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 اخلالصة
م ان الشعر كالم منظوم يتميز بالوزن والقافية , والذي قصد الى وزنه وتقفيته قصدا اوليا, وان نزاهة الشعر تعني بعده عن كل ما هو مذمو 

كالفحش والقبح, والتعريض باألعراض وغير ذلك من القول الفاحش . وقد اهتم المسلمون بنزاهة الشعر كاهتمامهم بنزاهة الكالم من غير  
اذ بينوا ما هو مذموم  -نزاهة الشعر -فقد شغلت نزاهة الشعر حيزا كبيرا من اهتمام المفكرين المسلمين , وان لم يسموها بذات االسمالشعر, 

,وما هو ممدوح منه, فذكروا ان الشعر الممدوح يتمثل في كونه يدعو الى نصرة الدين ومكارم االخالق ويحض على المروءة والوفاء والنجدة  
الفضائل كافة , اضافة الى نزاهة الفاظه , ويحذر من االنغماس في ملذات الدنيا والتعرض لألعراض وفضح العورات , ويتنزه عن , واسباب 

كل ما هو مذموم , وهذا الشعر هو المباح بأجماع العلماء, وحاله حال الكالم , فحسنه حسن وقبيحه قبيح , اما الشعر المذموم فهو ما  
فحش ونحوه .اضافة الى ان طبيعة معاني الشعر ومقاصده والفاظه هي التي تبين نزاهة الشعر من عدمه ,وقد بين هللا  اشتمل على القبح وال

لم يكن شاعرا وال ينبغي له ذلك , وهذا بحكم القرآن,   عن قول الشعر, فهو   تعالى ان القرآن ليس بشعر, ونزه هللا تعالى الرسول محمد 
حال , فتراهم تارة في مدح , وتارة في ذم , وتارة في صدق , واخرى في كذب , وغير ذلك من االحوال المتناقضة على  ن فالشعراء ال يستقرو 

ابعد ما يكون عن ذلك , وذم هللا تعالى الشعراء واستثنى منهم من امن باهلل ورسوله وعمل    , وان افعالهم تخالف اقوالهم , والرسول محمد
  واصحابه رضي هللا عنهم .   وشجع الرسول محمد   لى وانتصر من اعدائه المشركين وامتدح النبي صالحا واكثر من ذكر هللا تعا

الشعراء المسلمين على قول الشعر النزيه , واستمع الى شعرهم الذائدين به عن االسالم , تجاه المشركين .وقال الخلفاء الراشدين وبعض 
 يز شعرهم بنزاهة المعاني وااللفاظ.  الصحابة الكرام واالئمه والعلماء الشعر وتم

   الــمــقدمــة
, وعلى اله وصحبه اجمعين . وبعد:فقد حضي الشعر باهتمام كبير من قبل   الحمد هلل رب العالمين , والصالة والسالم على سيدنا محمد  

مختلف الشعوب, وعلى مر العصور , وقد اهتم الفكر االسالمي بالشعر, لما له من تأثير كبير في حياة المجتمع  , فتناول المفكرون 
وعند الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام وغيرهم , فبينو معاني  المسلمون ما ورد عن الشعر والشعراء في القرآن الكريم , وفي السنة النبوية,

ومقاصد اآليات القرآنية واالحاديث النبوية التي تحدثت عن الشعر والشعراء, واستخلصوا منها الموقف من الشعر والشعراء, وميزوا الشعر  
مييز, ولم يكتفوا بذلك بل تناولوا الكثير من القصائد الشعرية   النزيه المحمود عن غيره من الشعر المذموم , ووضعوا االسس الواضحة لهذا الت

 بالشرح والنقد , من خالل الفاظها ومعانيها الدالة على النزاهة من عدمها
الخلفاء بيان معنى نزاهة الشعر في الفكر االسالمي, من خالل ما ورد عنها في القران الكريم, والسنة النبوية , واحاديث الغاية من البحث: 

 الراشدين والصحابة الكرام. 
الجامعة , من حيث -رحمه هللا –: تناول مواضيع البحث بموجب المنهج المتبع في الدراسات العليا في كلية االمام االعظم  منهجية البحث

 اعتماد المصادر الموثوقة ,وتوثيقها في البحث , وكذلك توثيق اآليات واالحاديث  
 ال توجد دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع , على حد علم الباحث .  :الدراسات السابقة

:لغرض االحاطة بأكبر ما يمكن من المعلومات بما يتناسب مع حجم البحث , فقد قسمته على مقدمة وخمسة مباحث : بينت  خطة البحث
الشعر في القرآن الكريم , والمبحث الثالث في المبحث االول تعاريف مصطلحات عنوان البحث , وخصصت المبحث الثاني لبيان نزاهة 

كرت فيه لبيان نزاهة الشعر في السنة النبوية , والمبحث الرابع لبيان  نزاهة الشعر عند الخلفاء الراشين والصحابة الكرام . والمبحث الخامس ذ 
 الصة , مع ذكر المصادر والمراجع. نماذج من نزاهة الشعر, وتضمن البحث ايضا خ

 ل: تعريف مصطلحات عنوان البحثاملبحث االو
 املطلب األول :  تعريف النزاهة : 

ونزه عن الشيء أبعده  , وفالن تباعد عن كل مكروه ,)نزه( المكان نزاهة ونزاهية بعد عن الريف وفساد الهواءالفرع األول:  النزاهة لغة: 
   (1)البعد عن السوء وترك الشبهات .عنه, يقال نزه نفسه عن األقذار، وتنزه عن الشيء بعد عنه وتصون .وهي : 

البعد عن السوء واألقذار والرذائل وترك الشبهات، ورجل نزه ونزيه عن الريب, ونزه هللا تنزيهًا, : النزاهة في اصطالح المفكرين:  الفرع الثاني
البعد عن القبح، ونزه نفسه وصومه أي باعد عن   (. وعرفها النووي بانها: (2)وهو يتنزه عن المطامع , والنزه والنزيه والنازه العفيف المتكرم

وورد عن السيوطي نحوه مع زيادة وانفاقه   (4). وعرفها الجرجاني  بانها: ) عبارة عن اكتساب مال من غير مهانة وال ظلم الى الغير((3)القبح(
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فهوم النزاهة عند أهل اللغة وعند المفكرين في المعنى العام للنزاهة , وهو البعد .ويرى الباحث ان هناك  تطابقا في م(5)في المصارف الحميدة 
عن الشيء, فكالهما يرى أنها تعني البعد عن المحسوسات كالمكان والقذارات ، وكذلك البعد عن غير المحسوسات كالطمع, أما في المعنى 

 ة والمعنوية المذمومة .الخاص للنزاهة عند المفكرين فتعني  البعد عن االشياء المادي
 املطلب الثاني : تعريف الشعر: 

ْعُر لغة   الفرع االول:  د القريض: : هو الش ِّ . معانيه من غيره له يفطن ال بما له يفطن الشاعر ألن شعرا، وُسمِ ي   يجاوزها، ال بِعالمات المحدَّ
، سبي  : تقول كما جي د، : أي شاعر   ِشْعر  : ويقولون  ، وطريق   ساب  والشعر وأحد األشعار، ويقال : ما رأيت  . (6)مشعور شعر هو وإن ما سالك 

ل ْيهِ  غلب الق ْول، منظوم: هو و  (7)قصيدة أشع ر  جمعًا منها . ْزنِ  لشرفه ع  ع ر ....والقافية ِباْلو  ْعراً  ي ْشُعرُ  الرجل وش  ُعر   وِشْعرًا، ش  ْعر ق ال  : وش  .  الشِ 
قيل ع ر  : و  ْعر،  ق ال  : ش  ُعر الشِ  اد: وش  عر أ ج  اِعر و رجل. الشِ  ع ر ه وشاع ر ه ..,.ش  ان   أ ي: ي ْشُعُره فش     (8).ِمْنهُ  أشعر ك 

  فمن . ..أوليا قصدا  وتقفيته وزنه  إلى  قصد الذي المقف ى الموزون  الكالمعرفه التهانوي بانه :  الشعر في اصطالح المفكرين:  الفرع الثاني:
 الَِّذي): تعالى وقوله (9) (تُحِبُّونَ مِمَّا تُنْفِقُوا حَتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ ( تعالى قوله أن   ترى  أال . شاعرا يكون  ال مقف ى موزون  كالم  عنه فيصدر المعنى يقصد

 مقصوده ليس يعني القصد،  سبيل على ليس موزونا به اإلتيان ألن   بشعر، ليس لكن مقف ى موزون  كالم فإن ه (10) ( ذِكْرَكَ لَكَ وَرَفَْعنا ظَهْرَكَ، أَنْقَضَ
  وزن  به يصح   لفظا يقصد ألن ه للفظ تابعا منه المعنى يكون  الشاعر فإن ، الشعراء اصطالح حسب على شعرا الكالم هذا يكون  أن تعالى
عر   منه  قصد ألن ه شعرا يكون  وسكنات متحر كات فيه كالم منه صدر فإذا اللفظ، ذلك ألجل به يأتي لمعنى التخي ل إلى فيحتاج وقافيته، الش 
. للمعنى تبعا منه اللفظ فيكون  األلفاظ ذلك على فجاء المعنى قصد والشارع. يتبعه والمعنى كذلك، وساكنة متحر كة حروفها بألفاظ اإلتيان
وقال لسان الدين ابن  . (11) أوليا قصدا اللفظ إلى قصده لعدم شعرا يكون  ال مقف ى موزون  كثير كالم السالم عليه النبي من صدر ما هذا وعلى

