
  

  

 الواردة يف ذم الشعرالصحيحة األحاديث 

  عرض وتوجيه
  
 

  سفري بن خلف بن متعب القثامي. د
  األستاذ املساعد يف قسم األدب والبالغة
  بكلية اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية

 
  ملخص البحث

   
 ، وجعلته مشتمالً على     الواردة يف ذم الشعر   الصحيحة  األحاديث   تناولت يف هذا البحث   

ة ،   مجل الواردة يف ذم الشعر   الصحيحة  األحاديث   ركزت فيه على     -األول  : مقدمة وثالثة مباحث    
أوجزت  - ، والثالث    الشعرنوع من   الواردة يف ذم    الصحيحة  األحاديث   ركزت فيه على     -والثاين  

 -فيه حكم الشعر ، بعد أن تناولت تلك األحاديث ، ووجهتها مبا يتفق مع ما جاء عن الرسـول                    
مث ختمت البحث خبامتة مناسبة ، ذكـرت فيهـا أبـرز            . يف تأييد الشعر     -صلى اهللا عليه وسلم     

املراجع ، وفهرساً ملوضـوعات     ، وبعد ذلك أوردت احلواشي والتعليقات ، وثبتاً للمصادر و         نتائجه
  . البحث

وآخراً ، والصالة والسالم على من كان رمحة للعاملني ، وقدوة للهـداة             واحلمد هللا أوالً    
  .  املهتدين 
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  ـةمقدمــ
  

الكرمي ، وعلى آلـه وصـحبه       احلمد هللا العظيم ، والصالة والسالم على نبيه         
  . ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أمجعني

  :وبعد    
، وهو لسان    -صلى اهللا عليه وسلم      -فالشعر فن العربية األول ، بعث النيب         
؛  موقف جلي منـه    -ه وسلم   ـصلى اهللا علي   -، وديوان مآثرهم ، فكان له        العرب

، وألنه عليه     العرب وما يؤثر فيهم    البيان ، وبأحوال  ، وعامل بأسرار     ألنه عريب اللسان  
الصالة والسالم ال ينطق عن اهلوى ، إن هو إال وحي يوحى ، فهو حيمل رسالة مساوية      

، ملا حيقق هلم اخلري يف حياتـهم        ، تضمنت األحكام والتشريعات الربانية     إىل البشرية 
،   الشعر ، واحلث علـى قولـه       ذلك املوقف يف تأييد   وقد متثل   الدنيوية واألخروية ،    

واستخدامه سالحاً يف وجه خصومه ، وهو يف ذلك متفق مع موقف القرآن الكرمي من               
؛ ألنه تعاىل هـو   الشعر ؛ فاهللا جل وعال مل حيرمه يف تنـزيله ، ومل مينع أحداً من قيله         

 وإمنـا حـرم     .الذي منح الشعراء القدرة على نظمه ، وميزهم بذلك عن بقية خلقه             
   .يهم ما ال يتفق مع منهج اإلسالم عل

 يف  مهـَّن أَ ر ت  ْ ملَ أَ  *  ونَاو الغ مهعِبت ي اُءرعوالش { :عز من قائل    ويف قولـه   
ـ   إالَّ *  ونَلُعفْ ي ا الَ   م  ونَولُقُ ي مهـَّنأَو*   ونَيمِه ي اٍد و لِّكُ ـ ام ءَ ينِذ الَّ ن  وا  وـ ِمع وا لُ
اِتاحلَِِالص كَذَ وِث كَ وا اهللاَ ر رياً وانتصوا مِ رن ب ِدع ِلا ظُ  مم وا وسيـ  ِملَع ـ ِل ظُ ينِذ الَّ وا أَ مي 
مٍبلَقَن ي ما إباحة الشعر ، وواضح على   دليل   ، )٢٢٧-٢٢٤ :الشعراء  (    }ونَـُبِلقَن

 الشعراء املؤمنون ،    ، وما جيوز منه وما ال جيوز ؛ فالشعر الذي قاله           ، وما يرد     هيقبل من 
هو الشعر اجلائز املقبول ، والشعر الذي قاله الشعراء الغاوون ، هو الشعر املردود الذي               

  .ال جيوز 
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 أشـاد   أحاديث كثرية  -صلى اهللا عليه وسلم      -  الرسول عن توردد  ـوق
  :  )١(م سالالوالصالة  عليه ؛ كقوله  فيها بالشعر
))   الش ِر ِحكْمةً    ِإنَّ ِمنوأحاديث أخرى يأمر فيها عليه الصالة والسالم         ))ع ، 

  :   )٢( -صلى اهللا عليه وسلم  -بقول الشعر ؛ كقوله 
   ))اه وا قُرِل جبٍق بالنشر لَيها ِمنع يشاً ؛ فإنه أشد(( .   

بعض األحاديث الدالة    -صلى اهللا عليه وسلم      - عن الرسول وكذلك وردت   
 من األشعار ، غري ما      عليه الصالة والسالم   أما ما مسعه  ف؛  ومتثله به    ،   لشعرا مساعهعلى  

شعر أمية بن أيب الصلت ؛ فعن عمرو بـن          مساعه  قاله أصحابه رضي اهللا عنهم ؛ فمثل        
 :) ٣(عن أبيه قال  الشريد

ـْت رسولَ اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم يوما         ((   ـَا. رِدف ـَق هلْ معـك   : ل َ ف
             ـُلْت ـِي الـصلِْت شـيٌء ؟ قـ ـَعم ْ  : ِمن ِشعِر أميةَ بن أب ـَال َ  . نـ ِهيـِه  : قـ

ـُه بيتاً    ـَدت ـْش ـَأن ـَالَ صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم      . ف ـَق ـُه   . ِهيِه  : ف ـَدت ـْـش ـُم أن ث
ـَقَالَ . بيتاً  ـَِهيِه حت: ف ـُه ِمائ ـْشدت    .)) ةَ بيٍتى أن

