: صحيح البخارإ  -1

 .  يكره 

 .الشعر : باب . اللباس : كتاب .  1 2/3: صحيح سنن ابن ماجة   -2

. 2/373: بااااب الشاااعر ، وصاااحيح سااانن الترماااذإ .اللبااااس : كتااااب . 1 2/3: الساااابق   -3

. األدب: كتااب .   14: كماة ، وصاحيح سانن أباي داود إن مان الشاعر ح: باب . االستئذان

 .  ما جاء في الشعر : باب 

 .8  / 1: فتح البارإ : انظر  -4

 . 3 3:  نضرة اإلغريض في نصرة القريض   - 

ما : باب.  األدب. 2277: وانظر صحيح البخارإ. الشعر:  كتاب. 4/442: مسلم صحيح -8

َوكـُلُّ نَِعْيٍم ال َمَحالـَةَ  )): ، وتمامه 8 2: وشطر البيت في ديوانه. يجوز من الشعر والرجز

 . ((َزائُِل 
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سـكولك  ِ يلتـكلـكو كِ   تـلابـلهك فِـيكـنـلا رل

 إِذَا انـَْشـقَّ َمـْعـُروٌف ِمَن الفَْجِر َساِطعُ                                  

لكوبكنلا قـك ى فـل مل ا الهكـدلى بـعد العـل انـل  أرل

 بـِه مـُوقـِنـَاٌت أنَّ مـَا قـَاَل َواقـِعُ                                  

 يَـبـِْيـُت يُـَجاِفي َجنـْبَهُ َعْن فَِراشـِهِ   

 ((.إذَا اْسـتُـثْـِقَلْت بـِالَكافِِرْيَن الَمَضاِجُع                                  

كما أثنى عليه الصالة والسالم على حسان بن ثابت     
 

لهجائه المشركين ؛ فقال ملسو هيلع هللا ىلص
(14 )

 :

اهكمك ))  ـتلفلى هلجل اشك سملسو هيلع هللا ىلصانك فلشلفلى ول ))؛ ((حل
(1 ))

 ((.أإ شفى المؤمنين واشتفى هو 

ومن باب الثناء على الشعر والشعراء، وصف الشعر بالصدق، وعده من باب الجهاد      

في سبيل   تعالى؛ فأما وصف الشعر بالصدق ، فهو يعد ثناء عليه، وثناء على الشاعر 

: )) وذلك كما في الحديث السابق. لى صدق الشاعرالذإ قاله؛ ألن صدق الشعر يدل ع

ةك للبِيكد  ا شلاِعرة كلِلمل ةا قلاللهل دلقك كـلِلمل  .الحديث((. أصك

وأما عده من باب الجهاد في سبيل   تعالى؛ فهو ثناء أيضا علاى الشاعر والشعاـراء؛      

ود، وهو مان أماور ولذلك فالشاعر المدافع عن دينه بشعره يعد مجاهداً، والجهاد أمر محم

الدين، التي ينال من أدملسو هيلع هللا ىلصاها شرفاً كبيراً، وثواباً عظيماً، يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مؤكداً ذلك
(18)

: 

ِِ ول ِلسلانلِه ))   ِفِه يك اِهدك بِسل ؤِمنل يكجل ؛ وذلك عندما جاءه ملسو هيلع هللا ىلص كعب بن مالاك؛ فقاال((إِنملسو هيلع هللا ىلص المك
(17)

: 

كل ))  ى فِيـه ِ؟ إْن   تلبلارل تل وكليكفل تلرل ا قـد علِلمك عكـِر مل لل في الْشِ  ((. وتعـالى قدك ألنكزل

ويقول كذلك عليه الصالة والسالم
(16)

اِلككمك : ))  ول أمك ألِسنلتِككمك ول اِهدكوا بِأيكِديكككمك ول  ((. جل

)) ولذلك صار      
(11)

، الشاعراء األتقيااء معادودين فاي زمارة المجاهاـدين فاي سابيل   

الذابين عن دينه المنافحين عن أهله، فنالوا بذلك شرف الجهاد في الادنيا، ويرجاى لهام فاي 

 ((.اآلخرة زلفى وحسن مآب 

                                                                                                       
 .13: الغريب   -1

ألول في ورواية البيت ا. هجاء المشركين: باب. ألدبا. 2276:صحيح البخارإ -2

 .الفاحش، أو القبيح من القول: والرفث. ((وفينا  ))، 182:الديوان

فضاائل حساان بان ثابات رضاي   : باب . فضائل الصحابة : كتاب .  61/ : صحيح مسلم  -3

 . تعالى عنه 

 . شفا : مادة .  2/466: النهاية في غريب الحديث واألثر  -4

 . 83/ 2: مسند اإلمام أحمد  -1

 . 83/ 2: بق السا -2

وصحيح سنن أبي . يا في أهلهمن خان غاز: الجهاد، باب: كتاب. 872: صحيح سنن النسائي -3

َجاِهددُدوا  )) :وناا  الحااديث فيااه. اهيااة تاارك الغاازوكر: باااب. الجهاااد: كتاااب.  47:  داوود
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 :دعاؤه ملسو هيلع هللا ىلص للشعراء  - 2

دعا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لبعض الشعراء ، بدعوات تكشف عن رضاه عن الشعر، وعن      

الصالة والسالم أولئك الشعراء، وتدل على طلبه المزيد من قول الشعر؛ كدعائه عليه 

لحسان بن ثابت رضي   تعالى عنه
(2 )

وحِ القكدكس ِ: ))   ((.اللملسو هيلع هللا ىلصهكمملسو هيلع هللا ىلص أليِْدكهك بِرك

ً لعامر بن باألكوعوكقوله ملسو هيلع هللا ىلص      ً داعيا  أيضا
 
،
 

عندما كان يحدو بالقوم مع رسول   

صلى
 

  عليه وسلم في طريقهم إلى خيبر
(21)

هك  ك : ))  مك حل  ((.يلرك

 :بقول الشعر وتشجيع قائليه على قوله أمره  - 3

أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعض الشعراء بقول الشعر، وندبهم إليه، وشاجعهم علاى قولاه، وباين      

لهم أن صنيعهم هذا من الجهاد في سبيل   تعالى؛ فأما أمره علياه الصاالة والساالم بقاول 

الشعر؛ فمنه قوله
(22)

شك : ))  ا ِمنك رل لليكهل يكشا ً؛ فلإنـملسو هيلع هللا ىلصهك أشلد  عل وا قكرل  ((.قا بـِالنـملسو هيلع هللا ىلصبكِل اهكجك

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص     
(23)

: 

لناـملسو هيلع هللا ىلصمل ))   أ ادا باـِيلِدِه كل مملسو هيلع هللا ىلص حل الملسو هيلع هللا ىلصاِذإ نـلفاـكحك مك اِلاِه، ول مل اِهادك بـِنـلفـكساـِِه ول ؤِمنل يكجل وا بـِالشـِْعكِر، إِنملسو هيلع هللا ىلص الـمك ا اهكجك

ونـلهكمك بـِالنـملسو هيلع هللا ىلصبـكِل  حك  ((. تـلنـكضل

وقولااه عليااه الصااالة والسااالم لحسااان رضااي   عنااه     
(24 )

اانك : ))  ، أجااـِبك عل ااانك سملسو هيلع هللا ىلص يااـلا حل

سكوِل  ِ  حِ القـكدكِس . رل وك ، وفي رواية((اللملسو هيلع هللا ىلصهكمملسو هيلع هللا ىلص أيـِْدكهك بـِرك
(2 )

 ((.أجـِبك علـنـِْيك : )) 

رضاي   تعاالى عناه  وأما تشجيعه ملسو هيلع هللا ىلص الشعراء على قاول الشاعر؛ فمناه قولاه لحساان     

يدعوه لهجاء المشركين
(28)

هكمك ـ ألوك قـلالل : ))  علكل : اهكجك جـِبكِريكلك مل  ((. هلاِجِهم ـ ول

وقوله عليه الصالة والسالم     
(27)

سكاوِل  ِ : ))  ا نلافلحل علانك رل سملسو هيلع هللا ىلصانل مل عل حل حك القكدكِس مل وك إنملسو هيلع هللا ىلص رك

لملسو هيلع هللا ىلصمل  سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل  ((. صل

                                                                                                       
 . 133: مي في الشعرااللتزام اإلسال -4
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وقوله ملسو هيلع هللا ىلص لحسان كذلك     
(26)

تل علنك  ِ : ))  ا نلافلحك يِْدككل مل الك يكؤل حل القكدكِس ال يلزل وك إِنملسو هيلع هللا ىلص رك

سكوِلِه  رل  ((.ول

ومما يعد من التشجيع على قول الشعر قوله ملسو هيلع هللا ىلص     
(21)

 : 

اِهاادك بِنلفـكساا))  ؤِمنك يكجل ااعكِر، إِنملسو هيلع هللا ىلص الااـمك ااوا بِالْشِ ااا اهكجك لنملسو هيلع هللا ىلصمل أ اادا بااـِيلِدِه كل مملسو هيلع هللا ىلص حل ااحك مك الملسو هيلع هللا ىلصااِذإك نلفك اِلااِه، ول مل ـِِه ول

ونلهكمك بِالنـملسو هيلع هللا ىلصبـكِل  حك ؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص يعد الشاعر مان بااب الجهااد فاي سابيل   تعاالى، والجهااد ((تلنكضل

عماال مرغااوب فيااـه؛ لمااا لااه ماان ثااواب عظاايم، وكااذلك ألن للشااعر وقااع مااؤثر فااي نفااوس 

ذا التأثير هو الذإ يطماح إلياه شاعراء المسالمين، وترتااح إلياه نفوساهم؛ لاذلك األعداء، وه