الخطيب : يقول بعض حكماء الفرس : الشعر حلية اللسان ومدرجة البيان ونظام للكالم ، مفهوم غير محظور ومشترك غير مقصور ؛ إال  
فسمت الشعر كل كالم يحضره الوزن  انه في العرب جوهري وفي العجم صناعي ... ، ثم ان العرب لم تعتبر هذا التنصيص وعممت 

والقافية ويقوم الروي لجناية مقام الخافية ، ويختص به من األعاريض المتعارفة فروض ، ويقوم به نظام معروف ووزن مفروض ، وعددها  
ان يكون شعرا   -الشاعر –ويستنتج الباحث ان الشعر :هو الكالم الموزون المقفى الذي قصد القائل له . (12) حسبما نقل واشتهر خمسة عشر

 قصدا اوليا , وفق الضوابط الشعرية المتعارف عليها .
 الثالث : تعريف مصطلح الفكر اإلسالمي  باملطل

  الفرع األول : تعريف الفكر :
, وقال احمد بن محمد ,  (14)و)التفكر: التأمل( (13)الفكر اسم التفكر، فكَّر في أمره وتفكر، ورجل ِفك ير كثير التفكير . اوال : الفكر لغة: 

وابن منظور, ومرتضى الزبيدي :  )والِفكُر بالكسر ويفتح : إعمال النظر، وإعمال الخاطر في الشيء وقد فكر فيه أو أفكر، وفكر تفكيرًا 
 . (16)كر واحد ، ورجل فكي ر: كثير اإلقبال على الفكرة( ، وقال الطلقاني)الِفْكُر والتف(15)وتفكرًا ، وفي استعمال العامة : افتكر، والمعنى  تأمل(

قال الراغب : ) قال بعض األدباء : الفكر مقلوب الفرك ، ولكن يستعمل الفكر في المعاني وهو ترك  انيا: الفكر في اصطالح المفكرين ث
أن معنى الفكر هو احضار معرفتين في القلب ليستثمر  ) :قائال أبو حامد الغزالي وعرفه. (17)األمور وبحثها طلبا للوصول الى حقيقتها(

وعرفه الجرجاني بانه: ) اعمال العقل في أمر مجهول وترتيب أمور في  .جعل الفكر مرادفا للتأمل والتدبر د، وق (18) (منهما معرفة ثالثة
على الفعل الذي تقوم به النفس عند حركتها في أن الفكر يطلق  : )جميل صليبا وقال( ,19)الذهن يتوصل بها إلى معرفة حقيقية أو ظنية (

، وهي النظر والتأمل، وإذا اطلق على   ، فإذا اطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية ، أو يطلق على المعقوالت نفسها المعقوالت
،   اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في االنسان ) بانه :وعرفه طه جابر العلواني . (20)(المعقوالت دل على المفهوم الذي تفكر فيه النفس

، أو الوصول إلى األحكام أو النسب بين  سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا بالنظر والتدبر، لطلب المعاني المجهولة من األمور المعلومة
الل النظر والتأمل والتدبر لغرض الوصول الى معرفة .ويرى الباحث: ان الفكر يعني استعمال العقل في الحقائق المعلومة من خ(21) األشياء(

  امور مجهولة لم يكن قد عرفها سابقا .
 الفرع الثاني : تعريف اإلسالم 
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، )وأسلم أمره إلى هللا ، أي سل م ، واسلم دخل في السلم )بفتحتين( ،   (22) هو :)االنقياد ألنه يسلم من اإلباء واالمتناع(اوال :اإلسالم لغة: 
 .(23)وهو االستسالم ، وأسلم من اإلسالم(

اصل اإلسالم الطاعة واالنقياد ، واسلم الرجل إذا دان بدين اإلسالم ، واسلم أي استسلم وانقاد ،  :اإلسالم في اصطالح المفكرين :  ثانيا
 . (24))لما.... واسلم أمره هلل أي سلم وسمي من اقر بالشهادة مس

عرفه الدكتور محسن عبد الحميد بأنه : كل ما أنتجه فكر المسلمين في المعارف الكونية ث : تعريف مصطلح الفكر اإلسالمي الفرع الثال
اإلنساني في تفسير تلك المعارف العامة في إطار  العامة المتصلة باهلل سبحانه وتعالى والعالم واإلنسان , والذي يعبر عن اجتهادات العقل 

المبادئ اإلسالمية عقيدة وشريعة وسلوكًا... , فالفكر اإلسالمي ليس هو اإلسالم نفسه من حيث هو وحي إلهي ثابت في مصدريه  
 (25) إللهي وفي السيرة النبويةالمعصومين الكتاب والسنة , ويجب أن ال يخلط به , ألن خلطه به يؤدي إلى إقحام الفكر البشري في الوحي ا

بأنه : )ذلك الفكر الجوال في أنحاء الحياة المختلفة , والذي يحاول إيضاح هدى اإلسالم في شؤون الحياة   .وعرفه الدكتور سلمان فهد العودة
متنوع , إذ انه نتاج العقل والنظر, وليس ومحاوالتها السياسية واالقتصادية والعلمية واالجتماعية والنفسية والفنية وغيرها , وهو إنتاج غزير 

نتاج التأمل   وعرفه احمد حسن فرحات بانه: )( 26)وحيا دينيا ال يأتيه الباطل من بين يديه وال خلفه ، والفكر ال يقف عند حد معين ال يتعداه(
" يبين أن المقصود هو حصيلة   نتاج . فقولنا " ومقاصده، والمتوافق مع قيم اإلسالم ومعاييره  العقلي عن نظرة اإلسالم العامة للوجود 

، وقولنا "المنبثق عن نظرة اإلسالم العامة إلى الوجود"، يفيد  يشير إلى أنه اجتهاد بشري قابل للخطأ والصواب التفكير، وقولنا "التأمل العقلي
المتوافق مع قيم اإلسالم ومعاييره ومقاصده احتراز في موضعه ، وقولنا  أنه البد أن يكون مرتكنا إلى كليات اإلسالم األساسية وصادر عنها

ويستنتج الباحث من التعاريف الثالثة المذكورة انفا, ان مصطلح الفكر االسالمي :   (27)(في التأمل العقلي التصحيح ما يمكن أن يقع من خط
هدى اإلسالم في شؤون الحياة , ومحاوالتها السياسية  هو نتاج عقول المسلمين في الماضي والحاضر وما ستنتجه في المستقبل , إليضاح 

باهلل سبحانه  واالقتصادية والعلمية واالجتماعية والنفسية والفنية وغيرها , استنادا الى الكتاب والسنة , وتفسير المعارف الكونية العامة المتصلة 
سير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ اإلسالمية , عقيدة وتعالى والعالم واإلنسان,  والذي يعبر عن اجتهادات العقل اإلنساني في تف

 .  وشريعة وسلوكًا, وهو قابل للخطأ والصوب
 املبحث الثاني

 نزاهة الشعر يف القرآن الكريم
ات بالشرح جاء في القرآن الكريم عدد من اآليات, بينت الموقف من الشعر والشعراء , وقد تناول الكثير من المفكرين المسلمين هذه اآلي  

وَمَا َعلَّمْنَاهُ الشِّْعرَ وَمَا يَنْبَِغي لَُه إِْن )عن الشعر:  والتفصيل ,ففسروها وبينوا معانيها ومقاصدها . ومن تلك اآليات قوله تعالى وقد نزه الرسول محمد 

عن قتادة قال: قيل لعائشة هل  .. ثم قال : فينبغي له أن يكون شاعرا.: وما علَّمنا محمدا الشعر، وما قال الطبري ,  (28) (هَُو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِنيٌ
يتمثَّل ببيت أخي بني قيس، فيجعل آخره أوله،  ر انه كان يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه، غي  كان رسول هللا 

هللِا ما أنا ِبشاِعٍر، و ال ي ْنب ِغي لي"وأوله آخره، فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذا، فقال نبي هللا: "إني  أنه قال: أنا    وقد صح  عنه .  (29)و 
 (30)أنا ابن عبد المط لب        الن بي  ال كذب 

ألنه إذا فتح الباء من البيت  ؛ : إنما الرواية باإلعراب فإن كانت باإلعراب لم تكن شعرا فتكل م العلماء في هذا فقال بعضهمقال النحاس:     
نها وكسر الباء من البيت الثاني خرج عن وزن الشعر، وقال بعضهم: ليس هذا الوزن من الشعر. قال أبو جعفر: وهذا   األول أو ضم ها أو نو 

وَما َعلَّمْناهُ ) حاق: إن  معنى حسن ما قيل في هذا قول أبي إسأوغيره. ومن  بن احمد مكابرة العيان ألن أشعار العرب على هذا قد رواها الخليل

ما جعلناه شاعرا، وهذا ال يمنع أن ينشد شيئا من الشعر، وقد قيل إنما خبر هللا عز  وجل  ما عل مه   :وما عل مناه أن يشعر أي :أي, (31)(الشِّْعرَ
ل  الشعر، ولم يخبر أن ه ال ينشد شعرا، وهذا ظاهر الكالم. وقد قيل فيه قول بين زعم صاحبه أنه إجماع من أهل اللغة، وذلك أنهم قالوا: ك