ـَّه     ، )) إنْ كَاد لَيـسِلم      ((:  )٤( قَال َ  - صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم    -وِفي ِروايٍة أن
   .))فَلَقَد كَاد يسِلم ِفي ِشعِرِه ) ٥( ((: ويف رواية أخرى 

 :) ٦(يد كتمثّله عليه الصالة والسالم بشطر بيت لبف ؛وأما متثله بالشعر 
   .))أَال كُلُّ شيٍء ما خال اَهللا باِطلٌ ((  

 ؛ ألن  عمن يرويه وعمن ينظمه ، و    الشعر   رضاه عن وغري ذلك مما يدل على      
واألحـوال   ، األحداث التارخيية ، و  ، وسجل للمآثر اإلنسانية    الشعر نتاج موهبة إهلية   

 ولسان مبني عـن قيمهـا     ،   ، وسالح قوي من أسلحة الدعوة اإلسالمية       االجتماعية
، وهو حجة فيما أشكل من غريب كتاب         ومنه تعلمت اللغة   )٧( ((،   الدينية واخللقية 
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،  -صلى اهللا تعاىل عليه وآلـه وسـلم          -اهللا جل ثناؤه ، وغريب حديث رسول اهللا         
  .  ))، والتابعني رمحهم اهللا تعاىل  وحديث صحابته
بعض األحاديـث الـيت يـوحي     -صلى اهللا عليه وسلم  - هعنت كما ورد 
، عقدت العزم على أن      ؛ وملا قد يتوهم منها أن الشعر مذموم مجلة         ظاهرها بذم الشعر  

األحاديث بالعرض والتوجيه ، ملا رأيته يف تناوهلا من أمهيـة ال   تلك  من  صح  ما  أتناول  
؛ ألن عرضها وتوجيهها توجيها صحيحاً ، يدفع ذلك التوهم ، ويزيل ما قـد                ختفى

الـيت  األخرى   -صلى اهللا عليه وسلم      -أقوال الرسول   و  بعضها ظن من تعارض بني   ي
  . الشعر تؤيد 

، وقسمته إىل    وقد استنرت يف هذا البحث بأقوال العلماء يف احلكم والتوجيه         
ة ، وبعدها خامتة ضمنتها خالصة هذا البحـث وبعـض           ـ مقدم احث قبله امبثالثة  
، ، وإن كانت األخرى    راسة فبتوفيق من اهللا جال وعال     فإن أصبت يف هذه الد     . نتائجه

  .سأله اهلداية إىل الصواب أفاستغفر اهللا تعاىل ، و
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني    
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  املبحث األول 
   يف ذم الشعر مجلة الواردةاألحاديث

بعض األحاديث اليت يوحي     -ليه وسلم   صلى اهللا ع   -لرسول  ا ي عن ور    
  .وفيما يلي عرض ، وتوجيه ملا صح من تلك األحاديث ،  ظاهرها بذم الشعر مجلة
   :احلديث األول 

   :) ٨(قوله عليه الصالة والسالم 
))   ِلئَ جتأَحِ ـَألنْ مي حاً   ـوفقَي ى )٩( (ِدكُمِري)  حتأَنْ       ـي ري لَه ِمـنِه ، خ

  . ))يمتِلئ ِشعراً 
 رضي اهللا   -دري  ـاخل رى ، فعن أيب سعيد    ـة أخ ـوهلذا احلديث رواي      

،  بالعرِج -صلى اهللا عليه وسلم  -نا نحن نِسري مع رسوِل اِهللا   بي:  قال    )١٠( (( -عنه  
ـ : -صلى اهللا عليـه وسـلم    -، فَقَالَ رسولُ اِهللا   دـِإذْ عرض شاِعر ينش    ذُوا ـ خ

  تلئَ جمِسكُوا الشيطانَ ، ألنْ يطانَ ، أو أميأَنْ   ـالش لـه ِمـن ريحاً ، خٍل قَيجر وف
  . ))يمتِلئَ ِشعراً 

   :عرض احلديث  -أوال 
يف هذا احلديث أن امتالء جوف املرء        -صلى اهللا عليه وسلم      -يبني الرسول   

  . الشعر ببباً يف فساده ، أفضل له من امتالئه ، الذي يكون سباملدة أو الصديد 
    : توجيه احلديث  -ثانياً 

هذا احلديث يدل يف ظاهره على ذم الشعر ، واألخذ ذه الداللة يوقـع يف               
يف اإلشادة   -صلى اهللا عليه وسلم      -التناقض بني هذا احلديث وما جاء عن الرسول         

اعة من العلماء هذا احلديث مبا يزيل ذلـك         وقد أول مج  . ، واحلث على قوله      بالشعر
يف تأييد  -صلى اهللا عليه وسلم  -التناقض املتوهم ، وجيعله موافقاً ملا جاء عن الرسول          
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  .الشعر 
ه ـرمح ه النوويوذا الفهم املتوهم ، وفند ـ هل وادتصالذين  العلماء  ألئك  من  و

  :  )١١(اهللا تعاىل ، وذلك حني قال 
، وكثريه  على كراهة الشعر مطلقاً ، قليله      ض العلماء ذا احلديث    استدل بع  ((

خذوا الـشيطان ،    :  -صلى اهللا عليه وسلم      -، وتعلق بقوله     وإن كان ال فحش فيه    
هو كالم حـسنه    :  هو مباح ما مل يكن فيه فحش وحنوه ، قالوا         : وقال العلماء كافة    
 -صلى اهللا عليه وسـلم       -يب  وهذا هو الصواب ؛ فقد مسع الن      .  حسن وقبيحه قبيح  

أصحابه حبـضرته يف     يف هجاء املشركني ، وأنشده     الشعر واستنشده ، وأمر به حسان     
ينكره أحد  السلف ، ومل     ضالءاألسفار وغريها ، وأنشده اخللفاء وأئمة الصحابة ، وف        

  . ))ا أنكروا املذموم منه ، وهو الفحش وحنوه منهم على إطالقه ، وإمن
   - على حسب الرواية الثانيـة للحـديث         -عر الذي مسي شيطاناً     ولعل الشا 