يكاااون مشاااجعاً علاااى قاااول المزياااد مااان الشاااعر فاااي أعاااداء اإلساااالم، المنااااوئين لدعوتاااه، 

 .والمتجرئين على حرمته

سعيد فشوان.يقول د      
(3 )

: 

ة ماان الوظااائف وبهااذا صااار الاادفاع عاان األمااة ، والتعبياار عاان فكرهااا، وقيمهااا النبيلاا))  

 ((.االجتماعية التي كلف بها الشاعر في عصر صدر اإلسالم 

بل صار ذلك وظيفة دينياة فاي المقاام األول، وتلاك مهماة عظماى، نهاض بهاا : وأقول     

شااعراء الاادعوة اإلسااالمية فااي عصاار صاادر اإلسااالم، وينبغااي أن يضااطلع بهااا الشااعراء 

ة الذإ يادافع عنهاا، وعان دينهاا ، وينشار المسلمون في كل زمان ومكان؛ ألنهم لسان األم

 . محاسنها، ويعبر عن  مالها و المها، ويصور شتى صور حياتها

وإذا اضطلع الشاعراء بتلاك المهماـة كاان شعاـرهم صاورة حياة لمشااعر أماتهم، وفكرهاا، 

 .  وقيمها النبيلة، وسجالً صادقاً لصور حياتها المختلفة

 :الشعر، وبيان أثره في نفوس أعداء اإلسالم وصف النبي  - 4

وصف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الشعر، وبين منزلته من حيث الحسن والقابح، وكشاف عماا يحدثاه      

من تأثير في نفوس أعداء اإلسالم؛ فقال عليه الصاالة والساالم فاي وصاف الشاعر، وبياان 

منزلته من حيث الحسن والقبول، والقابح والارفض
(31 )

انكهك )) :  سل ِزللاِة الكلاالم ِ، حل نك اعكرك بِمل الْشِ

قلبِيكحـكهك كلقلبِيكحِ الكلالِم  سلِن الكلالِم، ول  ((.كلحل

                                                                                                       
 . ما جاء في الشعر: باب. األدب : كتاب . 148: صحيح سنن أبي داود -8

فضاائل حساان بان ثابات رضاي تعاالى   :  بااب . فضائل الصحابة :  كتاب.  61/ : صحيح مسلم  -1

 .عنه 

 .  2 6: رقم . 3 2/4: سلسلة األحاديث الصحيحة  -2

 .117: الدين واألخالق في الشعر  -3

ة األحادياث ، وسلسالومناه قبايح باب الشعر حسن كحسان الكاالم. 321: األدب المفردصحيح  -1

 . 446: رقم. 1/168: الصحيحة
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وقاااااااااااااال ملسو هيلع هللا ىلص مبينااااااااااااااً أثااااااااااااار الشاااااااااااااعر فاااااااااااااي نفاااااااااااااوس األعاااااااااااااداء      
(32 )

 : 

قا بـِالنـملسو هيلع هللا ىلصبكِل ))  شك ا ِمنك رل لليكهل يكًشا فلإنـملسو هيلع هللا ىلصه أشلد  عل وا قكرل  ((.اهكجك

وكذلك قوله عليه الصالة والسالم لعمار بان الخطااب رضاي   عناه عنادما قاال لعباد      

  باان رواحااة ، حااين أنشااد شااعراً بااين ياادإ رسااول   ملسو هيلع هللا ىلص فااي حاارم مكااة
(33)

اانل : ))  يلااا ابك

ِم   اارل فِاايك حل االملسو هيلع هللا ىلصمل، ول سل ااِه ول لليك االملسو هيلع هللا ىلصى   عل سكااوِل   صل ااةل، بلاايكنل يلاادلإ رل احل ول ؟ فقااال رل عااـكرل لك الْشِ  تلقكااوك

حِ النااـملسو هيلع هللا ىلصبكِل : رسااول   ملسو هيلع هللا ىلص ِهمك ِماانك نااـلضك عك فِاايك اارل اار فلللهااـِيل ألسك ااْلِ علنااـكهك يلااا عكمل ، وفااي روايااة ((خل

أخرى
(34 )

قكعِ الن: ))  لليكِهمك ِمنك ول هك ألشلد  عل إك نـلفـكِسـيك بـِيلِدِه للكلالمك  ((.  ـملسو هيلع هللا ىلصبكِل خـلْلِ علنـكهك فلو لالذِْ

 :التي يوحي ظاهرها بعدم رضاه عن الشعر أقواله   -ثانياً 

روإ عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعض األقوال التي يوحي ظاهرها بذم الشعر جملة     
(3 )

، وأصح 

مااا روإ ماان ذلااك قولااـه عليااـه الصااالة والسااالم مبيناااً مااا يحااد  لماان أكثاار ماان روايااة 

الشعر
(38 )

ِدككمك قليكًحا ألن يل : ))  فك أحل وك تلِلئل جل تملسو هيلع هللا ىلصى)مك تلِلئ ِشعكراً ( حل يكرة للهك ِمنك ألنك يلمك  ((.  يلِريكِه، خل

وفي رواية أخرى عن أبي ساعيد الخادرإ     
 

قاال
(37)

سكاوِل  ِ : ))  اعل رل انك نلِسايكرك مل بليكنلاا نلحك

اااِعرة يك  ضل شل اارل َ ، إذ عل االملسو هيلع هللا ىلصمل بِااالعلرك سل ااِه ول لليك االملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل ااِه صل لليك االملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكااولك  ِ صل نكِشاادك، فلقلااالل رل

لملسو هيلع هللا ىلصمل  سل ارة للاهك ِمانك ألنك : ول يك الا قليكًحاا، خل جك فك رل وك تلِلئل جل ، ألن يلمك ِسككوا الشملسو هيلع هللا ىلصيكطلانل ذكوا الشملسو هيلع هللا ىلصيكطلان، أوك أمك خك

تلِلئ ِشعكراً   ((.يلمك

تتعااارض مااع مااا وهااذا الحااديث ياادل فااي ظاااهره علااى ذم الشااعر جملااة، وهااذه الداللااة      

روإ ماان أحاديااث عاان الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص تشاايد بالشااعر، وتحااث علااى قولااه؛ ولااذلك نجااد بعااض 

. العلماء يقفون عند هذا الحديث، ويؤولونه بما يتفق ماع موقاف الرساول ملسو هيلع هللا ىلص المؤياد للشاعر

ومن أولئك العلماء النووإ رحمه   ،
  

حين قال
(36)

 : 
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ً كم، كان يقطعه طريق الحاَ قاد 113على  ، 131،   13: معجام ماا اساتعجم: انظار. ) يما

: لمعااالم األثياارة فااي الساانة والساايرة، وا3 2: معجاام المعااالم الجغرافيااة فااي الساايرة النبويااة
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استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة الشعر مطلقاً، قليله وكثياره، وإن كاان ال )) 

هاو مبااح ماا لام يكان فياه : خذوا الشيطان، وقاال العلمااء كافاة: فحش فيه، وتعلق بقوله ملسو هيلع هللا ىلص

وهاذا هاو الصاواب؛ فقاد ساامع . هاو كاالم حسانه حساان وقبيحاه قبايح: فحاش ونحاوه، قاالوا

ملسو هيلع هللا ىلص الشااعر واستنشااده، وأماار بااه حسااان فااي هجاااء المشااركين، وأنشااـده أصااحابه النبااي 

بحضاارته فااي األساافار وغيرهااا، وأنشااده الخلفاااء وأئمااة الصااحابة، وفضااالء الساالف، ولاام 

 ((.ينكره أحد منهم على إطالقه، وإنما أنكروا المذموم منه، وهو الفحش ونحـوه 

))وهذا الحديث 
 (31)

أنه الاذإ غلاب علياه الشاعر واماتأل صادره : قيل في تأويله أحسن ما  

 ((.منه ، دون علم سواه، وال شيء من الذكر 

وبناء على ذلك فالذم في الحديث غير موجه إلى الشعر لذاتاه، وإنماا إلاى اإلفاراط فاي      

وماا ساوى ذلاك . اإلقبال عليه، حتى يشغل اإلنسان عن طاعة ربه، وذكاره، وتاالوة كتاباه

ذم فيه، وال تثريب على قائله وال على راويه ومستمعه، إذا لم يكن مان فااحش الكاالم؛ فال 

)) ألن 
(4  )

المذموم من الشعر الذإ ال فحش  فيه إنما هو اإلكثار مناه، وكوناه غالبااً علاى 

 ((.اإلنسان، فأما يسيره فال بأس بإنشاده وسماعه وحفظه 

روإ فااي صااحيحي البخااـارإ ومسلااـم، وقااد روياات للحااديث السااابق زيااادة، علااى مااا      

وهي
(41)

وقد أنكر الحافش ابن حجر رواية هاذه الزياادة، ثام عقاب عليهاا ((. هكِجيتك بِِه : )) 

بقوله
(42)

 ((. فلم تثبت هذه الزيادة : )) 

وت فيه الزيادة السابقـة      وقال األلباني عن الحديث الذإ رك
 (43)

باطل بزيادة هجيات : )) 

معقباً على قول ابن حجـرثم قال ((. به 
(44)

 ((.بل هي باطلة قطعاً : قلت : )) 

وقال المظفار بان الفضال العلاوإ 
(4 )

أن : منهاا: هاذا حاديث ال يصاح مان وجاوه: قلناا: )) 

قد طعن علياه أصاحاب الحاديث، وقولاه غيار موثاوقا باه [ راوإ الحديث السابق ] الكلبي 