ل .(32) (وَما يَنْبَِغي لَهُ )عر فليس بشعر وإنما وافق الشعر، وهذا قول بي ن. من قال قوال موزونا ال يقصد به إلى ش قال أبو إسحاق: أي وما يتسه 
  ليس  القرآن أن  :  معنى على ، الشعر القرآن بتعليم علمناه وما وقال الزمخشري:( 33)له، وتأويله على معنى وما يتسه ل قول الشعر ال اإلنشاد

  التقفية وأين ؟ الوزن  فأين معنى، على يدل ، مقفى موزون  كالم هو إنما والشعر ، الشعر عن هو وأين.  شيء في الشعر من هو وما بشعر
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 وَمَا ) ... حققت إذا الشعر وبين بينه مناسبة ال فإذاً  ؟ وأساليبه نظمه من كالمهم نظم وأين ؟ معانيه عن الشعراء ينتحيها التي المعاني وأين ؟

 يتهد ى ال أم ياً  جعلناه كما يتسهل، ولم له يتأت لم الشعر قرض أراد  لو بحيث جعلناه:  أي ، طلبه  لو يتطلب وال له يصح  وما)  (34)( لَهُ يَنبَِغى
 كان ولكن ، الكالم من كثير من  هللا رسول إلى أحب الشعر كان:  الخليل وعن.  أدحض والشبهة أثبت الحجة لتكون  ، يحسنه وال للخط

  هل أنبئكم أيضا عن  أي: }وَالشُّعَرَاءُ{فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه، برَّأه أيضا من الشعر فقال:  : يالسعد وقال (35).له يتأتى ال

والردى، فهم في أنفسهم غاوون، وتجد  عن طريق الهدى، المقبلون على طريق الغي (36) (يَتَّبِعُهُمُ الَْغاوُونَ) حالة الشعراء، ووصفهم الثابت، فإنهم 

فتارة في مدح، وتارة في قدح، وتارة  (يَهِيمُونَ)من أودية الشعر، (37) (أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ) غوايتهم وشدة ضاللهم  (أَلَمْ تَرَ) .أتباعهم كل غاو ضال فاسد
نة يحزنون، فال يستقر لهم قرار، وال يثبتون على حال من  في صدق، وتارة في كذب، وتارة يتغزلون، وأخرى يسخرون، ومرة يمرحون، وآو 

أي: هذا وصف الشعراء، أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم، فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق، قلت: هذا   (38)(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا ال يَفَْعلُونَ) .األحوال
  ح أو يذم، قلت: هذا صدق، وهو كذب، وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها، وتروك لمأشد الناس غراما، وقلبه فارغ من ذاك، وإذا سمعته يمد

ولما وصف الشعراء بما  ...يتركها، وكرم لم يحم حول ساحته، وشجاعة يعلو بها على الفرسان، وتراه أجبن من كل جبان، هذا وصفهم
فصار   ذكر هللا، وانتصر من أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم.استثنى منهم من آمن باهلل ورسوله، وعمل صالحا، وأكثر من وصفهم به، 

ين شعرهم من أعمالهم الصالحة، وآثار إيمانهم، الشتماله على مدح أهل اإليمان، واالنتصار من أهل الشرك والكفر، والذب عن دين هللا، وتبي
لَمُوا أَيَّ آمَنُوا َوَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ َكثِريًا وَانْتَصَرُوا مِْن بَْعِد مَا ظُلِمُوا وَسَيَْعلَمُ الَِّذينَ ظَ }إِال الَِّذينَ: تعالى العلوم النافعة، والحث على األخالق الفاضلة فقال

، بغير يمدح أو يهجو اإلسالم في  شاعر كل فيها يدخل اآلية  هذه إن.(40) (39)مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ{   قول  كل عن يرتدع وال الناس ويقذف حق 
وقال الشيخ علوان في قوله   (41).يعاب ما كل  عن ويمسك هللا ذكر من يكثر اإلسالم شعراء من  تقي كل االستثناء في  فيها يدخل كما دنيء،

ما تعالى: ) لَّْمناهُ  و  ْعر   ع    الكذب محض  على المبتنية الشعرية القياسات على قابلة الجبلي واستعداده االصلية فطرته جعلنا ما يا (42)  (الشِ 
 اإلمكان شوائب عن  خالصة  , مطلقا الطبيعة ادناس عن طاهرة أمثالها عن بريئة عنها منزهة اال جعلناها ما  بل والمنفر المرغب والخيال 

ما) العرفان باب في األمر منتهى هو الذي الحق الى ثم والعيان الكشف الى المنتهى والبرهان باليقين متحلية والتقليد الجهل ولوث  ل هُ  ي ْنب ِغي و 
(  ُهو   ِإنْ  )بل  جاللهما عز ساحتي عن  بمراحل ابعد هما الذين  والشعراء الشعر الى  وهو  هو ينسب ان  عليه المنزل كتابه وبشأن بشأنه ويليق(
 منبها الذاتي التوحيد الى مشيرا , اإللهية المتقنة والحكمة العلم عن ناشئ وتذكير عظة (ِذْكر   ِإالَّ )  األنام خير على  المنزل الكالم ما:  يا

ُقْرآن  ) عليه   والقوانين والحدود  اإللهية والنواهي األوامر على محتو , الئحة وبينات واضحة  وآيات ظاهرة احكام على مشتمل (ُمِبين   و 
وقال ابو السعود في   .  (43) وقبوله لحمله  المستعد رسوله  على منزل توحيده طريق الى  ليوصلهم عباده بين  اإللهي بالوضع  الموضوعة

عرُ  علَّمناه ما أي شعر   يقوُله وما شاعر   أنَّه من   حقه  في يقولون ه كاُنوا لما  وإبطال   رد   (44){الشعر علمناه وَمَا}تفسيره:    , الُقرآن بتعليمِ  الشِ 
عر   فإنَّ  ,بشعرٍ  ليس   الُقرآن   أنَّ  معنى على   على مبني   والقافية   الوزن  منوالِ  على منسوج   مصنوع   مزخر ف   ومقال   موضوع   متكلَّف   كالم   الشِ 

مِ  بُفنونِ  المشحون  البشر كالمِ  مماثلةِ  عن المنزَّهِ  الخِطرِ  الجليلِ  التَّنزيلِ  من ذلك  فأين  , واهيةٍ  وأوهامٍ  خياالتٍ  لةِ  الباهرةِ  واألحكامِ  الِحك    الموصِ 
نيا ادةِ سع إلى   يف والظاهروقال اسماعيل حقي: (45) ُيؤفكون  أنَّى هللا قاتلهم الظُّنون  بهم واختلط   الشئون  عليهم اشتبه اين ومن , واآلخرةِ  الدُّ
 نفى الشعر علمه  معلمه كون  لعدم ملزوما كان  لما شاعرا كونه عدم ان اال ,بشعر ليس عليكم يتلوه ما وان بشاعر  ليس انه يقال ان الرد

ومما تقدم يمكن استنتاج : ان القرآن الكريم ليس بشعر, وان الرسول  (46)التصريح  من ابلغ يه التي الكناية بطريق الملزوم نفى وأريد , الالزم
وبشأن كتابه   ليس بشاعر وقد برأه هللا تعالى عن الشعر ولو اراد ان يقرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل , فهذا ال يليق بشأنه    محمد

الشعر.   المنزل عليه ان ينسبا الى الشعر والشعراء وهذا رد وابطال لما كانوا يقولونه بحقه وبحق الكتاب المنزل عليه , ولكنه ال يمنع ان ينشد
من أعدائه المشركين من  وا من ذكر هللا، وانتصر  وا صالحا، وأكثر  وا باهلل ورسوله، وعمل وا آمن استثنى هللا تعالى من الشعر والشعراء الذين وقد

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة، وآثار إيمانهم، الشتماله على مدح أهل اإليمان، واالنتصار من أهل الشرك والكفر،   بعد ما ظلموهم.
, وهذا هو الشعر المباح المحمود , المنزه عن الشرك والظاللة   عن دين هللا، وتبيين العلوم النافعة، والحث على األخالق الفاضلة والذب

 واالدناس المعنوية والمادية  , معنا ولفظا , وبعكسه الشعر المذموم .   
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 املبحث الثالث
 نزاهة الشعر يف السنة النبوية املطهرة

اباحة السنة النبوية الشعر, ما لم يكن فيه فحش وفسوق, ولم يدع الى الباطل والجهل والسفه والغزل والتعرض ألعراض النساء, وغير        
م ستسالذلك مما ذمه الشرع ,والشعر الذي اباحته السنة النبوية : ما كان فيه تعظيم هللا ووحدانيته وقدرته وايثار طاعته واستصغار الدنيا واال

  هلل تعالى , والذي يقف على نصرة الحق, والذي فيه حكما كالمواعظ واالمثال التي يتعظ بها الناس, وفيه مدح لمن يستحق المدح كالنبي
يسمع الشعر ويستنشده ويقره ويشجع الشعراء على قوله في هجاء   .وغير ذلك مما حسنه الشرع ودعا اليه, وقد كان الرسول محمد

بعض الشعر , ولكنه لم يقرظه  فقد اكدت السنة النبوية االستثناء   نكر على احد قال الشعر في حظرته , وقد انشد هوالمشركين ولم ي
قال العلماء كافة ) : الذي جاء في القرآن الكريم للشعراء . والى هذه المعاني اشار الكثير من العلماء من المفكرين المسلمين , اذ قال النووي 