مل يكن مسلماً ، أو مل يكن من املسلمني امللتزمني مبا يدعو إليه اإلسالم ؛ ولذلك كان                 
صلى اهللا عليه وسلم     -ومما يؤيد ذلك أن الرسول      . ينشد شعراً خمالفاً ملنهج اإلسالم      

لعلـه   ر منه إال كل شيء خبيث ، أو       دـه بالشيطان ، والشيطان ال يص     ـقد وصف  -
  كان ينشد شعراً مما قيل يف هجاء املسلمني ، أو كان ذلك الشاعر ممن غلب 

  .عليه الشعر، فلم يكن يردد شيئاً سواه 
 يدل على أن هذا الشاعر كان       ))شد  ـ إذ عرض شاعر ين    ((: وقول الراوي   

  . - لى اهللا عليه وسلمص -، ومل يكن ممن كانوا يسريون مع رسول اهللا  نكرة
  :  )١٢(يقول النووي

فلعله كان كافراً ، أو     ) شيطاناً  (  وأما تسمية هذا الرجل الذي مسعه ينشد         ((
وباجلملة فتـسميته   … ، أو كان شعره هذا من املذموم         كان الشعر هو الغالب عليه    

، وال عموم    ريهاشيطاناً إمنا هو يف قضية عني ، تتطرق إليها االحتماالت املذكورة وغ           
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  .  ))واهللا أعلم .  هلا فال حيتج ا
صلى اهللا عليه وسلم     -وممن أول هذا احلديث مبا يتفق مع ما جاء عن النيب             

  :  )١٣(يف تأييد الشعر أبو عبيد القاسم بن سالم ، وذلك حني قال -
 ؛ فيـشغله عـن      وجهه عندي أن ميتلئ قلبه من الشعر حىت يغلب عليـه           ((

، وعن ذكر اهللا ، فيكون الغالب عليه من أي شعر كان ، فإذا كـان القـرآن                  القرآن
   . ))والعلم الغالبني عليه فليس جوف هذا عندنا ممتلئاً من الشعر 

ـ           ـوقد وافق  ه ـه البخاري يف هذا التأويل حني جعل ألحد أبـواب صحيح
، حىت يصده    اإلنسان الشعر ما يكره أن يكون الغالب على       :   باب ((:  )١٤(عنواناً هو 

  .  ))عن ذكر اهللا والعلم والقرآن 
  : )١٥( وهذا هو أحسن تأويل هلذا احلديث كما يقول القرطيب يف التعليق عليه

أنه الذي غلب عليه الشعر وامتأل      : وهذا احلديث أحسن ما قيل يف تأويله         ((
ض بـه يف الباطـل ،       صدره منه ، دون علم سواه ، وال شيء من الذكر ، ممن خيـو              

   . )) ويسلك به مسالك ال حتمد له كاملكثر من اللغط ، واهلذر ، والغيبة
  :  )١٦(وقد علل ابن حجر ما ورد يف احلديث من مبالغة يف ذم الـشعر فقـال                 

  ، مناسبة هذه املبالغة يف ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا يف غاية اإلقبال عليه               ((
، فزجرهم عنه ؛ ليقبلوا على القرآن ، وعلى ذكر اهللا تعاىل ، فمن أخذ من                 ل به واالشتغا

  . )) واهللا أعلم.  ذلك ما أمر به مل يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك
إن جميء لفظة الشعر نكرة يف هذا احلديث ، يوحي بشموهلا لكافـة             : وأقول  

كما أن ذلك التنكري جيعلها     . باح  أنواع الشعر ؛ املقبول منه واملذموم ، املباح وغري امل         
أكثر إحياًء يف الداللة على الشعر النكرة ، الذي ينكره العقالء ، وال يقبله إال اجلهلـة                 

  .األشقياء 
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ولذلك فمن امتأل صدره بتلك األشعار املختلطـة ، ومل يفرق يف ذلك بـني              
امتأل صدره باألشـعار    أما من   . الطيب واخلبيث ؛ فامتالء صدره بالقيح خري له منها          

املقبولة ، وخباصة ما كان متشبعاً بالروح اإلسالمية ، ومل مينعه امتالؤه ا من ذكر اهللا                
  .  تعاىل ، وتالوة القرآن الكرمي ، وحتصيل العلم النافع ؛ فال تثريب عليه يف ذلك 

هو و )١٧( ((،      إىل االمتالء من الشعر    اًاحلديث موجه هذا  وبذلك يكون الذم يف     
ما دون ذلـك ال يدخلـه        )١٨( ((ه الكراهة ، و     ـ ، وحكم  ))هـال بقية لغريه مع    الذي
   . ))الذم

للحديث السابق زيادة ، على ما روي يف صحيحي البخــاري           وردت  وقد  
   . ))هِجيت ِبِه  ((:  )١٩( ومسلـم ، وهي

 : )٢٠(ها بقولـه    وقد أنكر احلافظ ابن حجر رواية هذه الزيادة ، مث عقب علي           
    .))فلم تثبت هذه الزيادة (( 

  :  )٢١(ة ـت فيه الزيادة السابقيديث الذي روـوقال األلباين عن احل
 ((:  )٢٢(رمث قال معقباً على قول ابن حج       . ))هجيت به     باطل بزيادة  ((    

  . ))هي باطلة قطعاً بل : قلت 
  : ) ٢٣(وقال املظفر بن الفضل العلوي 

راوي [ أن الكلـيب    : منـها   : ذا حديث ال يصح من وجـوه        ـه:  قلنا   ((
  .قد طعن عليه أصحاب احلديث ، وقوله غري موثوٍق به عندهم ] احلديث السابق 
 -صلى اهللا تعاىل عليه وسلم  -أن حفظ البيت الواحد مما هجي النيب : ومنها 

   .به ، يرى قيحه وال يتوارى قبحه فضالً أن ميتلىء اجلوف به
أنه لو أراد به هجاء نفسه الشريفة لصرح بكفر املتلفظ به فضالً عن             : ومنها  