 .عندهم

ي النباي صالى   تعاالى علياه وسالم باه، يارى أن حفش البيات الواحاد مماا هجا: ومنها     

 .قيحه وال يتوارى قبحه فضالً أن يمتلىء الجوف به

أنه لو أراد به هجاء نفسه الشريفة لصرح بكفر المتلفش به فضالً عان الماتحفش : ومنها     

له المالىِء بطنه به؛ إذ ال خالف باين المسالمين أن مان سابملسو هيلع هللا ىلص رساول   فقاد كفار، والساب  

                                           
 .1 13/1: الجامع ألحكام القر ن  -2

 . 18/ 1: شرح صحيح مسلم للنووإ  -3

 .  8 / 1: فتح البارإ -1

 .  8 / 1: السابق -2

 . 1111: رقم .  238/  3: سلسلة األحاديث الضعيفة: انظر -3

. 1111: رقم .  236/  3:السابق -4
 

 .  382،  381: نضرة اإلغريض في نصرة القريض - 
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وإذا بطل ذلك كاان الماراد باه ذم مان جعال دأباه تحفاش األشاعار الرقيقاة، . ء من الهجوجز

ب عليااه ماان أماار دينااه وإصااالح واألهاااجي الدقيقااة، حتااى شااغله ذلااك عاان معرفااة مااا يجاا

وبهذا تبطل حجة من اعتمد على تلك الزياادة، ووجاه  معناى الحاديث إلاى الهجااء  ((.دنياه

 .بناًء عليها

 :المتعلقة بالشعر  أفعال الرسول  -بحث الثانيالم

)) أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هي ما قام باه مان أعماال      
(48)

نقلهاا إليناا الصاحابة مثال وضاوئه  

وأدائااه الصاالوات الخمااح بهيئاتهااا وأركانهااا، وأدائااه ملسو هيلع هللا ىلص مناسااك الحااج، وقضااائه باااليمين 

 (( .والشاهد ، وما إلى ذلك 

وقد صدَّق الرسول صلى هللا عليـه وسلم أقواله بأفعاله؛ ألنه ال ينطق عن الهوى،      

ً لموقفه إن هو إال وحي يوحى؛ ولذل ك فأقواله من الشعر قد صدَّقها بأفعال كانت تثبيتا

من الشعر الذي عبر عنه بأقواله، وتعضيًدا له، وتأييًدا لمكانة الشعر، وعظيم أثره في 

 . الحياة اإلنسانية

 :وتتمثل أبرز تلك األفعال فيما يأتي

 :الشعر سماعه  -أوالً 

ختلفاة ، قاال بعضاها أصاحابه ، وبعضاها اآلخار قالاه سمع الرساول ملسو هيلع هللا ىلص أشاعاًرا م

 خرون ، كأشعار أمية بن أبي الصالت
 

ملسو هيلع هللا ىلص يطلاب مان بعاض أصاحابه أن وغياره ؛ فقاد كاان 

فأماا ماا سامعه مان شاعر أصاحابه رضاي   تعاالى عانهم . يسمعوه شيئا مان تلاك األشاعار 

عبد   بن رواحـة الاذإ أنشاده باين يدياه فكثير، منه ـ على سبيل المثال ال الحصر ـ شعر 

وذلك فيما رواه أنح بن مالك عليـه الصالة والسالم ، 
 

رضي   عنه
(47 )

 : 

ة بلايكنل ))  احل ول علبكدك  ِ بن رل ةِ القـلضـلاِء، ول رل كملسو هيلع هللا ىلصةل فِي عكمك لملسو هيلع هللا ىلصمل دلخـللل مل سل لليكِه ول للى  ك عل أنملسو هيلع هللا ىلص النـملسو هيلع هللا ىلصبـِيملسو هيلع هللا ىلص صل

ِشيك  ِه يلمك هكول يلقـكول كيلدليك  : ول

بـِيكِلهِ   خـلل وا بلـنِي الككـفملسو هيلع هللا ىلصاِر علنك سل

ـِلهِ  ـللى تـلنـكِزيك  اليلومل نـلضِربكككمك عل

ِلـهِ  ِقـيك امل علـنك مل ِزيكلك الهل بًا يـك  ضـلرك

ِلِه  ذِهـلك الخـلِلـيكلل علنك خـلِليك يـك  ول

رك      ِم   : فلقلالل للهك عكمل اـرل فِايك حل الملسو هيلع هللا ىلصمل، ول سل اِه ول لليك لملسو هيلع هللا ىلصى   عل سكوِل   صل ةل، بليكنل يلدلإ رل احل ول يلا ابكنل رل

؟ فقال رسول   صلى   عليه وسلـم عكرل لك الْشِ ِهمك ِمانك : تلقكوك عك فِيك رل ر فلللِهيل ألسك ْلِ علنكهك يلا عكمل خل

حِ النملسو هيلع هللا ىلصبكِل   ((.نلضك

                                           
 .  2: أصول الحديث علومه ومصطلحه -1

نن وصاحيح ساا .مااا جااء فاي إنشااد الشاعر: بااب. االساتئذان. 2/374: صاحيح سانن الترماذإ -1

: والشااعر فااي ديااوان اباان رواحااة. إنشاااد الشااعر فااي الحاارم: باااب. المواقياات. 4 8: النسااائي

 . مع اختالف في رواية الشطر الثاني.  14، 144
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ومن ذلك أيضا سماعه ملسو هيلع هللا ىلص قصيدة كعب بن زهير     
 

ساعود .التي أنشدها بين يديه؛ يقول د

الفنيسان
(46)

 : 

وخباار كعااب وإنشاااده القصاايدة بااين ياادإ النبااي ملسو هيلع هللا ىلص قااد تعااددت طرقااه بااين موصااول )) 

ي عشر طريقاا جمعت لك في هذه الرسالة ثمانية طرق موصولة، وأكثر من إثن. وموقوف

ولام أجاد كتابًاا مزباوراً ألحاد مان السالف أو الخلاف أنكار أو . موقوفة على أكثر من واحاد

 ً  ((. -و  أعلم -شكك في هذا الخبر، فصار بمثابة المجمع عليه المتواتر تواتراً معنويا

ى المنبار، الاذإ وقد كان رسول   ملسو هيلع هللا ىلص يستمع لحسان، وهو ينشد شعره في المسجد عل     

 . وضعه له عليه الصالة والسالم ؛ لينشد شعره عليه

قالت -رضي   تعالى عنها -ومما يدل على ذلك ما روإ عن عائشـة     
(41)

 : 

اِه يل ))  لليك مك عل سكجِد، فليلقكاوك سملسو هيلع هللا ىلصانل ِمنكبًِرا فِيك المل عك ِلحل لملسو هيلع هللا ىلصمل يلضل سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل لك  ِ صل سكوك او كلانل رل جك هك

االملسو هيلع هللا ىلصمل  سل ااِه ول لليك االملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكااولك  ِ صل ، فلقلااالل رل الملسو هيلع هللا ىلصمل سل ااِه ول لليك االملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكااوِل  ِ صل انك قلااالل فِااي رل إِنملسو هيلع هللا ىلص : مل

سللملسو هيلع هللا ىلصم ل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكوِل  ِ صل ا نلافلحل علنك رل ، مل سملسو هيلع هللا ىلصانل عل حل حل القكدكِس مل وك  ((.رك

والحديث الذإ رواه أبو هريرة
 
ضي   تعالى عنهر

(  )
: 

شل إلليكِه، فلقلالل ))   عكرل فِيك اللمسكجـِِد، فلللحل هكول يكنـكِشدك الْشِ سملسو هيلع هللا ىلصانل ول رملسو هيلع هللا ىلص بـِحل رل مل كناـكِشدك، : أنملسو هيلع هللا ىلص عكمل قـلدك ككنـكتك أ

ةل، فـلقاـلالل  ارل يك ، ثـكمملسو هيلع هللا ىلص التـلفـلتل إلى أبـِي هكرل نك هكول خـليكرة مـِنـككل فـِيكِه مل سكاولل  أنكشكادككل  ل : ول اِمعكتل رل أسل

لملسو هيلع هللا ىلصمل يـلقكولك  سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل وحِ القكدكِس؟ قلالل . أِجبك علنِْي:  ِ صل  ((.اللملسو هيلع هللا ىلصهكمملسو هيلع هللا ىلص نلعلمك : اللملسو هيلع هللا ىلصهكمملسو هيلع هللا ىلص أيِْدكهك بـِرك

وأمااا مااا ساامعه الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص ماان األشااعار األخاارى، غياار مااا قالااه أصااحابه رضااي        

أمية بن أبي الصلت؛ فعن عمرو بن الشريدعنهم؛ فمثل شعر 
 

عن أبيه قال
( 1)

 : 

ًماا))  الملسو هيلع هللا ىلصمل يلوك سل اِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكاولل  ِ صل ِدفكتك رل يملسو هيلع هللا ىلصاةل بان أبِاي : فلقلاالل . رل علاكل ِمانك ِشاعكِر أمل هلالك مل

ااتك  ءة ؟ قكلك اايك االكِت شل ً : قلااالل . نلعلاامك : الصملسو هيلع هللا ىلص اادكتكهك بليكتااا االملسو هيلع هللا ىلص . ِهيااِه فلأنكشل االملسو هيلع هللا ىلصمل فلقلااالل صل سل ااِه ول لليك ثكاامملسو هيلع هللا ىلص . ِهيااهِ : ى   عل

 ً تملسو هيلع هللا ىلصى أنكشلدكتكهك ِمائلةل بليكتا : فلقلالل . أنكشلدكتكهك بليكتا  ((.ِهيِه حل