وهو كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح وهذا هو الصواب فقد سمع النبي صلى هللا عليه وسلم الشعر  : كن فيه فحش ونحوه قالوا هو مباح ما لم ي
واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين وأنشده أصحابه بحضرته في األسفار وغيرها وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضالء السلف  

ألن يمتلئ ):   رسول هللا  : قالقال عن أبي هريرة ف(47) (ه وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوهولم ينكره أحد منهم على إطالق
  عن  كناية هو(  شعرا ءييمتل)  قال د. مصطفى محقق كتاب صحيح البخاري:, (48)( جوف أحدكم قيحا يريه خير له من ان يمتلئ شعرا

أنه ال يراد به كل  وقد بين ابن بطال نوع الشعر المقصود في هذا الحديث : ب (49)(لسواه  يتفرغ ال بحيث وإنشاده وروايته الشعر  بقول انشغاله
قد  ,  (50) الشعر، وإنما المراد به الشعر الذى فيه الباطل والهجر من القول تَّى ال  يكون لغيره م وِضع. و  و أ ن الُمر اد بامتالء اْلجوف بالشعر ح 

ْعر مدح ر ُسول هللا  ان   : جمال الدين أبو الفرجوقال ,(51))إن من الشعر حكمة (: قال  أبي بن كعب : أن رسول هللا فعن  ,)الش  ك  و 
وهذا  ) .(54)فهي هذه المواعظ واألمثال التي يتعظ بها الناس، ( 53): )ان من الشعر حكمًا(  وقوله :  وقال الخطابي (52).يسمعُه ويستنشده

وهو ما ال ريب فيه فال ... أي بعض الشعر كالم جيد يمنع عن الجهل والسفه وينهى عنهما وقال ابن االثير :(55) (ال ريب فيه: أنه مدح
فقيل له: يا ابن عباس: أترفث؟  عباس ينشد كان ابن قدو  والثناء، والدعاء وأشباه ذلك من أنواع الشعر.سفه وأنه على سبيل المدح، والشكر، 
  حتى قيحا أحدكم  جوف يمتلئ ألن) , موضحا  وموفقا بين قوله الحجازي  محمود محمدوقال (56) .فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء

 الجوف يمتلئ ألن,   النبي يريد:  (58) (لحكمة الشعر من وإن لسحرا، البيان من إن)  وقوله (57)(شعرا جوفه يمتلئ أن من خير يريه
 من مدح وعلى  عنه، والذود الوطن، عن والدفاع  الحق نصرة على نفسه وقف الذي فالشاعر شعرا، جوفه يمتلئ أن من خير يأكله قيحا

  الصفوف،  وتوحد العقول،  وتهذب النفوس، تربى التي الوطنية المواقف من  فأجاد تكلم  ومن وحديثا، قديما  النبي مدح كمن المدح يستحق
 األدب، باب في فنية تحفة كالمه كان وإن والفسق،  الفجور إلى يدعو والذي والغلمان، بالنساء ويتشبب الغزل، في يتكلم الذي كالشاعر وليس
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما دخل مكة، قام أهل مكة سماطين،  عن أنس بن مالك و   (59).مذموم والثاني شرعا، ممدوح األول

 قال: وعبد هللا بن رواحة يمشي ويقول:
 خلو بني الكفار عن سبيله 
 اليوم نضربكم على تنزيله 
 ضربا يزل الهام عن مقيله 

 ليله ــويذهل الخليل عن خ
 لهـيا رب إني مؤمن بقي

مه يا عمر، لهذا أشد عليهم  ): يا بن رواحة، أتقول الشعر بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ قال صلى هللا عليه وسلم:  رفقال له عم
قالت: " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه   (رضي هللا عنها) عن عائشة و   (60) .(من وقع النبل

إن هللا يؤيد حسان بروح القدس ما نافح أو فاخر  )قائما يفاخر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " ، ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
جالست النبي صلى هللا عليه وسلم أكثر من مائة مرة، فكان )قال:    بن سمرةعن جابر و  (61)(عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 قال  هللا  رسول أن: قال  البراء عنو  (62)(أصحابه يتناشدون الشعر، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما يتبسم معهم.
اهجوا قريشا، فإنه أشد عليها )عن عائشة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال: و  (63)(معك وجبريل هاجهم، قال أو اهجهم،) : لحسان

، وقالت: سمعت (إن روح القدس ال يزال يؤيدك، ما نافحت عن هللا ورسوله)  صلى هللا عليه وسلم(, وقالت : قال رسول هللا  من رشق بالنبل
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  عز   هللا إن:  للنبي   قال أنه مالك بن كعب عن أحمد اإلمام ويروي (64)( هجاهم حسان فشفى واشتفى)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 ترمونهم ما لكأن! بيده نفسي والذي. ولسانه بسيفه يجاهد المؤمن إن):  النبي   فقال فيه؟ ترى  وكيف علمت، قد ما الشعر في أنزل قد وجل  

والمعنى أن هجاءهم يؤثر فيهم تأثير النبل، وقام قيام الرمي في النكاية بهم. وقال الطيبي: خالصة  قال الهروي : ) .(65)  (النبل نضح به
أنه ليس فيه ذم الشعر على اإلطالق، فإن ذلك في شأن الهائمين في أودية الضالل، وأما المؤمن فهو  -صلى هللا عليه وسلم  -جوابه 

 تميم مولى البراد سالم الحسن أبي عنو  (66) (.خارج من ذلك الحكم؛ ألنه إحدى عدتيه في ذب الكفار من اللسان والسنان، بل هو أعدى وأبلى
ع راُء ي تَِّبُعُهُم اْلغاُوون   ):-تعالى -: لما نزل قولهقال الداري  ك إلى رسول  جاء حسان بن ثابت، وعبد هللا بن رواحة، وكعب بن مال .(67)( و الشُّ

قال:   (وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِرياً )قال: أنتم.  (إِلَّا الَِّذينَ آمَنُوا وََعمِلُوا الصَّالِحاتِ): أنا شعراء، فتال عليهم النبي  -تعالى -يبكون وقالوا. قد علم هللا وهم  هللا 

ومنهم  فالشعراء: منهم المذمومون وهم الذين في كل واد يهيمون ويقولون ما ال يفعلون..) (68)(قال: أنتم (وَانْتَصَرُوا مِْن بَْعِد ما ظُلِمُوا )أنتم 
حسن، وقبيحه  والشعر في ذاته كالم: حسنه  الممدوحون وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكروا هللا كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا.

ُسوُل َّللاَِّ  (رضي هللا عنها)وعن عائشة ( 69). قبيح , وكان بها وباء -رضي هللا عنهما -المدينة وعك أبو بكر وبالل    أنها قالت لما ق ِدم  ر 
               كل امرئ مصبح في أهله :فكان أبو بكر رضي هللا عنه إذا أخذته الحمى يقول ,فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بالل كيف تجدك

 والموت أدنى من شراك نعله 
 وكان بالل إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول

 بواد وحولي إذخر وجليل           أال ليت شعري هل أبيتن ليلة 
 وهل يبدون لي شامة وطفيل             وهل أردن يوما  مياه مجنة 

اللهم وصححها وبارك لنا  فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد   فأخبرت بذلك رسول هللا :  (رضي هللا عنها) قالت عائشة      
اِلِحين ت م ثل وِفيه قال القرطبي : ( .70)في مدها وصاعها وانقل حماها فجعلها بالجحفة  ء العلماءو  الص  ال  ْعر و اْلُفض  ِفي ِبالشِ  ِليل ذ ِلك و  ل ى  د    ع 

و از اد ج  ْعرِ  ِإْنش  ْعرِ  قيرة الع رفع وفيه, فحش وال فيه خنى ليس الذي الرقيق الشِ  مون ه الِذي اْلغن اء هو قيرةاْلع ورْفع ِبالشِ  ْكب ان ِغن اء ُيس    وِغن اء  الرُّ
بِ  اء النَّص  م ا و اْلِحد  ُسوُل َّللاَِّ (. 71) اإلنشاد صوت والعقيرة,  ذلك أ ْشب ه   و  ان  ر  ق ْد ك  وهو   ينقل اللبن مع القوم في بناء المسجد وهو يقول   و 

 . رـوأطه ناـرب رـأب هذا            خيبر  حمال ال الحمال  هذا ينقل اللبن:
 .  (72)  ةوالمهاجر   فارحم األنصار             ةاآلخر  أجر  األجر إن  اللهم :ويقول

أن من الشعر ما يجوز إنشاده ، ويكره ، ويحرم. روي مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن  وقال القرطبي في تفسيره الجامع ألحكام القران: 
فأنشدته بيتا. فقال :  ( هيه )قلت : نعم. قال :  ( هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء)يوما فقال :  ردفت رسول هللا  :)أبيه قال 

  (74)حكيما كان من شعر أمية ؛ ألنه   ، وإنما استكثر النبي(73) (حتى أنشدته مائة بيت. (هيه)أنشدته بيتا. فقال  ثم (هيه)
  يا  ويحك)    هللا  رسول  له فقال  يحدو  أنجشة له  يقال أسود  له  غالم  معه وكان سفر  في   هللا  رسول كان :  قال  مالك  بن  أنس عن و 

ُسوِل َّللاَِّ ء ولم يزل الحداء وراقال االمام الغزالي:   (75) .( بالقوارير رويدك أنجشة وزمان الصحابة    الجمال من عادة العرب ِفي ز م اِن ر 
ذلك   ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره بل ربما كانوا يلتمسون ,  وما هو إال أشعار تؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة, رضي هللا عنهم