خالف بني املسلمني أن من سب رسول اهللا فقـد           املتحفظ له املاىلِء بطنه به ؛ إذ ال       
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وإذا بطل ذلك كان املراد به ذم من جعل دأبه حتفظ           . كفر ، والسب جزء من اهلجو       
عليه من أمر    ، حىت شغله ذلك عن معرفة ما جيب          الدقيقةاألشعار الرقيقة ، واألهاجي     

  .)) دينه وإصالح دنياه 
،  - صلى اهللا عليـه وسـلم        - النيب   هجاءه  معىن احلديث إىل      يوجفتوذا  

 صلى اهللا   -؛ ألا مل تثبت عن الرسول       ه غري صحيح    ـتوجي على تلك الزيادة  اعتماداً  
 ) ٢٤ ((( - صلى اهللا عليه وسلم      -النيب  ، وألن هجاء    يها  يعتمد عل حىت   -عليه وسلم   

؛ فكأنه إذا محل وجه احلديث على امتالء القلب منه أنه       لكان كفراً   بيت  لو كان شطر    
 صـلى اهللا عليـه      -النيب   يف حق    ال يقول به عاقل   ما  وهذا  . )) رخص يف القليل منه     

     .-وسلم 
    :الثايناحلديث 

اه عمرو بن شعيب عن     ألحاديث اليت يوحي ظاهرها بذم الشعر ، ما رو        من ا 
   : - صلى اهللا عليه وسلم - اهللا رسولأبيه عن جده عن 

  . ))أنه ى عن تناشد األشعار يف املسجد  ) ٢٥( ((
  :عرض احلديث  -أوال 

تناشد  عن   أصحابه يف هذا احلديث    -صلى اهللا عليه وسلم      -ينهى رسول اهللا    
 وهو أن ينشد كل واحد صاحبه شعراً لنفسه أو لغـريه            )٢٦ (((؛  األشعار يف املسجد    

 توجيه كرمي منـه عليـه الـصالة          وهذا . ))افتخاراً أو مباهاة ، أو على وجه التفلة         
  .والسالم يتضمن حكمة سيتجلى بياا يف توجيه احلديث 

  :توجيه احلديث  -ثانياً 
يوحي بذمه مجلة ؛     يف املسجد    عن إنشاد الشعر   هذا احلديث    الوارد يف النهي  

يف تؤيد الشعر ، وتـدل علـى إنـشاده          ولكن هذا الذم مردود مبا ورد من أحاديث         
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:  يف غـري حـديث       - صلى اهللا عليه وسلم      - روي عن النيب      )٢٧( ((فقد  ؛  املسجد  
   .))رخصة يف إنشاد الشعر يف املسجد  

  :) ٢٨( -رضي اهللا تعاىل عنه  - رواه أبو هريرةا ومن تلك األحاديث م
ـِْشد   أنَّ عمر مر بِ    (( ـِدِ ، فَ     حسانَ وهو ين لَحظَ إلَيـِه ،     الشعر ِفي الَمسج

ـَد كُن : فَقَال َ  ـِيِهق ـِْشدُ ، وف ـَ من هو خير ِمنك ، ثُت أُن ـِي   م الت ـَت إىل أبـ فـ
ـَالَ  هريرةَ ، فَ   ـْشدك اَهللا أسِمعت رسولَ اِهللا      : ق : قُولُ   ي -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      -أن

ـِّي  ـِب عن ـِروِح القُد. أج ـَالَ اللَّهم أيده ب ـَع: ِس ؟ ق   .)) م اللَّهم ن
 :) ٢٩(قالت  - عنهارضي اهللا تعاىل  -عائشـة وما روته 

  يضع ِلحسانَ ِمنِبرا ِفي املَسجِد ،  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  -رسولُ اِهللا كَانَ ((
فَيقُوم علَيِه يهجو من قَالَ ِفي رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم ، فَقَالَ رسولُ               

   -اِهللا 
   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص -  : وِل اِهللا          ِإنَّ رسر نع افَحا نانَ ، مسح عِس مالقُد حو

  .)) َ -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  -
  : )  ٣٠(بقوله هذا احلديث النووي على علق وقد 

فيه جواز إنشاد الشعر يف املسجد ، إذا كان مباحا ، واستحبابه إذا كان يف                ((
، والتحريض على قتاهلم أو حتقريهم ، وحنو          يف هجاء الكفار   ممادح اإلسالم وأهله ، أو    

 . ))ذلك ، وهكذا كان شعر حسان 
أصحابه علـى إنـشاد    قد أقر -صلى اهللا عليه وسلم    -رسول اهللا     كما أن 

كما يف احلديث الذي    ، حىت لو كان من شعر اجلاهلية ؛         يف املسجد   الشعر واستماعه   
  :) ٣١(جابر بن مسرة قال رواه 

ـ ى الفَ لَِّإذَا ص ،   -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      -كَانَ رسولُ اِهللا    ((  جر ـ  ج  يف  سلَ
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مالَّصه ح ت لُطْى تع الش مفَ  س ، يتحد   ي ، هابحكُذْث أصونَر ِلاِه اجلَ يثَِد حونَ   ِةيِشدنوي ، 
ضيو ، رعالشونَكُحمـَس ـَب   .))  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم  -  ، ويت

يقـول احلكـيم    . وعلى هذا فال حرج يف إنشاد الشعر املباح يف املـسجد            
  :  ) ٣٢ ( ذلكعن الترمذي

فإن كان من الشعر الذي فيه قوام الدين ، ويرجع إىل            ؛   وأما إنشاد الشعر   ((
ثابت يف مسجد رسول اهللا     فعله حسان بن    حممود األمر ؛ فهو خارج من النهي ؛ فقد          

 ، ويف حرم اهللا تعاىل حني دخل مكة ، وفعله عبد اهللا بـن               - صلى اهللا عليه وسلم      -
 ، ويف حرم    - صلى اهللا عليه وسلم      - يف مسجد رسول اهللا      - رضي اهللا عنه     -رواحة  