لملسو هيلع هللا ىلصمل قلالل       سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى   عل ايلةا أنـملسو هيلع هللا ىلصه صل فِي ِرول ول
( 2)

ِلم : ))  : ، وفي رواياة أخارى((إنك كلادل لليكسك

((
( 3 )

ِلمك   ((.فِي ِشعكِرِه فلللقلدك كلادل يكسك

                                           
 . 48: ثيق بانت سعاد في المتن واإلسنادتو -2

وصااحيح ساانن . مااا جاااء فااي الشااعر : باااب . األدب : كتاااب . 148: صااحيح ساانن أبااي داود  -1

 . ما جاء في إنشاد الشعر : باب . االستئذان .  373: الترمذإ 

فضااائل حسااان باان ثاباات رضااي   :  باااب . فضااائل الصااحابة :  كتاااب .   8 / : صااحيح مساالم   -1

الرخصة فاي إنشااد الشاعر : باب . المساجد :  كتاب . 4 1/1: وصحيح سنن النسائي . تعالى عنه 

 .الحسن في المسجد 

لمة لالستزادة من الحاديث ، وهي كإيه: أصلها: وهيه . الشعر: كتاب.  4/441: صحيح مسلم -2

 .المعهود

 .كتاب الشعر.  4/441: السابق  -1
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وقد علق النووإ رحمه   على هذا الحديث بقوله    
( 4)

ومقصود الحديث أن النبي : )) 

ملسو هيلع هللا ىلص استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من اإلقرار بالوحدانية والبعث، ففيه 

هم، وأن جواز إنشاد الشعر الذإ ال فحش فيه وسماعه، سواء شعر الجاهلية وغير

المذموم من الشعر الذإ ال فحش فيه إنما هو اإلكثار منه، وكونه غالبا على اإلنسان، فأما 

 ((.يسيره فال بأس بإنشاده وسماعه وحفظه 

 ً  :بالشعر تمثله  -ثانيا

كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يتمثل ببعض األشعار في مواقف مختلفة؛ لماا لهاا مان تاأثير فاي  

 . بما تحمله من معاني سامية، تتناسب مع المواقف التي تمثل بها فيهاالنفوس، 

ومما يادل علاى تمثلاه علياه الصاالة والساالم بالشاعر ماا روإ عان عائشاة رضاي        

تعالى عنها عندما
(  )

ا: ))  ثـملسو هيلع هللا ىلصلك بـِشـليءا : قِيكلل للهل لملسو هيلع هللا ىلصمل يلتلمل سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل ِمانل هللك كلانل النـملسو هيلع هللا ىلصبـِي صل

عكِر ، قـلاللتك  يلقكولك : الْشِ ثـملسو هيلع هللا ىلصلك بـِِشعكِر ابن رواحةل، ول  : كلانل يلتلمل

ِد  ْوِ نك للمك تـكزل يلأتِيككل بـِاألخـكبلاِر مل  ((.ول

لملسو هيلع هللا ىلصمل يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل أيضا بشعر طرفاة بان العباد : أإ سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل أنه صل

 .هذا

صالة والسالم من شعر عبد   بن رواحة ما رواه البراء رضي ومما تمثل به عليه ال     

  تعالى عناه قاال
( 8)

هكاول يلناـكقكلك : ))  مل الخـلناـكدلِق، ول الملسو هيلع هللا ىلصمل يلاوك سل اِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل أيكاتك النـملسو هيلع هللا ىلصباـِي صل رل

اعل  ا الشملسو هيلع هللا ىلص ارل اال كلثِيك جل كلانل رل دكِرِه، ول ابل شلعلرل صل ى التملسو هيلع هللا ىلصرل ارل تملسو هيلع هللا ىلصى ول ابل حل ِز الت رل جل تلجاـِزك باـِرل هكاول يلرك ِر، ول

ةل  احل ول  : علبكِد  ِ بن رل

ـنـلا دليك ـتـل ا اهك ال أنـكتل مل مملسو هيلع هللا ىلص للوك  اللملسو هيلع هللا ىلصهك

ـنـلا يك ـلملسو هيلع هللا ىلـص ال صل دملسو هيلع هللا ىلصقـكنـلا ول ال تـلصل  ول

نـلا يك لـل نك سلـِكيـكنـلةل عل  فـلأنـكِزلـل

نـلا دلامل إنك ال قـليك ثـلْبِـِت األقــك  ول

                                                                                                       
.كتاب الشعر.  441/  4: السابق -4

 

 . 18/ 1: ح مسلم النووإشرح صحي -3

طر البيات فاي وشا. ما جاء في إنشااد الشاعر: باب. ناالستئذا. 2/374: صحيح سنن الترمذإ -4
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لدك  لاإنملسو هيلع هللا ىلص األعـكدلا قـ نـ ـيك ا عللل وك غـل  بـل
لا كنـ ليـ ًة أبـ ـل كنـ ا فِــتـ ادكوك  إذا أرل

وتـلهك  ا صل فـلعك بـِهل  ((.يلرك

ومما تمثْل به النبْي ملسو هيلع هللا ىلص  من  الشعر، ما روإ عنـه حين قام ببناء مسجد قباء؛ حيث     

)) كان عليه الصالة والسالم 
( 7)

لك ، وهكول يلنكقكلك اللملسو هيلع هللا ىلصبِنل يلنكقكلك معهكمك اللملسو هيلع هللا ىلصبِنل فِي بكنكيل    :انِِه ويلقكوك

بلرك  يك  هلذلا الِحملالك ال ِحملالك خل
ـرك   هل بملسو هيلع هللا ىلصنـلا ول ألطك ر  رل  هلذلا ألبـل

 : َويَقُْول ُ

هك  رك اآلِخرل رل ألجك مملسو هيلع هللا ىلص إِنملسو هيلع هللا ىلص األلجك  اللملسو هيلع هللا ىلصهك

 ((.َفاْرَحِم اأَلْنَصاَر َو الُمَهاِجَرْه    
قلال الراوإ
( 6)

ثملسو هيلع هللا ىلصلل : ))  ِلِميكنل للمك يكسلمملسو هيلع هللا ىلص ِليك فلتلمل سك لا ِمنل المك جك  ((.بِِشعكِر رل

ومن ذلك أيضاً تمثْله عليه الصالة والسالم بشطر بيت لبيد     
( 1)

ألال ككل  شيءا ما : )) 

 ((.خال  ل بلاِطلة 

 :الشعر سالحا في وجه األعداء  استخدامه  -ثالثاً 

هاجم شعراء المشركين اإلسالم، وهجوا المسلمين؛ فآذوهم بما قاالوه فايهم، فلماا شاعر      

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بأثر ذلك الهجاوم الشارس؛ واجهاه بساالح مثلاه، حياث أمار شاعراء المسالمين 

بالرد على شعراء المشركين بمثل ما قاالوا؛ لعلماه علياه الصاالة والساالم أن الشاعر يفعال 

 .لنفوس ما ال يفعله غيره ؛ فهو الخبير بسحر البيانفي ا

))وكيف يترك ملسو هيلع هللا ىلص هذه الثغرة، و     
(8 )

يقعدك عان توجياه شاعرائه، وهاو يارى أثار الشاعر  

فيهم، وفعل اللسان فاي صافوفهم ونفوساهم؛ فالباد أن يواجاه الساالح بساالح مثلاه، وكاذلك 

 ((.فعل رسول   ملسو هيلع هللا ىلص 

                                           
هجارة النباي ملسو هيلع هللا ىلص وأصاحابه إلاى : بااب . كتااب فضاائل الصاحابة .  1422: صحيح البخاارإ  -1

ِل  )): قال ابن األثير : لحمالك وا. المدينة  مك الك بالكسر من الحل والاذإ يكحمالك مان خيبار . الِحمل

ال ، : التمر  مك ال أو حل أإ إْن هاذا فاي اآلخارة أفضال مان ذاك وأحمادك عاقباةً ، كأناه جماعك ِحمك

لل  امل لل أو حل مل ( 1/443: النهاية في غريب الحديث واألثار . )  ((ويجوز أن يكون مصدر حل

ال ُهمَّ  )): ورواية الشطر األول فيه هي . 141: والبيت الثاني ورد في ديوان ابن رواحة . 

 .(( إِنَّ العَْيَش َعْيُش اآلِخَرهْ 

 .، والباب نفسه الكتاب. السابق -2

وصاحيح . ر والرجزن الشعما يجوز م: باب. األدب:  كتاب.2277:  صحيح البخارإ: انظر -3

 .8 2 :وشطر البيت في ديوانه.  الشعر:  كتاب.  4/442:  مسلم

 .84، 83(: الجبورإ ) اإلسالم والشعر   -1
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 ((
(81)

هااذا شاايء وشاايء  خاار، فقااد كااان رسااول   ملسو هيلع هللا ىلص ينظاار للشااعر علااى أنااه ملكااة ماان  

الملكااات الفنيااة التااي اشااتهرت بهااا العاارب، وأحبتهااا، وولعاات بهااا، وصااارت بعضاااً ماان 

 ((.فكرها، وذات أثر فعال في نفسيتها 

شعراء اإلسالم الثالثة حسان بن ثابت، وكعب ومما يشهد بهذا الموقف ما فعله ملسو هيلع هللا ىلص مع      

بن مالك ، وعبد   بن رواحة رضي   تعالى عنهم؛ فقد دعاهم، وأمرهم بهجاء قاريش، 

كما في الحديث الذإ روإ عن عائشة رضي   عنها
(82)

: 

االملسو هيلع هللا ىلصمل قااـلالل ))  سل ااِه ول لليك االملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكااولل  ِ صل يكشاااً؛ فلإناا: أنملسو هيلع هللا ىلص رل ااوا قكرل ااقا اهكجك شك ااا ِماانك رل لليكهل ااد  عل ـملسو هيلع هللا ىلصهك أشل