,وقال :   فال يجوز أن يحرم من حيث إنه كالم مفهوم مستلذ مؤدى بأصوات طيبة وألحان موزونة, وتارة لالستلذاذ ,تارة لتحريك الجمال
والكالم المفهوم غير  ,ألنه ما زاد إال كونه مفهوما ,فيقطع بإباحة ذلك ,وذلك ال يخرج إال من حنجرة اإلنسان, الموزون والمفهوم وهو الشعر

فيما يفهم منه فإن كان فيه أمر   رنعم ينظ, فإذا لم يحرم اآلحاد فمن أين يحرم المجموع  , والصوت الطيب الموزون غير حرام  , حرام
افعي رحمه هللا إذ قال الشعر كالم فحسنه  والحق فيه ما قاله الش ,وحرم النطق به سواء كان بألحان أو لم يكن, محظور حرم نثره ونظمه 

فإن أفراد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك  , ومهما جاز إنشاد الشعر بغير صوت وألحان جاز إنشاده مع األلحان.  حسن وقبيحه قبيح
وكيف ينكر  , محظور هناوال,  إال إذا تضمن المجموع محظورًا ال تتضمنه اآلحاد, ومهما انضم مباح إلى مباح لم يحرم  المجموع مباحاً 

ُسوُل َّللاَِّ  الشعر والرجز والحداء كسائر الكالم، فما كان فيه ذكر تعظيم هلل وقال ابن بطال :  .(76)  إنشاد الشعر وقد أنشد بين يدي ر 
السالم: )إن من الشعر   ووحدانيته وقدرته وإيثار طاعته وتصغير الدنيا واالستسالم له تعالى فهو حسن مرغب فيه، وهو الذى قال فيه عليه

: الشعر كالم، وحسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيحه. وسماع يالشافعوقال وما كان منه كذًبا وفحًشا فهو الذى ذمه هللا ورسوله. ( 77)ة(كمحل
 .(78) الحداء ونشيد األعراب ال بأس به؛ فإن الرسول قد سمعه وأقره ولم ينكره
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 املبحث الرابع
 اخللفاء الراشدين والصحابة الكرامنزاهة الشعر عند 

  ان نزاهة الشعر عند الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام هو تجسيد وتطبيق لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية عن الشعر, وقد بين      
وشجعوا على قرضه واالستفادة منه. ومن المفكرون المسلمون ان الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة الكرام قالوا الشعر النزيه وانشدوه ومدحوه 

  حبا وال كله بغضا يكن لم منه الخلفاء وموقف الشعر، من  النبي موقف أناذ ذكر :  محمد كامل الفقي ,الذين كتبوا في هذا الموضوع  
  وحض  األخالق ومكارم الدين،  لنصرة منه دعا  لما اهتزوا بل حال، كل في عنه وينفضوا ينكروه ولم  حال، كل في  للشعر يرتاحوا لم  كله،
  العورات عن يكشف وال النساء، يفضح ال بريئا وهوى  عفيفا، غزال كان لما وارتاحوا الفضائل، بأسباب واألخذ والنجدة والوفاء، المروءة على

  اهتزوا .وإفحاشا قذفا،  عنها الحديث يكون  خاصة  امرأة  منه يراد وال القصد وعفة الهوى،  وبراءة الغاية نبل إلى يرمي بل باألعراض، يتصل وال
كان أبو بكر يقول  :قال الجوزي  (79).األغراض ودناءة األخالق، ضعة إلى تدلى لما يطربوا ولم المفحش، للشعر يستمعوا لم ولكنهم كله لهذا

زهير ويقضي له، وكان معاوية يعجبه عباس يعجبه شعر  : كان ابن الشعر، وعمر وعثمان، وكان علي أشعرهم. وقال حبيب بن أبي ثابت
شعر عدي ويقضي له، وكان ابن الزبير يعجبه شعر عنترة ويقضي له. قال: وإنما اختار ابن عباس شعر زهير ألنه كان يختار من الشعر  

ثم نقل  عنترة لشجاعته.أكثره أمثاال وأدله على العلم والخير. واختار معاوية شعر عدي ألنه كان كثير األخبار. واختار ابن الزبير شعر 
قلت: وما زال العلماء يقولون الشعر ويحفظونه  : ما أروي شيئا أقل من الشعر، ولو شئت ألنشدتكم شهرا ال أعيد.قوله عن الشعبي  الجوزي 
  مر  : األشعري  موسى أبي  إلى  كتب أنه عنه تعالى هللا  رضي  عمر فعن  ... واحد غير أيضا  مدح الشعر وقد :  األلوسيوقال ( 80).ه ويسمعون

  .العقول ميزان الشعر: وجهه تعالى  هللا كر م علي  وعن األنساب، ومعرفة الرأي وصواب األخالق معالي  على يدل  فإنه  الشعر بتعلم قبلك من
  ديوان  الشعر فإن  العرب أشعار في فاطلبوه تعرفوه فلم تعالى هللا كتاب من شيئا قرأتم إذا: يقول عنهما تعالى هللا رضي عباس ابن وكان

: قال   قال الربيع ركب راحلة وهو محرم، فتدلت به فجعلت تقدم رجاًل وتؤخر أخرى". - -أن عمر بن الخطابوذكر الشافعي ) (81)العرب
وقد استدل الشافعي بهذا الحديث: على جواز إنشاد الشعر ثم إنه لما أنشد أتبعه بالتكبير، ألن  (ثم قال: هللا أكبر، هللا أكبر. عمر شعًرا

 هو من وفيه فيه أنشد كنت فقال ينشد وحسان  المسجد في عمر مر:  قال المسيب ابن سعيد عنو (82)المحرم يكبر ويذكر هللا تعالى ويلبي
وقد   (83)نعم قال( .  القدس بروح أيده اللهم عني  أجب)  يقول    هللا  رسول أسمعت باهلل  أنشدك فقال هريرة أبي  إلى  التفت ثم منك خير

 _بكر أبي شعر  فمن ، -عنهم تعالى هللا  رضي- الصحابة  من كثير وكذا الشعر، -أجمعين عنهم تعالى هللا رضي -الراشدين  الخلفاء  نشدا
 _: 

 حادث العشيرة  في وأمر أرقت            الدمائث بالبطاح سلمى طيف أمن
 باعث بعث وال تذكير الكفر عن                 يصدها ال فرقة  لؤي  من ترى 

 ثـماكـب ناـفي ستـل الواــوق عليه                 كذبواـفت  صادق مـأتاه رسول
 اللواهث المجحرات هرير وهروا                أدبروا  الحق إلى  دعوناهم ولما

 كارث غير لهم شيء التقى وترك                    ةــقرابـب مـهـفي لناـمث دــق مـفك
 الخبائث مثل الحل طيبات فما               وعقوقهم كفرهم عن يرجعوا فإن
 ثـبالب مـعنه هللا  عذاب فليس                مـوضالله طغيانهم يركبوا وإن
 :معرفة فيه  وأنفذهم للشعر زمانه أهل أنقد من وكان _  _عمر شعر ومن

 كعب قاله  ما  القول  أن شك وال                     دهاـيع ثالثا عبـك توعدني
 الذنب يتبعه الذنب خوف ولكن                لميت إني الموت خوف بي وما

 : _  _عثمان شعر ومن
 الفقر بها يضر حتى عضها وإن            يكفها حتى النفس يغني النفس غنى

  في إياه  ونصرهم همدان يذكر- عنهم تعالى هللا رضي- الخلفاء أشعر إنه: قيل  حتى مجودا وكان -وجهه تعالى هللا  كر م _علي شعر ومن
 :صفين

 دوامي  النحور حمر نواصيها                بالقنا تزحم الخيل رأيت ولما
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 بقتام ملبس دجن  ة ـــعجاج               كأنه السماء في عـنق وأعرض
 ذامـــج  وحي  مـــلخ في وكندة           وحمير الكالع  في هند ابن ونادى
 وسهامي جنتي دهر ناب إذا                م ـه مـه الذين مدانـه تيممت
 :   أبيها وفاة يوم قالته -عنها تعالى هللا رضي  -فاطمة شعر ومن

 غواليا  الزمان مدى يشم ال أن                أحمد  تربة شم من على  ماذا
 لياليا صرن  األيام على صبت                أنها لو مصائب علي   صبت

 : -   -  هللا رسول مع بثبوته يفتخر حنين يوم-  - العباس شعر ومن
 تشرع واألسنة  نينـــــح بوادي           وموقفي مكري  عرسي أتى هل أال

 تقطع والسواعد  تدهدى وهام           قرى  لها جاشت النفس ما إذا وقولي
 وتمنع باليدين تعطي بزوراء              مغيرة وهي الخيل رددت وكيف
 فأقشعوا  عنه  فر قد  من فر  وقد           سبعة الحرب  في هللا رسول نصرنا

 : -   -هللا  عبد ابنه شعر ومن
 عاكر  والليل الليل  فكر  وأعمل                الفتى ضاجعت الهم طارقات إذا

 ناصر  الدهر نكبة من وال سواي                لها  دـيج لم حاجة في وباكرني
 مسامر روق ـــــط مـــــه لهـــــوزاي                 قامهــــــم من هـهم بمالي فرجت

 84).شاكر ظن للذي   أني الخير  بي                  ظنهــــب لي  ــــع  فضل هـل انـوك
 املبحث اخلامس