وما كان فيه تشبيب ومبـاح أن       . اهللا تعاىل حني دخل مكة ، واحلرام مسجـد كله          
    .)) د معظم ومنـزه عن ذلكيبسط فاملسج

رض صحيح فجـائز ، ومنـه إنـشاد        وما كان لغ   (( : ) ٣٣ (ويقول السندي 
   .))، وغريه غري الئق حسان

مجهور العلماء على جواز إنشاد املباح يف املساجد ، ومحل بعضهم            )٣٤( ((و  
... اجد  حديث عمرو بن شعيب على أشعار اجلاهلية وما ال يليـق ذكـره يف املـس               

أن أحاديث الرخصة صحيحة كثرية فـال تقـاوم أحاديـث           : والصحيح يف اجلواب    
   . ))الكراهة يف أسانيدها وصحتها 

شعار يف املسجد قد قيل بسبب هيئـة        عن تناشد األ  الوارد  وقد يكون النهي    
صبح يشكل  د عن احلد املسموح به ؛ فأ      افرمبا يكون ز  ؛  معينة كان عليها ذلك اإلنشاد      

؛ وخباصة  نشغال به عن قراءة القرآن الكرمي والتسبيح والذكر         نوعاً من التشويش ، واال    
  : ) ٣٥(يقول ابن حجر . ل على املشاركة بني احلاضرين أن لفظة التناشد تد

د غالباً على املسجد حىت يتشاغل به       ـاملنهي عنه ما إذا كان التناش     : وقيل   ((
   . ))من فيه 
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ا النهي قد جاء يف وقت حمدد ؛ كالوقت الـذي بـني األذان              وقد يكون هذ  
 ألمـا مـن أوقـات الـذكر     ، أو الوقت الذي بعد الصالة مباشرة ؛واإلقامة مثالً  

وقد سار مجهور   . أما يف سائر األوقات فال ي وال حرج يف إنشاد الشعر            . والتسبيح
  . منا هذا علماء األمة على إنشاد الشعر ودراسته يف املساجد إىل يو

ويرى السندي أن املنهي عنه هو الشعر املذموم فقط ؛ وذلك يف قولـه عـن                
  :) ٣٦(النهي عن تناشد األشعار يف املسجد 

وملا كـان الغالـب يف      ... أي املذمومة ، وما جاء فيحمل على احملمود          (( 
 فهو حممول   زيه ، وما جاء   ـالنهي حممول على التن   : الشعر املذموم أطلق النهي ، وقيل       

   .))على اجلواز 

   :الثالثاحلديث 

  يوحي ظاهره بذم الشعر عامة ، مـا        مما صح عنه عليه الصالة والسالم فيما      
 : )٣٧(قـال -ه وسلم ـصلى اهللا علي  - عن النيب  -عنهتعاىل  رضي اهللا    -رواه ابن مسعود  

 ))     يالش ِمن ذُ ِبكوي أَعِإن مم اللَّهِجيفِْثِه      طَاِن الرِزِه ونفِخِه ونمقـال . ، وه  : هـزمه 
تةُـاملُو رالِكب هونفْخ ، عرالش ونفْثُه ، (( .  

  :عرض احلديث  -أوال 

مما يسببه الشيطان مـن      يف هذا احلديث  يستعيذ الرسول عليه الصالة والسالم      
من نفث الشيطان ؛ وهو الشعر ، كما         و اجلنون والصرع ، وكذلك الكرب ،     أضرار ؛ ك  

وإمنا مساه نفثاً ؛ ألنه كالشيء ينفثه اإلنسان من فيه مثـل            ) ٣٨( ((. ورد تفسريه بذلك    
   .  ))الرقية وحنوها 

  :   توجيه احلديث  -ثانياً 
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صلى اهللا عليه    -هذا احلديث يبدو من ظاهره ذم الشعر عامة ؛ ألن الرسول            
ال يستعيذ إال مما يسبب      -صلى اهللا عليه وسلم      - منه ، والرسول     قد استعاذ  -وسلم  
،  بالشيطانولكننا إذا تأملنا هذا احلديث وجدنا االستعاذة من الشعر مقرونة           . الضرر  

ولذلك فالشعر املستعاذ منه ليس الشعر عامة ، وإنـما هو الشعر الذي صدر من روح 
ولو كان املقصود به الشعر     . يث أو القبيح    شيطانية ، أو وحي شيطاين ، إنه الشعر اخلب        

ومـن  . عامة ؛ حلدث التعارض بني هذا احلديث واألحاديث األخرى املؤيدة للشعر            
، إن هو إال وحـي يـوحى ،          احملال أن يكون ذلك يف كالم من ال ينطق عن اهلوى          

ـ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولذلك ال ميكن أن يأمر       ،  هبالشعر، ويثين عليه وعلى قائلي
  : )٣٩(يقول عليه الصالة والسالم فيه ، و ويدعو هلم بالتأييد فيه

، )) الشعر مبنِزلِة الكَّالِم ، حسنه كحسِن الكَالِم وقبيحه كقبيِح الكَالِم            ((    
مث جيعل الشعر كله من نفث الشيطان ، ألن ما نفثه الشيطان ال خري فيـه وال خـري                   

فاملستعاذ منه إذاً هـو     .  -صلى اهللا عليه وسلم      -عاذ منه   ؛ ولذلك است   لصاحبه  منه  
المية ، ويكون مؤيداً بـروح      الشعر الشيطاين ، أما الشعر الذي يصدر من الروح اإلس         

، ونـشر    ، ويؤدي رسالته يف الدفاع عن دعوة اإلسالم ، ومحاية األعـراض           القدس
، ألنه ليس من نفث      ذ منه ، فذلك هو الشعر الذي ال يستعا       ، واالنتصار للحق  الفضائل
، وإمنا هو إهلام من الرمحن ، وذا يكون باب خري لقائله وللمسلمني عامة ؛                الشيطان