ةل فـلقـلالل  احل ول سللل إلى ابن رل اِب : بـِالنـملسو هيلع هللا ىلصبكِل، فـلأرك سللل إلاى كلعك ِض، فاـلأرك اهكمك فاـلللمك يلارك هكم ك، فـلهلجل اهكجك

اانك  سملسو هيلع هللا ىلص اِه، قاـلالل حل لليك ا دلخاـللل عل اانل بان ثـلاباـِت، فاـلللمملسو هيلع هللا ىلص سملسو هيلع هللا ىلص سللل إلى حل اِلِك، ثـكمملسو هيلع هللا ىلص أرك  نل للككامك أنك  قاـلدك : بن مل

ككاهك، فـلقاـلالل  ْرِ عللل يكحل ااِرِب بـِذنـكباـِِه، ثاـكمملسو هيلع هللا ىلص أدكللاعل ِلسلاناـلهك فاـلجل اِد الضملسو هيلع هللا ىلص ِسلكوا إلاى هلاذا األسل الاذإ : تكرك ول

ا سل اِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكاولك  ِ صل اِم، فاـلقلالل رل ْقِ ألفـكِريـلنـملسو هيلع هللا ىلصهكمك بـِِلسلانِي فاـلِرإل األِديك ال : لملسو هيلع هللا ىلصمل بلعلثـلكل بـِالحل

اا ل للااكل  تملسو هيلع هللا ىلصااى يكللْخِ ِهمك نـلسلبااـًا، حل إنملسو هيلع هللا ىلص ِلااي فِاايك ا، ول يااـكشا بـِأنـكسلابااـِهل للاامك قـكرل اارا أعك ، فااـلإنملسو هيلع هللا ىلص أبلااا بلكل لك تااـلعكجل

؛ فـلقـلالل  عل جل سملسو هيلع هللا ىلصانك ثـكمملسو هيلع هللا ىلص رل الاذإ بلعلثاـلكل : نـلسلبـِي؛ فـلأتـلاهك حل ، ول سكولك  ِ قاـلدك للخاـملسو هيلع هللا ىلص ل ِلاي ناـلسلبلكل يلا رل

جـِيكنِ بـِ  ةك ِمنل العـل ا تـكسلل  الشـملسو هيلع هللا ىلصعلرل نـملسو هيلع هللا ىلصكل ِمنـكهكمك كلمل ْقِ ألسكـلـل  . الحل

اانل : قـلاللتك علائِشـلة سملسو هيلع هللا ىلص الملسو هيلع هللا ىلصمل يلقكاولك ِلحل سل اِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكاولل  ِ صل وحل القاـكدكِس  : فـلسـلمـِعلتك رل إنملسو هيلع هللا ىلص رك

تل علِن  ِ ول  ا نـلافـلحك ، مل يِْـدككل الك يكؤل سكوِلِه ال يلزل  ((.رل

وكذلك قوله علياه الصاالة والساالم لحساان    
(83)

امك ـ أو قلاالل : ))  هك ِجبكِريكالك : اهكجك هلااِجِهمك ـ ول

علكل   ((.مل

وقد أدى حسان رضي   تعالى عنه تلك المهمة العظيمة، التاي أناطهاا باه رساول        

نافحااً عان اإلساالم والمسالمين، فكانات أشاعاره ملسو هيلع هللا ىلص أداًء عظيًما؛ حياث وقاف فاي الميادان م

علااى أعااداء اإلسااالم كالسااهام فااي غلااح الظااالم، حتااى قااال عنااه رسااول   عليااه الصااالة 

والسالم
(84)

اشـكتـلفلى : ))  سملسو هيلع هللا ىلصانك فـلشلفلى، ول اهكمك حل  ((.هلجل

                                           
 . 1 : السابق  -2
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عااداء قولااه عليااه وممااا يشااهد أيضااا باسااتخدام الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص الشااعر سااالًحا فااي وجااه األ     

الصالة والسالم
(8 )

الاِذإ نـلفاـكحك : ))  اِلاِه، ول مل اِهادك بـِنـلفاـكِسِه ول اؤِمنل يكجل عكر، إنملسو هيلع هللا ىلص المك وا باـِالْشِ اهكجك

ونـلهكمك بـِالنـملسو هيلع هللا ىلصبكِل  حك ا تـلنـكضل دا بـِيلِدِه كلأنـملسو هيلع هللا ىلصمل مملسو هيلع هللا ىلص حل  ((.مك

والمقصود من أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بهجاء أعاداء اإلساالم مان المشاركين وغيارهم، وحاث      

))أصحابه على ذلك، وعده من باب الجهاد في سبيل   تعالى هو 
(88 )

النكاية فاي الكفاار، 

وقد أمر   تعالى بالجهاد في الكفاار واإلغاالظ علايهم، وكاان هاذا الهجاو أشاد علايهم مان 

ق النباال، فكااان مناادوبًا لااذلك مااع مااا فيااه ماان كااف أذاهاام، وبيااان نقصااهم، واالنتصااار رشاا

 ((.بهجائهم للمسلمين 

 : المنبر لحسان لينشد عليه الشعر في المسجد وضعه  -رابعاً 

اارل        أحاح الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص بقيمااة الشااعر، وأثااره فاي نفااوس األعااداء، فااأواله عنايتااه، وحل

ا قاله الشعراء المسلمون دفاًعا عن اإلسالم وأهله، وتأكيدًا لهاذا األمار، وضاع على نشر م

عليااه الصااالة والسااالم لحسااان باان ثاباات منبااًرا فااي المسااجد؛ لينشااد شااعره عليااه؛ ليساامعه 

الناااس؛ فيااذيع بياانهم، ويسااعد المساالمون بمااا قياال فااي الاادفاع عاانهم وعاان دياانهم، ويشااقى 

رداً علااى ترهااتهم، وانتصااراً للمساالمين مان ظلمهاام المشاركون وغيارهم، بمااا قيال فايهم، 

وطغيانهم، وليكون ذلك حسرات عليهم، تحزن بها نفوسهم، وتشاوى بنارهاا قلاوبهم؛ فعان 

عائشاـة رضااي   تعااالى عنهاا قالاات
(87)

ااعك : ))  االملسو هيلع هللا ىلصمل يلضل سل ااِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل لك  ِ صل سكااوك ااانل رل كل

سكجدِ  سملسو هيلع هللا ىلصانل ِمنكبًِرا فِيك المل ، ِلحل الملسو هيلع هللا ىلصمل سل اِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكاوِل  ِ صل نك قلالل فِاي رل و مل جك ِه يلهك لليك مك عل ، فليلقكوك

لملسو هيلع هللا ىلصمل  سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكولك  ِ صل سكاوِل  ِ : فلقلالل رل اا نلاافلحل علانك رل ، مل اانل سملسو هيلع هللا ىلص اعل حل حل القكدكِس مل وك إِنملسو هيلع هللا ىلص رك

سللملسو هيلع هللا ىلصم ل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل  ((.صل

وقااد كااان حسااان ينشااد شااعره فااي المسااجد، وفيااه رسااول   صاالى   عليااـه وساالم،      

وغيره من الصحابة رضوان   عليهم، وظل على تلاك الحاال مادة مان الازمن، فاي حيااة 

 . رسول   عليه الصالة والسالم، وبعد مماته

ه ذلاك؛ وحد  أن مر به عمر رضي   عنه، وهاو ينشاد الشاعر فاي المساجد، فلام يارق لا

فاارد حسااان عليااه بااأن رسااول   ملسو هيلع هللا ىلص قااد أقااره علااى هااذا الفعاال، وطلااب منااه أن ياارد علااى 

المشركين وغيرهم بشعره، وذلك كماا ورد فاي الحاديث الاذإ رواه أباو هريارة
 

رضاي   

                                           
 .2 6رقم . 3 2/4: سلسلة األحاديث الصحيحة -2

 . 261/ 1: شرح صحيح مسلم للنووإ  -3

وصااحيح ساانن . مااا جاااء فااي الشااعر : باااب. األدب : كتاااب . 148: داود  صااحيح ساانن أبااي -1

 . ما جاء في إنشاد الشعر : باب . االستئذان .  373: الترمذإ 
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تعالى عنه
(86)

عكرل فِيك اللمسكجِ : ))  هكول يكنكِشدك الْشِ سملسو هيلع هللا ىلصانل ول رملسو هيلع هللا ىلص بِحل رل مل اِه، فلقلاالل أنملسو هيلع هللا ىلص عكمل شل إلليك قلادك : ِد، فلللحل

ة، فلقاـلالل  يكـرل ، ثكمملسو هيلع هللا ىلص التلفـلتل إلى أبِي هكرل نك هكول خـليكرة ِمنككل فيـكِه مل نكِشدك، ول
ك اِمعكتل : ككنكتك أ أنكشكادككل  ل أسل

لملسو هيلع هللا ىلصمل يلقكولل  سل لليكـِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكولل  ِ صل اـمملسو هيلع هللا ىلص أيِْاـدكهك بِا. أِجبك علنـِْي: رل وحِ القكاـدكِس؟ قلاالل اللملسو هيلع هللا ىلصهك امملسو هيلع هللا ىلص : رك اللملسو هيلع هللا ىلصهك

مك   ((.نعـل

))ومما يستفاد من هاذا الحاديث أن      
(81)

فياه جاواز إنشااد الشاعر فاي المساجد، إذا كاان  

مباًحااا، واسااتحبابه إذا كااان فااي ممااادح اإلسااالم وأهلااه، أو فااي هجاااء الكفااار، والتحااريض 