 مناذج من نزاهة االلفاظ  يف الشعر
  الصدق يتحرى  وال والمنطق، العقل  يمليه ما  فيه الشاعر  يتبع وال المشبوبة، والعاطفة  الرائع، والتصوير  الخصب، الخيال  على  الشعر يعتمد
 من  اإلعجاب انتزاع إال هم ه وما والوصف، التصوير في الشاعر ويبالغ ذلك، وغير والغزل والرثاء والهجاء المديح أوصاف إرسال في  والدقة

ونزاهة االلفاظ  تختص غالبًا بفن الهجاء ، وان وقعت نادرًا في غيره ، فإنها عبارة عن نزاهة ألفاظ الهجاء وغيره من (85) بقوله، السامعين
الهجاء فقال : الذي إذا أنشدته العذراء في خدرها ال  الفحش ، حتى يكون الهجاء كما قال فيه أبو عمرو بن العالء ، وقد سئل عن أحسن 

، ردًا على هجاء أبي سفيان بن الحارث له ، يقول حسان   يدافع عن الرسول محمد  -  -حسان بن ثابت  مثل قول(86)يقبح عليها .
 مخاطبًا أبا سفيان : 

بُت ع نُه       مَّدًا ف أ ج  زاءُ و ِعند             ه ج وت  ُمح   َّللا ِ في ذاك  الج 
ل ست  ل ُه ِبك يِرُكما الفِ           فٍء       ُـ أ ت هجوُه و  رُُّكما ِلخ   داءُ ـف ش 

  (87)هو خيرهما ، وان كان مؤمنًا بذلك ، نزاهًة وثقًة بأن ممدوحة هو األفضل وان لم يصرح بذلك فالشاعر حسان لم يقل ان الرسول  
 يبيت بمنجاة من اللؤم بيتها              إذا ما بيوت بالمالمة حلت:  (88) وقول أبو نؤاس  

نها ،  وفي هذا البيت كناية عن نسبه ، هي إثبات النزاهة لها ، ونفي الفجور عنها ، ذاك إنه نبه بنفي اللؤم عن بيتها انتفاء أنواع الفجور ع
 ل رفاعة رافع الطهطاوي : ومن ذا إلى براءتها من كل ما يشينها وهي من نوع اإليماء .  وقو 

 وجوهر الخمر فيه شبه خديـه              قد قلت لما بدا والكأس في يـده  
 ونشوتي من معاني سحر عينيه             حسبي نزاهة طرفي في محاسنه

يذهب مذاهب العشاق من الضم  فهو يقنع بنزاهة طرفه في محاسن محبوبه عن التمتع بهذه المحاسن ، فال يقبل فمًا وال يهصر عودًا، وال 
  هللا  عبدوقال .  (89)والعناق ، ويغنيه من حبيبه النظر إلى مواطن جماله والنشوة بمعاني سحر عينيه ، عن كل ما يلتمس سواه من لذٍة ومتاع

  :األزهر شعراء أحد ،"فكري  باشا
 ونه ـغص ظليال ظال وردتنا                   بروض اجتمعنا يوم أحيلي ما

 عيونه نامت الخئون  والزمان                     ريبـق غير الرقيب فيه كان
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 مضمونه تعذبـمس بحديث                         فيه ةـالمدام رـم جرناـفه
 ينهـيم تدير ماـع غناء ـظ                    واللحـ اللفظ من سكرنا في  إن

 وحبيبه المحب بين يكون  أن عساه ما فترى  قريبة، الرقيب عين وليست الظليل، غصونه وظل الناضر الروض في الحبيب لقاء له تهيأ فقد
  سكر على ولحظه لفظه من (السكر) وآثر حديثه،  عذب إلى (المدامة مر) وهجر  وتحرز صون  في كان ولكنه الغرام، وعبث الهوى، لهو من

 محمد ابو بكر  اجتمعوبالمعاني نفسها التي اوردناها انفا من نزاهة الفاظ الشعر ما دار بين ابي بكر وابن سريج اذ  (90) .يمينه تديرها الكأس
فقال له ابن سريج: أنت  -في اللغة اليمين -اإليالء يوما هو وابن سريج في مجلس الوزير ابن الجراح، فتناظرا في بن داود بن على الظاهري 
 دامت حسراته، أبصر منك بالكالم في اإليالء، فقال له أبو بكر: لئن قلت ذلك فإني أقول:  بقولك: من كثرت لحظاته

 اـــرمــــتنال محـــنع نفسي أن ـــوأم                    انز ه في روض المحاسن مقلتي 
 يصب  على الصخر األصم  تهدما                   وأحمل من ثقل الهوى ما لو انه

ه لتـــلوال اخـــف                  وينطق طرفي عن مترجم خاطري   اـــكلمـــتالسي رد 
، ولو شئت أنا أيضا لقلت:   فقال له ابن سريج: وبم تفتخر علي 

 قد بت  أمنعه لذيذ سباته                   ومساهر بالغنج من لحظاته 
ر اللحظات في وجناته                    ضنا بحسن حديثه وعتابه    واكر 

 هــبراتــه وـــم ربـــى بخاتـــــ  ول              حتى إذا ما الصبح الح عموده 
فقال أبو بكر: يحفظ الوزير عليه ذلك، حتى يقيم عليه شاهدي عدل أنه ول ى بخاتم ربه وبراته، فقال ابن سريج: يلزمني في ذلك ما يلزمك 

 (91) نز ه في روض المحاسن مقلتي ... فضحك الوزير وقال: لقد جمعتما ظرفا ولطفا وفهما وعلما.في قولك: أ
 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم 
 هـ( ، دار صادر ، بيروت.   142األدب الصغير واألدب الكبير ، عبد هللا بن المقفع )ت .1
مكتبة  ، : سمير بن أمين الزهيري تحقيق هـ(625تمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد هللا ), األدب المفرد   .2

 م. 1998  -هـ  1419 ,1ط المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
  دار  ( هـ982: ت) مصطفى بن محمد بن محمد العمادي السعود أبو(, السعود أبي تفسير,) الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل دإرشا .3

 .بيروت – العربي التراث إحياء
 .بيروت) د ت (–  المعرفة دار  , (هـ505:  ت), الغزالي حامد أبو، إحياء علوم الدين   .4
 .  1هيرندن ط، المعهد العالمي للفكر االسالمي  ، طه جابر العلواني  ،األزمة الفكرية المعاصرة  .5
 .)د ت (األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثة ، محمد كامل الفقي ، المطبعة المنيرة باألزهر الشريف .6

 هـ( ، تحقيق محمد باسل عيون السود ، دار الكتب 538أساس البالغة ، أبو القاسم محمد بن عمرو بن احمد الزمخشري جار هللا ، )ت .7
  بيروت ,الكتب عالم , زاهد غازي  زهيرق:  د. حقي(,ت 338,)تالنحاس إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو ،إعراب القرآن  .8

تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني ، أبو الفيض ، الملقب بمرتضى الزبيدي ، ) ت    .9
 هـ( ، تحقيق : مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، بيروت .) د ت  1205

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، عبد العظيم بن الواجد بن ظاهر ابن أبي األصبع العدواني ،  .10
 .   م1963هـ( ، تحقيق : الدكتور حقي محمد شرف ، لجنة احياء التراث العربي ، مص , 654)ت

 هـ       1408،  1دمشق ، ط  –الغني الوقد ، دار القلم هـ( ، تحقيق : عبد 676تدوير ألفاظ التنبيه ، اإلمام النووي ، )ت .11

 هـ  1403،  1هـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط816التعريفات للجرجاني ، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ، )ت .12
 دمشق ,الطبعة : الثانية ،   –التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ,د وهبة بن مصطفى الزحيلي , دار الفكر    المعاصر   .13

 . هـ  1422 , 1, طدمشق –الفكر دار, الزحيلي وهبة د, الوسيط التفسير  .14
 م  1998 ,األولى: لطبعة, االقاهرة والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة دار ,طنطاوي  سيد محمد ,الكريم للقرآن الوسيط التفسير .15
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  , اللويحق معال بن  الرحمن  عبد: تحقيق ( هـ1376: ت) السعدي ناصر بن  الرحمن عبد, المنان كالم تفسير في  الرحمن الكريم تيسير .16
 .   م  2000- هـ1420  األولى : الطبعة, الرسالة  مؤسسة

دار عالم   ,: هشام سمير البخاري  , تحقيقهـ( 671: تأبو عبد هللا محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي ) ،الجامع ألحكام القرآن  .17
 .  م 2003الطبعة : ,  الكتب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية

 أحمد: ,تحقيق ( هـ310: ت) الطبري  جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد تفسير الطبري  ،جامع البيان  .18
   .م2000  -  هـ 1420 األولى،: الطبعة,  الرسالة مؤسسة ,شاكر محمد

هـ(  637الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور ، نصر هللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ابن األثير )ت .19
 هـ . 1375المجمع العلمي ،  ، تحقيق : مصطفى جواد ، مطبعة 

 هـ .  1409،   1حوار  هادئ مع محمد الغزالي ، سلمان بن فهد العودة ، ط .20
 الراغب األصفهاني وجهوده في اللغة ، عمر عبد الرحمن الساريسي ، الجامعة اإلسالمية ، المدينة المنورة ، السنة الثالثة عشرة ،   .21
      .  بيروت – الفكر دار, (هـ1127: ت) الفداء أبو المولى,  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن  حقي إسماعيل , البيان روح .22