؛ ألنـه   فأما لقائله ؛ فألنه يؤجر على قوله ، وأما للمسلمني ؛ فألنـهم يستفيدون منه             
ة من حسن الكالم ، وألنه يقال يف الدفاع عنهم ، والرد على خصومهم ، وبث احلمي               

   .اإلسالمية يف نفوسهم
قرر أبو عبيد القاسم بن سالم أن املقصود ذا احلديث إمنا هو الشعر             ـد  وق

 وأصحابه ؛ وذلك يف قوله      -صلى اهللا عليه وسلم      -الرسول  الذي قاله املشركون يف     
وليس معناه إال الشعر الذي كان املشركون يقولونه يف         (( :) ٤٠( هذا احلديث معىن  عن  
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وأصحابه ؛ ألنه قد رويت عنه رخصة يف الشعر من غري الشعر الذي             م  سالالعليه  النيب  
  . ))قيل فيه ويف أصحابه 

ـ كما   ـ     ود به إمن  ـدي على أن املقص   نص السن ط ؛  ـا هو الشعر املذموم فق
      . ))كمة حلاملراد به الشعر املذموم ، وإال فقد جاء أن من الشعر  (( : ) ٤١(فقال 

 مقـصورة   -يف هذا احلديث     - عاذة من الشعر  وبعد هذا نرى أن االست        
منه قد جاءت بسبب     -صلى اهللا عليه وسلم      -، واستعاذة الرسول     على الشعر القبيح  
، أو أن يكون      هجاء مثالً ، ألنه يصري سبة ملن قيل فيه         ؛ كأن يكون   ما حيدثه من ضرر   
  .، يأمث قائله على قوله ، وراويه على روايته وإنشاده ر شعراً قبيحاً آخ

بدعائه هذا يعلم األمة ما تدعو بـه         -صلى اهللا عليه وسلم      - والرسول    
ه يدعو اهللا   ؛ ألن الداعي ب    ربـها ، ولذلك فهذا احلديث صاحل للدعاء للشاعر ولغريه        

  وجل أن حيميه من الشعر الذي يكون من وحـي الـشيطان ؛ كـأن يقولـه ،                   عز
  .، أو أي شعر قبيح آخر املذموم ، أو يردده ، وذلك كشعر اهلجاء  أو يقال فيه
؛  أن الذم فيما جاء موجهاً للشعر عامة مل يكن ذماً للشعر نفسه            تضحذا ي و

قرضـاً أو حفظـاً ؛ حبيـث         )٤٢( ((، واإلقبال عليه     وإنـما لإلفراط يف االشتغال به    
، فال يشتغل إال به ، وال يقبل إال عليـه ، فيـشغله               يستويل على اإلنسان ، وميأل قلبه     

 ، أو   ))ذلك عن الواجبات ، واملستحبات األخرى ، مما هو أنفع له يف الدنيا واآلخرة               
، ويف اهلجو    ملدح إذا أعطي  ؛ فيفرط يف ا    طريقاً للتكسب  )٤٣( ((حني يتخذه الشاعر    

وال خالف يف أن من كان على        .اس يف أمواهلم وأعراضهم     نال والذم إذا منع ، فيؤذي    
وكل ما يقوله من ذلك حرام عليـه ،         . مثل هذه احلالة فكل ما يكتسبه بالشعر حرام         

  . ))، بل جيب اإلنكار عليه  وال حيل اإلصغاء إليه
، املذموم  ، كاهلجاء     صادراً من روح شيطانية    أو عندما ما يكون ذلك الشعر     

  .وغريه من قبيح الشعر 
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ملسلم أن حيفظ لسانه عن الشعر الـذي يكـون          للمرء ا ينبغي   )٤٤( ((ولذلك  
أما الشعر الذي ال يكون فيه شيء من ذلك فهو كغريه من            . أو فحشاً أو كذباً     هجاًء  
شغله عما هو أوىل به مـن قـراءة          يستحب للمرء أن ال يستكثر منه حىت ي         ، الكالم

    . ))القرآن وذكر اهللا عز وجل 
  

  املبحث الثاني
  نوع من الشعراألحاديث الواردة يف ذم 

بعض األحاديث املشتملة على     -صلى اهللا عليه وسلم      -رويت عن الرسول    
  . ، ويف ما يلي عرض وتوجيه ملا صح من تلك األحاديث ذم نوعٍ من الشعر 

   :األولحلديث ا
 عليــه الـصالة   قوله   نوع من الشعر  األحاديث الواردة يف ذم      مما صح من  

  : )٤٥(يف اهلجاء والسالم 
 ِإنَّ أعظَم الناِس ِفريةً ، لرجلٌ هاجى رجالً ، فَهجا القَِبيلةَ ِبأَسِرها ، ورجلٌ               ((

 هى أُمنِه و زفَى من أَِبيانت(( .  
 إنَّ أَعظَم النٍاِس جرماً إنسانٌ شاِعر ، يهجو القَِبيلَةَ          )٤٦( ((: ويف رواية أخرى    

  . )) من أَسِرها ، ورجٍل انتفَى من أَِبيِه 
   :عرض احلديث  -أوال 

 أن أعظم الناس كذباً     هذا احلديث  يف   - صلى اهللا عليه وسلم      -يبني الرسول   
آخر ؛ فوسع هجاءه له حىت مشل القبيلة كلها ، ورجل تربأ من نسيه              الً   رج رجل هجا 

  . ألبيه ؛ فجعل أمه بذلك زانية ، والعياذ باهللا تعاىل 
شـعراء   )٤٧( (( يف هذا احلديث يوجـه       - صلى اهللا عليه وسلم      -والرسول  
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 يلتزمـون   اهلجاء إىل أسلوب جينبهم تعميم اهلجاء على قوم املهجو وقبيلته ، وجيعلهم           
  .   )) الدقة فيما يقولون 

  :   توجيه احلديث  -ثانياً 
 لنوع منه ، ولكن     اً ذم  فيه ؛ ألن   قد يبدو من ظاهره ذم الشعر      وهذا احلديث 