 . على قتالهم أو تحقيرهم، ونحو ذلك، وهكذا كان شعر حسان

وفيه استحباب الدعاء لمان قاال شاعًرا مان هاذا الناوع، وفياه جاواز االنتصاار مان الكفاار، 

، وشرطه هاو ماا جااء فاي قولاه تباارك وتعاالى((ويجوز أيًضا من غيرهم بشرطه 
(7 )

 : 

وا  ا ظكِلمك وا ِمنك بلعكِد مل رك انكتلصل  .أن يكون ردًا على ظلم ال ابتداءً : أإ. اآلية ول

ن سااماح الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص بإنشاااد الشااعر فااي المسااجد، تقاادير عظاايم للشااعر، ولااذلك ناارى أ     

واعتااراف قااوإ بمنزلتااه، وأثااره فااي النفااوس؛ فالمسااجد لاام يعااد إال للعبااادة، وذكاار   عااز 

وجل، ولذلك فوضع المنبر لحساان فاي المساجد إلنشااد شاعره علياه؛ يادل علاى أن الشاعر 

لدينية؛ ألنه نوع من الجهاد، والجهاد من أعمال الادين التاي الذإ يقوله يدخل في األعمال ا

وبناء على هذا فمن كان من الشعراء على ذلاك . يتقرب بها العبد إلى ربه، رغبة في ثوابه

الماانهج، فهااو مااأجور علااى عملااه، وقااائم بمااا أراده الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص ماان الشااعراء فااي مواجهااة 

 .األعداء

 :المتعقلة بالشعر ريرات الرسول تق -المبحث الثالث 

))التقريرات جمع تقريار، وهاو      
(71)

كال ماا أقاره الرساول ملسو هيلع هللا ىلص، مماا صادر عان بعاض  

أصااحابه ماان أقااوال وأفعااال، بسااكوت منااه وعاادم إنكااار، أو بموافقتااه، وإظهااار استحسااانه 

 ((. وتأييده، فيعتبر ما صدر عنهم بهذا اإلقرار والموافقة عليه صادراً عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

 أصااحابه علااى قااول الشااعر، وإنشاااده، واسااتماعه فااي مواقااف وقااد أقاار الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص     

 .مختلفة، وفي أزمان متفرقة

 : على قول الشعر إقراره  -أوالً 

مما يدل على إقرار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه على قول الشعر؛ قوله عليه الصالة والساالم      

-رضي   عنه -لعمر بن الخطاب
(72)

: 
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اِل ))   حِ النلبك عك فِيكِهمك ِمنك نلضك رل رك فـلللِهيل ألسك ؛ وذلاك حاين قاال عمار لعباد   ((خـلْلِ علنهك يلا عكمل

بن رواحة رضي   عنه؛ عندما سمعه ينشد شعراً في الحرم
(73)

: 

فِي حل ))   لملسو هيلع هللا ىلصمل ول سل لليكـِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكوِل  ِ صل ة بليكن يلدلإ رل احل ول ؟يلا ابكنل رل عكرل لك الْشِ ِم  ِ تلقكوك  ((.رل

وكذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص
(74)

 : 

فلثل ))  ةل  –إنملسو هيلع هللا ىلص ألخاً للككمك ال يلقكولك الرملسو هيلع هللا ىلص واحل  ((. -يلعكنِيك بِذلاكل ابنل رل

ففي هذا الحاديث إقارار لعباد   بان رواحاـة علاى قاول الشاعر، وثنااءة علاى شاعره؛ ألنْاه  

 .يخلو من فاحش الكالم وقبيحه

ومن إقراره صلى   عليـه وسالم علاى قاول الشاعر ساماعه قصايدة كعاب بان زهيار،      

التي أنشدها بين يديه، ولم ينكر عليه ذلك
(7 )

. 

 :على إنشاد الشعر واستماعه إقراره  -ثانياً 

أقاار رسااول   ملسو هيلع هللا ىلص أصااحابه علااى إنشاااد الشااعر واسااتماعه، حتااى لااو كااان ماان شااعر      

ة قال رل الجاهلية؛ فقد روإ عن جابر بن سمك
(78)

الملسو هيلع هللا ىلصمل، : ))  سل اِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل اتك النـملسو هيلع هللا ىلصباـِيملسو هيلع هللا ىلص صل اللسك جل

ابكهك يلتـلنااـلاشلدك  ااحل ةا، فااـلكلانل أصك اارملسو هيلع هللا ىلص ثااـلرل ِماانك ِمائااـلةل مل ااِر أكك اايلاءل ِماانك أمك ونل أشك يلتااـلذاكلرك ، ول ااعكرل ونل الْشِ

علهكمك  ا تـلبـلسملسو هيلع هللا ىلصمل مل بملسو هيلع هللا ىلصمل ، فـلرك هكول سلاِكتة اِهِليملسو هيلع هللا ىلصِة، ول  ((.الجل

وكاذلك قاول حسااان بان ثابات رضااي   عناه رداً علاى عماار بان الخطااب رضااي        

عنه؛ وذلك حين امتعض عمر من إنشاده الشعر فاي المساجد
(77)

اِه  قلادك : ))  فِيك ككنكاتك أكنـكشاـِدك ول

يكرة ِمنككل  نك هكول خل وهو يعني بذلك رسول   ملسو هيلع هللا ىلص، الذإ أقره علاى قاول الشاعر . الحديث((. مل

 .وإنشاده، ولم ينكر ذلك عليه، ال في المسجد وال في غيره

الحديث الذإ رواه عمرو بن  ومن إقراره ملسو هيلع هللا ىلص على إنشاد الشعر واستماعه؛ ما جاء في     

الشريد عان أبياه رضاي   تعاالى عناه عان رساول   ملسو هيلع هللا ىلص؛ حاين طلاب مناه علياه الصاالة 

والسالم أن ينشده شيئاً من شعر أمية بن أبي الصلت قال
(76)

 : 

                                                                                                       
. عر فااي الحاارممااا جاااء فااي إنشاااد الشاا: باااب. االسااتئذان. 374/ 2: نن الترمااذإصااحيح ساا -2

 .إنشاد الشعر في الحرم: باب. المواقيت. 4 8: وصحيح سنن النسائي

 .الكتاب، والباب نفسه: السابق -3

 .هجاء المشركين: باب. األدب: كتاب. 2276: صحيح البخارإ -4
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 . ما جاء في إنشاد الشعر: باب. االستئذان.   37، 2/374: صحيح سنن الترمذإ -2

فضاائل حساان بان ثابات رضاي   : باب . فضائل الصحابة : كتاب .  8 / : صحيح مسلم  -3

الرخصاة فاي إنشااد الشاعر : بااب . المساجد : كتاب . 4 1/1: وصحيح سنن النسائي . عنه 

 .الحسن في المسجد 

 . الشعر: كتاب. 4/441: مسلمصحيح  -1



 9102أبريل    (     6  )العدد      اجمللة العربية مـــــــداد                                                                                                   

 

 

322 

ًما))  لملسو هيلع هللا ىلصمل يلوك سل لليكِه ول لملسو هيلع هللا ىلصى  ك عل سكولل  ِ صل ِدفـكتك رل يملسو هيلع هللا ىلصاةل بان أباـِي  هلالك : فـلقـلالل . رل علاكل ِمانك ِشاعكِر أمل مل

ءة ؟ قـكلكتل  لكِت شليك ً : قـلالل . نـلعلمك : الصملسو هيلع هللا ىلص الملسو هيلع هللا ىلصمل . ِهياِه فـلأنـكشـلدكتاـكهك بليكتاا سل اِه ول لليك الملسو هيلع هللا ىلصى   عل . ِهياهِ : فـلقاـلالل صل

 ً تملسو هيلع هللا ىلصى أنـكشلدكتـكهك ِمائـلةل بليكتا : فـلقلالل . ثـكمملسو هيلع هللا ىلص أنـكشـلدكتـكهك بليكتا  ((. ِهيِه حل

وأمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألصاحابه بقاول الشاعر، وحاثهم علياه، ووضاعه المنبار فاي المساجد      

إلنشاد الشعر، ونهيه عمر بن الخطاب وكفه عن عباد   بان رواحاة، عنادما أنشاده شاعراً 

في الحرم، وثنا ه على الشعر والشعراء، كل هاذه المواقاف وغيرهاا تادل علاى أناه صالى 

لم قاد أقار أصاحابه علاى قاول الشاعر، واعتارف بمنزلتاه، وأواله عنايتاه؛ لماا   عليه وسا

 .يعلمه عليه الصالة والسالم فيه من التأثير القوإ في القلوب، والعقول المختلفة

ومااا ساامعنا أن الرسااول ملسو هيلع هللا ىلص نهااى أحااداً ماان أصااحابه عاان قااول الشااعر، أو سااماعه،      

بقوله في هجاء المشركين، ويشجعهم عليه، ويدعو لهام بالتأيياد  وإنشاده، بل رأيناه يأمرهم

فيه؛ ألنه من المحال أن يقف ملسو هيلع هللا ىلص سداً منيعاً بين الشاعر، والتنفيح عان مشااعره، بماا حبااه 

  تعالى من قدرة على قاول الشاعر، والتعبيار باه عماا يالماح نفساـه، ويقلاق خااطره، أو 

؛ ذلك ألن الشعر فيض موهبة إلهية، منحها   تعالى لمن شااء مان التمثل به وسماع جيده

خلقااه، فهاام يحملونهااا فااي طيااات نفوسااهم، ويعباارون بهااا عاان تجاااربهم فااي الحياااة، وفااق 