  علي : ,تحقيق(هـ1270: ت) األلوسي الحسيني هللا عبد  بن محمود الدين شهاب, المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح .23
       .   1415  األولى،: الطبعة, بيروت – العلمية الكتب دار  ,عطية الباري  عبد
ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ، محمد بن عبد هللا بن سعيد البلوشي األصل ، الغرناطي األندلسي أبو عبد هللا الشهير بلسان الدين ابن   .24

 م. 1980،  1هـ( ، تحقيق : محمد عبد هللا عنان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط776الخطيب )ت

اف الكبائر ,أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس الزواجر عن اقتر  .25
    . م  1987 -هـ  1407هـ( , دار الفكر ,الطبعة: األولى،  974)ت: 

ِجْستاني األزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو ,داود أبي سنن  .26 : ,تحقيق (هـ275: ت) السِ 
مَّد - األرنؤوط شع يب  . م 2009  - هـ 1430 األولى،: الطبعة, العالمية الرسالة  دار, بللي قره كاِمل مح 

 أحمد: تحقيق, بيروت  - العربي التراث إحياء دار , السلمي الترمذي عيسى أبو عيسى بن محمدلكبير(.ا الجامع) سنن الترمذي ، .27
   .  وآخرون  شاكر محمد

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن ,  الشافي في شرح مسند الشافعي .28
 .  م  2005  -هـ  1426 1ط المملكة العربية السعودية -م كت بة  الرُّْشِد، الرياض  هـ(606: تاألثير )

 مكتبة  ,إبراهيم بن ياسر تميم أبو: تحقيق, (هـ449: ت) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو بطال ابن ,ي شرح صحيح البخار  .29
 .  م2003 - هـ1423 الثانية،: الطبعة,  الرياض/  السعودية - الرشد

  -هـ( ، تحقيق : د حسين بن عبد هللا العمري 573)ت  ، اليمني ي نشوان بن سعيد الحمير شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ،  .30
  1420،  1سورية( ، ط -، دار الفكر )دمشق  لبنان( -)بيروت  ،د يوسف محمد عبد هللا ، دار الفكر المعاصر - األريانيمطهر بن علي 

 .    م 1999 -هـ 
 م .    1985،  1الصحاح في اللغة ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، دار المعرفة ، بيروت ، ط .31

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار,  هـ(393: تالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) .32
   م1987 - هـ  1407الطبعة: الرابعة  بيروت , –دار العلم للماليين 

، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد صحيح ابن حبان, .33 : ت) الُبستي الدارمي، حاتم، أبو               التميمي، م ْعبد 
 .  1993 – 1414 الثانية،: الطبعة, بيروت         – الرسالة  مؤسسة ,األرنؤوط شعيب: , تحقيق(هـ354

  دار, البغا ديب مصطفى. د: تحقيق,   الجعفي البخاري  عبدهللا أبو إسماعيل بن  محمد(, المختصر الصحيح الجامع) البخاري  صحيح .34
 م.  1987 –ه 1407  الثالثة، الطبعة, بيروت,  اليمامة كثير، ابن
  الحسن  أبو الحجاج بن مسلم(,  وسلم عليه هللا صلى  هللا  رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح لمسندصحيح مسلم )ا .35

 . بيروت - العربي التراث إحياء  دار  الباقي   عبد فؤاد محمد :,تحقيق (هـ261: ت) النيسابوري  القشيري 
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   م1984, بيروت القلم دار     (1370علوم البالغة ,البيان ,المعاني, البديع, ، أحمد بن مصطفى المراغي,)ت .36
  ومكتبة دار, السامرائي إبراهيم د المخزومي، مهدي د ,تحقيق:(هـ170ت,) البصري  الفراهيدي أحمد بن الخليل  الرحمن عبد أبو ,العين .37
   م . 1987،  1تقويمه وتجديده ، د. محسن عبد الحميد ، مكتبة دار األنبار ، ط –الفكر اإلسالمي  .38
: ت)  علوان بالشيخ ويعرف النخجواني، محمود بن هللا نعمة ,الفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح اإللهية الفواتح .39

 .  م  1999 -  هـ 1419  ،1,طمصر الغورية، -  للنشر ركابي دار,(هـ920
    م .  1986 -هـ 1407، 1كراتشي، ط –قواعد الفقه ، محمد عميم اإلحسان المجدوي ألبركتي ، الصدق ، بيلشرز  .40

  الرزاق  عبد: تحقيق (هـ538: ت) هللا جار الزمخشري  أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو ,التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف .41
    هـ 1407  - 3, طبيروت – العربي الكتاب دار ,المهدي

 علي حسين البواب,هـ(597 تجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ) ,كشف المشكل من حديث الصحيحين .42
 . الرياض –دار الوطن 

هـ( ، دار صادر ،  711األنصاري الرويفعي اإلفريقي ، )تلسان العرب ، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور  .43
 هـ 1414،  3بيروت، ط

الكتب  :عبد الحميد هنداوي, دارتحقيق  هـ[,458المحكم والمحيط األعظم ,أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسى ]ت:   .44
 م .  2000 1بيروت, ط ,العلمية

   م .1994قيق الشيخ : محمد حسن آل ياسين ، عالم الكتب ، بيروت ، المحيط في اللغة ، للصاحب الكافي الطلقاني ، تح  .45
, محمد الشيخ  يوسف: ,تحقيق(هـ666: ت) الرازي  الحنفي القادر عبد بن بكر أبي  بن محمد هللا  عبد أبو الدين  زين  ,الصحاح مختار .46

 .  م1999/  هـ1420 الخامسة،:  لطبعةا, اصيد – بيروت النموذجية، الدار   - العصرية المكتبة
 أبو: تحقيق (هـ405: ت) النيسابوري  الحاكم حمدويه بن  محمد بن هللا  عبد بن محمد هللا  عبد  أبو, للحاكم الصحيحين على  المستدرك .47
   م .  1997 -  هـ1417مصر – القاهرة, الحرمين دار  ,الوادعي هادي بن مقبل الرحمن عبد
 األرنؤوط شعيب,تحقيق:  ( هـ241: ت) الشيباني أسد بن  هالل بن حنبل بن  محمد بن أحمد  هللا عبد أبو , حنبل بن أحمد اإلمام مسند .48

   م2001  هـ 1421األولى،: الطبعة, الرسالة مؤسسة التركي المحسن  عبد بن هللا  عبد د:  إشراف, وآخرون   مرشد، عادل,
هــ ( ،   544أبو الفضل ، )ت: مشارق األنوار على صحاح اآلثار ، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي  .49

 المكتبة العتيقة ودار التراث .

 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، المكتبة العلمية ، بيروت .  .50
بن أبي شيبة الكوفي   عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان ابن أبي بسكر ,مصنف ابن أبي شيبة في االحاديث واالثار  .51

والبحوث في دار الفكر   ضبطه وعلق عليه االستاذ سعيد اللحام االشراف الفني والمراجعة والتصحيح: مكتب الدراسات(ه  235 )تالعبسي 
     دار الفكر

  –هـ( المطبعة العلمية 388: تمعالم السنن ، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ) .52
 م    1932هـ   1351, 1حلب,ط

: ,تحقيق هـ(626: تشهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ) , معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب .53
 م  1993  -هـ  1414الطبعة: األولى، , دار الغرب اإلسالمي، بيروت ,إحسان عباس

 م 1982،  بيروت -دار الكتاب اللبناني ، جميل صليبا ، سفيالمعجم الفل .54
 المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، إبراهيم مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة .  .55
هـ( ، تحقيق : أ. د محمد إبراهيم 911)تمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين  السيوطي ،  .56

 .  م  2004-هـ1424،   1عياده ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط

–، دار القلم  عدنان الداوديهـ( ، تحقيق: صفوان 502المفردات ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني ، )ت .57
     ه 1412،  1بيروت ، ط –دمشق  –الدار الشامية 
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تحقيق : عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر  (، هـ395ت ) ، ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي  ، مقاييس اللغة  .58
 م .  1979-هـ1399، 

 بيروت العربي التراث إحياء دار ,(هـ676: ت) النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو , الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاج .59
 .   هـ  1392 الثانية،: الطبعة,

 تأحمد حسن فرحا -بفاس - بكلية اآلداب ظهر المهراز - معهد الدراسات المصطلحية ، الدراسة المصطلحية والعلوم اإلسالمية ندوة .60
 م . 1999 ،  1، ط
،   1الذخائر ، القاهرة ، طهـ( ، دار 1290نهاية اإليجاز في سيرة ساكن الحجاز ، رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي )ت .61

    .هـ 1419
 بعد: ت), التهانوي  صابر   محم د  بن حامد محمد القاضي  ابن علي  بن  محمد ,والعلوم الفنون  اصطالحات كشاف موسوعة .62

   .م1996, 1,طبيروت ناشرون  لبنان مكتبة ,دحروج  علي .د: تحقيق,(هـ1158
 اهلوامش

 