الذم يف هذا احلديث غري موجه إىل الشعر مجلة ، وإنـما هو موجه لنوع منه وهـو                 
ي أن يهجو رجل رجالً آخر ، مث يوسـع          اهلجاء فقط، وذلك يف حالة معينة منه ؛ وه        

؛ فيقـع بـذلك يف االعتـداء         ، فيهجو القبيلة كلها ، وهي ال ذنب هلا         دائرة اهلجاء 
  .والظلم

وهذا النوع من الشعر غري مقبول ؛ ألنه يتعرض لألعـراض ، فينهـشها ،               
أنواع ويفيض بفاحش القول ، وذا ال يعد من الكالم احلسن ، وإنـما هو معدود يف   

  . الكالم القبيح ، ولذلك فهو غري مقبول بتلك الصورة 
 يف ذاته ، وال علـى       وهذا الذم الذي وجه للهجاء يف احلديث ، ليس ذماً له          

ا يكون ذلك حني يتعرض للمسلمني ، فينهش أعراضهم ، ويقال فيمن ال             إطالقه ؛ وإمن  
عليهم ، واالنتصار من ظلمهم ،      ذنب له ، أما إذا قيل يف هجاء أعداء اإلسالم ، والرد             

صلى  -؛ ألن الرسول     اد يف سبيل اهللا تعاىل    ـد من باب اجله   ـور به ، ويع   ـفهو مأم 
؛ فقال عليه الصالة     ، وعده من اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل        قد أمر به   -اهللا عليه وسلم    

  : )٤٨(والسالم 
، والَِّذي نفس حممٍد بيِدِه      ِهاهجوا بالشعر ، إنّ املؤمن يجاهد بنفِسه ومالِ         ((

  . ))كأنما تنضحونهم بالنبِل 
،  قريش بالسنان واللـسان      - صلى اهللا عليه وسلم      -وذلك عندما واجهته    

سالم عن مواجهتهم مبثـل مـا       ومتادوا يف هجاء املسلمني ، فلم يقعد عليه الصالة وال         
يف م ؛ وك  ـإىل هجائه مهم   مه تنهضواسه الشعراء املسلمني    ـ به ، بل وج    واجهوه
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 يقعـد عن توجيه شعرائه ، وهو يرى أثر الشعر فيهم ، وفعـل اللـسان يف                 )٤٩((( 
صفوفهم ونفوسهم ؛ فالبد أن يواجه السالح بسالح مثله ، وكذلك فعل رسول اهللا              

  .))  -صلى اهللا عليه وسلم     -
 :ه الثالثـة    شعراء -سلم   صلى اهللا عليه و    -ا دعوته   ه هذ ـومما يشهد مبوقف  

 رضـي اهللا تعــاىل      -حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد اهللا بن رواحـة             
رضي اهللا   -، كما يف احلديث الذي روي عن عائشة         ، وأمرهم جاء قريش      -عنهم  
  : )٥٠( -عنها 

 أشـد  ها قُريشاً ؛ فَإناهجو: قَالَ  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -أنَّ رسولَ اِهللا    ((  
ـ  اهجهم، فَهجاهم فَ  : حةَ فَقَال َ  أرسلَ إىل ابن روا   علَيها ِمن رشٍق ِبالنبِل ، فَ      ي ِضلَمر  ،

لَما دخلَ علَيِه ، قَـالَ      ، فَ  تاِب أرسلَ إىل حسانَ بن ثَ     م، ثُ  أرسلَ إىل كَعِب بن ماِلكِ    فَ
فَجعلَ ه  ، ثُم أدلَع ِلسان   ِه  ِبا إىل هذا األسِد الضاِرِب ِبذن     د آنَ لَكُم أنْ ترِسلُو    قَ:  ُ حسان

قَالَ رسـولُ اِهللا    هم ِبِلساِني فَري األِديمِ ، فَ     والذي بعثَك ِباحلَق ألفِْرين   : يحركُهُ ، فَقَالَ    
 ِبأنساِبها ، وإنَّ ِلي     ٍشال تعجـلْ ، فَإنَّ أبا بكٍَر أعلَم قُري       :  َ -م  صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّ    -

ـَال َ               يا رسولُ اِهللا   : ِفيِهم نسبا ، حتى يلَخص لَك نسِبي ؛ فَأتاه حسانُ ثُم رجعَ ؛ فَق
ِلي ن صلَخ قَدكَ ، وبسألس ِباحلَق ثَكعالذي بلُّ الشسا تكَم مهِمن كِجلَنالع ةُ ِمنرن عي   

: سان َ يقُولُ ِلح  -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      -عت رسولَ اِهللا    فَسِم: قَالَت عاِئشة   
ا نكَ ، مديؤالُ يزِس ال يالقُد وحوِلِه فاإنَّ رسرِن اِهللا وع تح((.   

هم ـاهج((: ) ٥١(بن ثابت الة والسالم حلسان ـه الصـه عليـ قولوكذلك
ـِِهم :  أو قَالَ - ـِبِريلُ معك -هاج    .)) وج

 بالعناية )٥٢( (( ثابت حسان بن    -صلى اهللا عليه وسلم      -رسول  وقد خص   
ه كان أعظم والرعاية أكثر من الشعراء اآلخرين ؛ ألثر شعره الكبري يف املشركني ، وألن           
    .   ))شعراء الفريقني ، فكان املشركون يفرقون من لسانه ، ويفزعون من شعره 
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 استجابة ألمريف هجاء املشركني  -عنه  رضي اهللا - بن ثابت ومما قاله حسان
  :)  ٥٣( قوله، وكان ذا تأثري قوي يف نفوسهم  - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 