 .نظرتهم لها، ووفق ما يتمتعون به من قدرة على التعبير والتصوير

 :للشعر ملسو هيلع هللا ىلصاألدب ونظرة الرسول  -المبحث الرابع 

: فاارع ماان األدب؛ ألْن مصااطلح األدب يشاامل فاارعين همااا -هااو معلااوم كمااا -الشااعر     

الشااعر والنثاار؛ ولااذلك فموقااف الرسااول صاالى   عليااـه وساالم ماان الشعااـر ينطبااق علااى 

 األدب؛

وبناًء عليه فإْن األدب يكون جائزاً إذا لم يتضمن ما يتعارض مع ما أمر به اإلسالم ونهاى 

فضائل اإلسالم، والدفاع عنه وعن أهله، والتنوياه بهام، عنه، ومندوباً إذا كان في اإلشادة ب

وماا ساوى . والحط من قدر أعدائهم، واستنفار المسلمين لصد عادوانهم علاى باالد اإلساالم

 .ذلك من األدب فهو غير جائز؛ ألنه تضمن ما يتعارض مع أوامر اإلسالم ونواهيه

 ، الذإ يعد مان ساننه النبوياة الخالادة يارد وهذا الموقف العظيم من الرسول الهادإ ملسو هيلع هللا ىلص     

على أصحاب النظرة القاصرة إلاى األدب، تلاك النظارة التاي يتبناهاا بعاض أهال الحاديث، 

وطلبة العلوم الشرعية، وغيرهم من أصحاب التخصصات العلمية؛ ممن ليح لهاـم  صالة 

))باألدب ال تاذوقاً وال إنشااًء؛ حياث يوجاد 
(71 )

شاأن األدب، ويساتخف فايهم مان يقلال مان 

ماان ينفاار ماان األدب، ويسااتحقر أهلااه ... بالشااعر، وبأهلااه وبعلمائااـه، باال وجااد فااي هااؤالء

ويكفياـه . ومان جهال شايئاً عااداه. ويذمهم به، ويستضيع الوقت في حفظـه وتعلمه وتعليماه

ماان معاداتااه لااألدب، وللااذوق الااذإ فااي نفااوس أهاال األدب، أن فاتااه ماان زيااادة اإليمااان 

 .اليقين ما ال يدركه، ولن يدركه بجهله هذاوطمأنينة 
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أال تعلاام أن ماان أوتااي الااذوق األدبااي الراقااي، والحااح البالغااي المرهااف، ماان األدباااء 

والشعراء، هم أكثر الناس إيماناً بإعجاز القر ن، وتصديقاً ببالغته التي تادل علاى أناه مان 

 .عند رب العالمين

لسورة اإلخال  ـ ماثال ـ قادرها البالغاي  فهل تعرف أحداً سوى األدباء والشعراء يعرف

ِضع ؟  خك  المعجز، معرفة إحساس مك

لم عجز العرب عان اإلتياان بمثال ساورة الكاوثر؟  -تمام اإلدراك -وهل تعلم غيرهم يدرك

أن يكاون إعجااز القار ن، : هذا باب من اإليمان عظايم حرماه غيار األدبااء وأوتياه األدبااء

 ... ((.إدراك الالمح الذائق الشام... ، مما يدركونهوداللته على صدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

وقد ردْ عبد القاهر الجرجاني على من ال يعرف قدر الشاعر، ومنزلتاه مان إعجااز القار ن 

الكااريم فقااال
(6 )

إذا كنااا نعلاام أن الجهااة التااي منهااا قاماات الحجااة بااالقر ن وظهاارت ، : )) 

تقصار عناه قاوى البشار، ومنتهيااً إلاى  وبانت وبهرت، هي أن كان على حد من الفصااحة

غاية ال يطمح إليها بالفكر، وكان محاالً أن يعرف كونه كذلك إال من عرف الشاعر، الاذإ 

هو ديوان العارب ، وعناوان األدب، والاذإ ال يكشلاك  أناه كاان ميادان القاوم إذا تجااروا فاي 

التي بهاا كاان التبااين الفصاحة والبيان، وتنازعوا فيهما قصب الرهان، ثم بحث عن العلل 

في الفضل، وزاد بعض الشعر على بعض كان الصاد عن ذلك صاداً عن أن تعرف حجاة 

 ...((.  تعالى

كما بيْن أن مما يرفع قيمة الشعر، ويوجب له التقدير في النفوس، والمحبة في القلاوب      

((
(61)

ثمار العقاول أن كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب، وأن كاان مجناى  

واأللباب، ومجتمع فرق اآلداب، والذإ قيد على النااس المعااني الشاريفة، وأفاادهم الفوائاد 

الجليلة، وترسل بين الماضي والغابر، ينقل مكارم األخالق إلاى الولاد عان الوالاد، وياؤدإ 

ودائع الشرف عن الغائاب إلاى الشااهد حتاى تارى باه  ثاار الماضايين، مخلادة فاي البااقين، 

األولين مردودة في اآلخرين، وترى لكل من رام األدب، وابتغى الشارف، وطلاب  وعقول

محاسن القاول والفعال، منااراً مرفوعااً، وعلللمااً منصاوباً، وهاديااً مرشاداً، ومعلمااً مسادداً، 

وتجد فيه للنائي عن طلب المآثر، والزاهد في اكتساب المحاماد، داعيااً ومحرضااً، وباعثااً 

 ((.معرفاً، وواعظاً ومثقفاً ومحضضاً، ومذكراً و

 :الخاتمة

فقد تم هذا البحث بعون من   تعالى، وما كان ذلك ليكون لوال عونه جل وعال      

ً  .وتوفيقه من الموضوعات المتجددة؛ وهو نظرة الرسول صلى  وقد تناولت فيه موضوعا

  عليه وسلم للشعر، وبدأته بمقدمة؛ ذكرت فيها أهميته، وأبرز دراسة فيه، وخطته، 
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ومنهجه، ثم أتبعتها بالمبحث األول؛ وكان خاصاً باألقوال التي وردت عن الرسول صلى 

 : لى قسمين  عليه وسلم متعلقة بالشعر؛ وقد انقسمت تلك األقوال إ

األقوال الدالة على رضاه ملسو هيلع هللا ىلص عن الشعر؛ وقد تضمنت الثناء على الشعر  -األول

والشعراء، والدعاء لهم، واألمر بقول الشعر، وتشجيع قائليه، ووصفه وبيان أثره في 

 .النفوس

في هذا الجانب بينت أن األقوال التي يوحي ظاهرها بعدم رضاه ملسو هيلع هللا ىلص عن الشعر؛ و -الثاني

الذم الوارد في تلك األقوال ليح ذماً للشعر، وإنما لإلفراط في اإلقبال عليه، بحيث يشغل 

 .اإلنسان عن ذكر ربه وتالوة كتابه، والتفرغ لعبادته

ثم جاء المبحث الثاني؛ وعرضت فيه أفعال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المتعلقة بالشعر؛ وقد تمثلت      

األفعال في سماع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الشعر، وتمثله به، واستخدامه سالحاً في وجه تلك 

 .خصومه، ووضعه المنبر لحسان لينشد عليه الشعر في المسجد

ثم تال ذلك المبحث الثالث؛ وذكرت فيه تقريرات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص المتعلقة بالشعر؛ وبينت      

 . قد أقر أصحابه على قول الشعر، وإنشاده، واستماعهأن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

ثم أتبعت هذا المبحث بالمبحث الرابع؛ وقررت فيه أن نظرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للشعر      

تنطبق على األدب؛ فيكون جائزاً إذا لم يتضمن ما يتعارض مع اإلسالم، ومندوباً إذا كان 

، وأشرت إلى أن هذه النظرة النبوية لألدب ترد على من في الدفاع عن اإلسالم وأهله

 .ينظرون لألدب نظرة قاصرة

وهكذا نرى أن أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وأفعاله، وتقريراته التي وردت في الشعر تدل على      

 : كما تدل على النتائج اآلتية. رضاه عنه، وتقطع بجواز قوله، وإنشاده، واستماعـه

استخدام الشعر سالحاً في وجه األعداء، والثناء على قائليه، والدعاء لهم بالتأييد  سنية -1

فيه، وتشجيعه، والوقوف بجانبه، واستماعه والتمثل به، واتخاذ الوسائل المساعدة على 

نشره، وبخاصة ما قيل في الدفاع عن اإلسالم وأهله، كما فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما وضع 

لحسان بن ثابت؛ لينشد عليه شعره، الذإ قاله في اإلسالم والمسلمين، والرد على المنبر 

 .البغاة المعتدين من المشركين وغيرهم

أن الشعر جائز إذا لم يتضمن محظوًرا شرعيًا، ومندوبًا إذا كان في مـدح اإلسالم  -2

 .وأهله، وتحقير الكفار، والتحريض على مقاتلتهم

 .الم فيه الحسن، وفيه القبيحأن الشعر نوع من الك -3

أن من يقلل من شأن الشعر، ويحتقره، ويحتقر أهله، يخالف بذلك سنة من سنن  -4

 . المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولذلك يأثم على تلك المخالفة

وبهذا تتجلى لنا نظرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للشعر، ولألدب عموماً، تلك النظرة التي ال      

، بل تبيحه ما دام متفقًا مع نظرة اإلسالم إلى الكون والحياة واإلنسان، متقيدًا بما تحرمه

 .أمر به ونهى عنه ذلك الدين الحنيف
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فما أحرانا بعد أن تعرفنا على موقف الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص من الشعر، ذلك الموقف      

ف للشعر منزلته العظيمة في الحياة الذإ يعد سنة نبوية خالدة أن نحيي تلك السنة؛ فنعر

اإلنسانية، ونقف إلى جانبه، وإلى جانب األدب بعامة، ونشجعـه، ونستخدمه فيما ينفع 

اإلسالم والمسلمين، ويرضي رب العالمين، في مختلف جوانب الحياة اإلنسانية، ونقدر 

 .األدباء الملتزمين بمنهج اإلسالم، السائرين على هدى دعوته المباركة

ولوال منفعة األدب للبشرية، وخدمته للحياة اإلنسانية لما وهب   تعالى بعض خلقه      

 .نب شتىسته، واإلفادة منه في جواالقدرة على إنشائه، وهيأ له من يعنى بحفظه ودرا

 .و خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبيه األمين

 

 ثبت المصادر والمراجع

 .القر ن الكريم  -1

 .منشورات مكتبة النهضة: بغداد . يحيى الجبورإ . اإلسالم والشعر  -2

لبناان ـ . الطبعاة الرابعاة . دمحم عجاَ الخطياب . د . أصول الحديث علومه ومصطلحه  -3

 .م 1161 -هـ 1 14دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، : بيروت 

الطبعاة األولاى . ناصر بن عبد الرحمن الخناين : ليف تأ. االلتزام اإلسالمي في الشعر  -4

 . م 1167 -هـ 6 14مؤسسة دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم ، : الرياض . 