 . )باب النون(  2/915المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ( ينظر: 1)
 .     454: أساس البالغة ، ،  ( ينظر2)
 .   1/127هـ ،  1408،   1دمشق ، ط –هـ( ، تحقيق : عبد الغني الوقد ، دار القلم 676تدوير ألفاظ التنبيه ، اإلمام النووي ، )ت( 3)
 .     1/240التعريفات للجرجاني ( 4)
 .    205/ 1( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،ص5)
 251/ 1,ص,( ينظر: العين, 6)
 1/165: مختار الصحاح, ,ص .وينظر  699/ 2م ,ص 1987الصحاح تاج اللغة ( ينظر:7)
 364/ 1,ص ( ينظر: المحكم والمحيط األعظم ,8)
 .( 92( )سورة آل عمران/ 9)
 .( 4 - 3( ) سورة االنشراح/ 10)
 1030/ 1( موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم,.ص,11)
 .   1/29ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ، ، ص ( 12)
   5/358ينظر : العين ، ص ( 13)
 .   49/ 2. والصحاح في اللغة ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، دار المعرفة ، ص  1/496ينظر : مختار الصحاح , ص( 14)
 .    13/345. وتاج العروس   65/ 5. ولسان العرب ، ص 2/477المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص( 15)
 .   32/ 2. وأساس البالغة ، ص  252/ 6المحيط في اللغة ، ص( 16)
 .   1/239.. وينظر: الراغب األصفهاني وجهوده في اللغة ص   1/643، ص ( المفردات ، 17)
ين ، أبو حامد  18)  .  4/425  بيروت -، دار المعرفة هـ(505محمد بن محمد الغزالي, )ت:   ( إحياء علوم الد 
 .  217( التعريفات ،ص 19)
 .  2/156م ،ص 1982، ت بيرو  -دار الكتاب اللبناني المعجم الفلسفي ، جميل صليبا ، (20)
 .  27, ص 1( األزمة الفكرية المعاصرة ، طه جابر العلواني ، المعهد العالمي للفكر االسالمي ، هيرندن ط21)
 .   90/ 3ص( مقاييس اللغة ، 22)
 .   31/ 1مختار الصحاح  ،ص ( 23)
 .    3182/ 5. و شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ، ص  218/ 2ينظر : مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،ص ( 24)
 .   12و  7م, ص ، 1987،1تقويمه وتجديده ، د. محسن عبد الحميد ، مكتبة دار األنبار، ط –ينظر : الفكر اإلسالمي( 25)
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 .   5/ 1هـ ،  1409،  1لعودة ، ط ( حوار هادئ مع محمد الغزالي ، سلمان بن فهد ا26)
 .  693 / 2( ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم اإلسالمية 27)
 .(   69( )سورة يس ، اآلية 28)
انيد الث م اِني ِة  , , ص . 549/  20تفسير الطبري )جامع البيان( ،  , ص( 29) و اِئِد المس  الي ُة ِبز   . 515/ 11المط الُب الع 
 . 3/1054صحيحه ص ( اخرجه البخاري في 30)

 ( 69( ) سورة  يس ، اآلية (31
 ( 69( ) سورة  يس ، اآلية32)
   .     3/405 , إعراب القرآن ،( 33)
 ( . 69( ) يس ، من اآلية  34)
 . 4/29( ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل, , ص35)
 (. 224)الشعراء, االية (36)
 ( .  225الشعراء , اآلية ( )37)
 (. 226)الشعراء , اآلية  (38)
 (. 227( ) الشعراء ,اآلية 39)
 . 599( ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان,ص  40)
 .2/1862ص هـ 1422 -دمشق الطبعة : األولى   –التفسير الوسيط , د وهبة الزحيلي , دار الفكر  (41)
 (. 69( ) يس ، من اآلية42) 
 .  2/207ص والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية ( ينظر: الفواتح اإللهية43) 
 (. 69) يس , اآلية   (44) 
 . 7/177بيروت ,ص –إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم , ) تفسير أبي السعود  ( , , دار إحياء التراث العربي  (45)
 . 430/ 7روح البيان , إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي المولى أبو الفداء ص, ( 46)
 (  2258، رقم الحديث)  14/ 15( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج , ، ص47)
( اخرجه البخاري في صحيحه, كتاب االدب , باب ما يكره أن يكون الغالب على اإلنسان الشعر حتى يصده عن ذكر هللا والعلم والقرآن  48)

 ( .  2258الحديث). رقم  4/1769( .واخرجه مسلم في صحيحه, ص    5802رقم الحديث ) 5/2279,ص
 . 5/2279,ص(  صحيح البخاري 49)
 (, ص  120( شرح صحيح البخاري, باب فضل من تعار من الليل فصلى, رقم الحديث)50)
 . 5793, رقم الحديث2276/ 5( اخرجه البخاري في صحيحه, كتاب األدب, باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه, 51)
 ( . 250/ 1حديث الصحيحين, )( ينظر: كشف المشكل من 52)
 .  13(  حديث سبق تخريجه في صفحة 53)
 .  137/ 4( معالم السنن ، ، 54)
 . 3/373مختصر سنن أبي داود, ص( 55)
وحديث ابن عباس اخرجه الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم  . 400/ 3، ,  الشافي في شرح مسند الشافعي (56)

,وما روجع به النساء : أي ما وجه إليهن من الحديث الفاحش وهن مستمعات له أو على مسع  3152رقم الحديث  2/331صيخرجاه, 
 ( 2/152منه. )مصنف ابن أبي شيبة في االحاديث واالثار, ص

   13( حديث سبق تخريجه في صفحة 57)
 13( حديث سبق تخريجه في صفحة 58)
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 2/780هـ , ص  1413, 10بيروت ,ط –,الحجازي، محمد محمود , دار الجيل الجديد  ( التفسير الواضح 59)
اِء اْلُمْسِلِم اْلُمْشِرِكين  ِإذ ا ل ْم ي ْطم ْع ِفي ِإْسال   اخرجه (60) ِة ِهج  ْخب اِر ع ْن ِإب اح  ِمِهْم أ ْو ط ِمع  ِفيِه , ابن حبان في صحيحه,  باب ِذْكُر اإْلِ

 ( .تعليق شعيب األرنؤوط حديث صحيح.5788, رقم الحديث)104/ 13ص
ْسن اِد 6129, رقم الحديث)   597/ 3الحاكم في المستدرك , , باب ما جاء في انشاد الشعر, ص   اخرجه (61) ِحيُح اإْلِ ِديث  ص   ( وقال: ه ذ ا ح 
ِحيح  ( , قال أبو عي2850, رقم الحديث)  427/  4ص  -سنن الترمذي-( اخرجه الترمذي في الجامع الكبير62) ن  ص  س  ِديث  ح   سى: ه ذ ا ح 
 ( 3041حديث رقم ) 1176/ 3( اخرجه البخاري في صحيحه , كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة ، ص 63)
( اخرجه مسلم في صحيحه , كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالى عنهم، باب فضائل حسان بن ثابت رضي هللا عنه ، ص  64)
 طويل ,من حديث2490حديث رقم  4/1935
 ,.                                          5786, رقم الحديث 13/102( اخرجه  ابن حبان في صحيحه , كتاب الحظر واالباحة , باب الشعر والسجع ,ص 65)
 3018/ 7( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , ص66)
 ( 224( )الشعراء:االية67)
 تعليق شع يب األرنؤوط :اسناده حسن. ,  7/363( اخرجه ابو داود في سننه , ,ص 68)
    .  291/   10صالتفسير الوسيط للقرآن الكريم, محمد سيد طنطاوي, دار نهضة مصر للطباعة والنشر  (69)
 ( 3711)، رقم الحديث 3/1428, باب مقدم النبي صلى هللا عليه و سلم وأصحابه المدينة( صحيح البخاري ، كتاب فضائل الصحابة 70)
 240/ 8االستذكار , ص ( 71)
رقم  1421/ 3( اخرجه البخاري في صحيحه , كتاب فضائل الصحابة , باب هجرة النبي صلى هللا عليه و سلم وأصحابه إلى المدينة  ص72)

 ( من حديث طويل3694الحديث)
 . 4/1767(,ص  2255اخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الشعر, باب حدثنا عمرو الناقد ,) رقم الحديث ( 73)
 .   144/  13الجامع ألحكام القرآن ، ( 74)
 (.      5809، )رقم الحديث  2281/ 5( اخرجه البخاري في صحيحه, كتاب االدب , باب ما جاء في قول الرجل ويلك, ص 75)
 274و 273/ 2إحياء علوم الدين،  (76)
 .   14( حديث سبق تخريجه في صفحة 77)
 .  319/ 9البخاري البن بطال،  ( شرح صحيح78)
 . 3/103ص، محمد كامل الفقي ، المطبعة المنيرة باألزهر الشريف ( األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثة79)
 ( . 250/ 1, )كشف المشكل من حديث الصحيحين ينظر:( 80)
 .        146/ 10( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, هـ ص81)
 .  400/  3( الشافي في شرح مسند الشافعي، ص82)
    3/1176( ,ص  3040( اخرجه البخاري في صحيحه , كتاب بدء الخلق , باب ذكر المالئكة  , رقم الحديث) 83)
 10/146هـ  , ص 1415( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 84) 
 . 23/44التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج , ص (85)
   1/584( ينظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، 86)
    هـ .1419هـ( ، دار الذخائر، القاهرة ، 1290( نهاية اإليجاز في سيرة ساكن الحجاز ، رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي )ت87)
   311/ 1،  م1984دار القلم بيروت, هـ( , 1371م البالغة ,البيان ,المعاني, البديع, ، أحمد بن مصطفى المراغي, )ت( علو 88)
    106/ 3األزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثة ، ( 89)
 105/ 3, صاألزهر وأثره في النهضة األدبية الحديثة( 90)
 . 2529/ 6األديب , , ص( معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة  91)

 