الطبعاة . ساعود بان عباد   الفنيساان .د : تأليف . توثيق بانت سعاد في المتن واإلسناد  - 

 .   م 1111- 142مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ، : الرياض . األولى 

الطبعااة . دمحم باان أحمااد األنصااارإ القرطااـبي . ألبااي عبااد   . الجااامع ألحكااام القاار ن  -8

 .م 1184 -هـ 1364مطبعة دار الكتب ، : القاهرة . الثانية 

اإلماام العالماة : تصانيف. الجزء فيه خبر شعر ووفاادة النابغاـة الجعادإ علاى النباي ملسو هيلع هللا ىلص -7

قارأه وخارَ أحاديثاه وذيال . أباي الايمن زياد بان الحسان بان زياد الكنادإتاَ الدين 

المملكاااة العربياااة . الطبعاااة األولاااى. الشاااريف حااااتم بااان عاااارف العاااوني : علياااه

 .م1114-هـ  141دار الهجرة للنشر والتوزيع ، : الثقبة. الرياض: السعودية

محماود دمحم : تحقياق ( .هاـ 474أو 471: )لعباد القاهاـر الجرجااني ت . دالئل اإلعجاز -6

 . م 1164مكتبة الخانجي ، ومطبعة المدني ، : القاهرة . شاكر 

. ساعيد ساعد فشاوان. د . الدين واألخالق في الشعر النظرة اإلسالمية والر ياة الجمالياة -1

 . م  116 -هـ    14مكتبة الكليات األزهرية، : القاهرة. الطبعة األولى

دريااة :  تحقيااق . هااـ 478ت . األعلاام الشاانتمرإ  شاارح. ديااوان طرفااـة باان العبااد  - 1

مطبعاة دار . مطبوعات مجمع اللغاة العربياة : دمشق . الخطيب ، ولطفي الصقال 

 .                                         م  117هـ ـ  131الكتاب، 



 9102أبريل    (     6  )العدد      اجمللة العربية مـــــــداد                                                                                                   

 

 

322 

. وليااد قصاااب . د : تحقيااق . ديااوان عبااد   باان رواحااة ودراسااة فااي ساايرته وشااعره  -11

 . 1161 -هـ 1 14دار العلوم للطباعة والنشر ، : الرياض . لطبعة األولى ا

وزارة : الكويااات . إحساااان عبااااس . د : تحقياااق . دياااوان لبياااد بااان ربيعاااة العاااامرإ  -12

 .م 1182مطبعة حكومة الكويت ، . اإلرشاد واألنباء 

. ن األلبااني دمحم ناصار الادي. سلسلة األحاديث الصاحيحة وشايء مان فقههاا وفوائادها  -13

 .م 1172 -هـ 1312المكتب اإلسالمي ، 

دمحم ناصر الادين . سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء على األمـة  -14 

 .م 1166 -هـ 6 14مكتبة المعارف ، : الرياض . الطبعة الثانية . األلباني 

. الطبعاة الثانياة. ساباعيمصاطفى ال.د : تاأليف. السنة ومكانتها في التشريع اإلسالمي - 1

 .م 1176 -هـ 1316المكتب اإلسالمي ، : بيروت. دمشق

بياروت ـ . هـ ، الطبعة األولاى878ت . يحيى بن شرف. شرح صحيح مسلم، للنووإ -18

 .دار القلم: لبنان

. أحماد صاقر : تحقياق . هاـ   31: ت . أحماد بان فاارس . ألبي الحساين . الصاحبي  -17

 . م 1177مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، : القاهرة 

. الطبعة الثانياة . ناصر الدين األلباني : بقلم . لإلمام البخارإ . صحيح األدب المفرد  -16

 .م 1114 -هـ  141لصديق ، دار ا: المملكة العربية السعودية ـ الجبيل 

. مصطفى دياب البغاا . د : تحقيق . هـ 8 2:ت . دمحم بن إسماعيل . صحيح البخارإ  -11

هاـ 7 14مؤسسـة عز الدين للطباعاة والنشار ، : بيروت . دمشـق . الطبعة الثالثة 

 . م 1167 -

. عاـة األولاى الطب. دمحم ناصر الدين األلبااني : صحح أحاديثه . صحيح سنن أبي داود  - 2

 .م 1161 -هـ 1 14المكتب اإلسالمـي ، : بيروت 

المكتاب : بياروت . الطبعة الثانياة . دمحم ناصر الدين األلباني . صحيح سنن ابن ماجة  -21

 .م 1167 -هـ 6 14اإلسالمي ، 

وأشاارف علااى طباعتااه . دمحم ناصاار الاادين األلباااني : تااأليف . صااحيح ساانن الترمااذإ  -22

مكتاب  التربياة لادول . الطبعاة األولاى . زهير الشاويش : وفهرسته  والتعليق عليه

 .م 1166 -هـ 6 14الخليج العربي ، 

. الطبعاـة األولاى . دمحم ناصار الادين األلبااني : صحح أحاديثه . صحيح سنن النسائي  -23

 . م 1166 -هـ 1 14مكتب التربية العربي لدول الخليج ، : الرياض 

. هاـ281: ت . مسالم بان الحجااَ القشايرإ النيساـابورإ. الحسينألبي . صحيح مسلم -24

: بياروت. الطبعـة األولاى . أحمد عمر هاشم . د . موسى شاهين الشين. د : تحقيق

 . م 1167هـ ـ 7 14مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ، 



 سفري بن خلف بن متعب القثامي/ د

 

 

326 

: ت . الحساـن بان رشايق القيرواناي . ألباي علاي . العمدة فاي محاسان الشاعر و داباه  - 2

دار المعرفاة ، : بياروت . الطيعاة األولاى . دمحم قرقزا ن . د : تحقيق ( . هـ  8 4)

 .م 1166 -هـ  6 14

دار الرايااة : الرياااض . الطبعااة األولااى . مصااطفى عيااد الصياصاانة : شااعر. الغريااب  -28

 . م 1166 -هـ 6 14للنشر والتوزيع ، 

: تحقياق. حجار العساقالني ألحمد بان علاي بان . فتح البارإ بشرح صحيـح البخارإ  -27

 .م  1  2 -هـ 1421الرياض ، . الطبعة األولى . عبد القادر شيبه الحمد 

قابلاه ( . هـ 41 1:  )ت . أيوب بن موسـى الحسيني الكفـوإ . ألبي البقاء . الكليات  -26

: بيااروت . الطبعااة األولااى . عاادنان درويااش ، دمحم المصاارإ . د : وأعااده للطبااع 

 .م 1112 -هـ 1412،  مؤسسة الرسالة

جماعااة ماان األساااتذة بإشاارف : تحقيااق(. هااـ241: ) ت. مسااند اإلمااام أحمااد باان حنباال -21

 -هااـ1411مؤسسااة الرسااالة، : بيااروت –لبنااان. الطبعااة األولااى. شااعيب األرنااؤوط

 .م1116

الطبعاـة . دمحم دمحم حسان شاراب : إعاداد وتصانيف . المعالم األثيرة في السنة والسيرة  - 3

 .م 1111 -هـ 1411دار القلـم ، : دمشق . ى األول

عبااد   باان عبااد . أبااي عبيااد: تااأليف. معجاام مااا اسااتعجم ماان أسااماء الاابالد والمواضااع -31

الطبعااة الثالثااة ، . مصااطفى السااقا : حققااه وضاابطه( .هااـ467:)ت. العزيزالبكاارإ

 .م 1163 -هـ 3 14عالكم الكتب ، : لبنان ـ بيروت 

الطبعاة األولاى . عاتق بن غياث الابالدإ . افية في السيرة النبوية معجم المعالم الجغر -32

 .م  1162-هـ  2 14دار مكة للطبعة والنشر والتوزيع ، : مكة . 

ةك اإلغريض في نكصرة القريض  -33 رل : ت . المظفار بان الفضال     العلاوإ : تأليف . نلضك

: بياروت. ثانياةالطبعاـة ال. نهاى عاارف الحسان . د : ، تحقياق( هاـ8 8 -هـ 64 )

 . م  111 -هـ 1418دار صـادر ، 

المبااارك باان دمحم . أبااي السااعادات . لمجااد الاادين . النهايااة فااي غريااب الحااديث واألثاار  -34

ومحماود . طاهر أحماد الازاوإ : تحقيق ( . هـ 8 8: ) ت . ابن األثير . الجزرإ 

 .المكتبة العلمية : بيروت . الطناحي 

 