  وما جمح ولَو ذُِكرت ِبشيٍء     
  ذَِلكُم الرعاعـوال تيم فَ

  م مستِبني ـؤم فيِهـَألنَّ الل    
اعواِملص قَاِئعإذَا كانَ الو  

    ومزخومعو مٍب ـ هكَع ِدي  
  لَيس لَهم ِدفَاع ِلئَام الناِس     
 -بن ثابت    يشيد حبسان    - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم      -جنده  امتداداً هلذا املوقف    و
لـصالة  ؛ ملا فعله هجاؤه يف مشركي قريش ؛ فيقـول عليـه ا   -عنه تعاىل رضي اهللا  
ـَفَى ((:   ))٥٤(( والسالم ـْت ـَشفَى ، واش    .)) هجاهم حسانُ ف

اكتـسب   ف ؛وتلك مهمة عظمى قام ا شعر اهلجاء يف عصر صدر اإلسالم            
  .  ؛ فعظمت بذلك قيمته األدبية  إىل جانب وظيفته االجتماعيةبذلك وظيفة دينية 

ـ    )٥٥( ((و   اهلجـاء  تمعات قد حيكم على شعراء      ة ا الناقد املتعمق يف دراس
كما يشاء ولكنه ال يستطيع أن يهمله يف االستدالل على اتمع           ) األخالقي  ( ه  حكم

  . ا بني مجلة أبنائهوأخالق شعرائه وأدبائه ووظيفة األدب والثقافة املعترف 
ومن ...  فمن شعر اهلجاء نعرف الصفات اليت حتقر صاحبها بني أبناء عصره            

العتدال يف الذم أو املبالغة يف الفحش نعرف كيف كان اتمع سليماً يكفـي فيـه                ا
القليل من اللوم للمساس مبرتلة امللوم ، أو نعرف كيف كان اتمع موبـوءاً ملوثـاً                
بالعيوب ال يهان فيه املهجو مبا دون اإلفحاش البالغ يف اامه بالرذائل والشبهات ، فال               

ل إلسقاط الرجل الرفيع يف أنظار عامة قومه ، بل البد من اهلبوط             يكفي فيه اللوم القلي   



sí…byþaŠÈ’Ûaâ‡¿ñ…‰aìÛaòzîz–Ûa–…NÐïßbrÔÛaÑÜåiQRU 

إىل احلضيض ليزدريه من يوقره ويرعاه ، وقد نعرف من اهلجاء هل يهان             بذلك الرجل   
الرجل التصافه بالرذائل املنسوبة إليه أو الجتراء الشاعر عليه واسـتخفافه بـسطوته             

    .))وقدرته على االنتقام والتنكيل بأعدائه ؟ 
يتضمن هجو املـسلمني     )٥٦( ((ومما سبق يتضح أن شعر اهلجاء جائز إذا مل          

وهذا إن أريد به أنه  )٥٧(((  ، وأما إذا تضمن ذلك فهو حمرم ،   ))والقدح يف أعراضهم    
حمرم على قائله فهو صحيح ، وأما على راويه فال يصح ؛ فإن املغازي تـروى فيهـا                  

ال ينكر   -صلى اهللا عليه وسلم      -صحاب رسول اهللا    قصائد الكفار الذين هجوا ا أ     
  . ))ذلك أحد 

   :الثايناحلديث 
فيما يتصل بنوع من الشعر قوله عليه        -صلى اهللا عليه وسلم      -عنه  روي  مما  

  . )) إذا رأيتم املداِحني فاحثُوا يف وجوِهِهم التراب (( : )٥٨( الصالة والسالم
 يف الشعر ، ولكنهما بعمومهما يشمالن       ديث والذي بعده ليسا بنصٍ    وهذا احل 

   . هما وتوجيههما عرضالشعر أيضاً ؛ لذلك رأيت أنه من املناسب هنا 
   :عرض احلديث  -أوال 

 إىل حثـو    يف هذا احلديث   أصحابه   - صلى اهللا عليه وسلم      -يوجه الرسول   
  . التراب يف وجوه املداحني 

  :   يه احلديث توج -ثانياً 
، وهو يوحي يف ظاهره بذمه ، وهذا الذم قـد            هذا احلديث يتصـل باملدح   

  .املعروفة الكبرية ؛ ألن املدح أحد أغراضه  يوحي بأن الشعر مذموم مجلة
دح ، وللشعر مجلة تبعـاً      ـولكن إذا تأملنا ما يوحي به احلديث من ذم للم          

ألنه ال يستقيم مع ما ورد من أحاديث صحيحة كـثرية         وجدنا أنه غري مسلم به ،       ،  له



QRVxLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

  .دالة على جواز املدح يف الوجه 
ـ  ـ حثوا التراب يف وج    ((إن  : وقيل   ـ     ))ني  ـه املداح ذا ـ الـوارد يف ه

 ، وذلك مبىن على مـا       ))معناه خيبوهم فال تعطوهم شيئاً ملدحهم        )٥٩( ((ديث  ـاحل
  .محل عليه النهي عن املدح 

ذا احلديث قد ورد بسبب مادح قد جتاوز احلد املعقول يف مدحـه ،              ولعل ه 
وخباصة أن لفظة املداحني اليت وردت يف احلديث تدل بصيغتها على املبالغة ، ألنـها              
مجع مداح ، ومداح صيغة مبالغة ، وهذه الصيغة تدل على أن املَعِني بـهذا احلـديث      

ومن .  ، أو املبالغة املفرطة فيه    باإلكثار منه  هو من جتاوز احلد املعقول يف املدح ، سواء        
  . كان هذا ديدنه من الشعراء ، فحقه اخليبة واحلرمان 

وقد بني اخلطايب املقصود بأؤلئك املداحـني ، وفرق بني املدح احملمود واملدح     
  :  )٦٠( املذموم ؛ وذلك يف قوله

 ، وجعلوه بضاعة يستأكلون  املداحون هم الذين اختذوا مدح الناس عادة ((   
فأما من مدح الرجل على الفعل احلسن واألمر احملمود يكـون           . به املمدوح ويفتنونه    

منه ترغيباً له يف أمثاله ، وحتريضاً للناس على االقتداء به يف أشباهه ؛ فليس مبـداح ،                  
   .)) تكلم به من مجيل القول فيه كان قد صار مادحاً مباوإن 

إذا رأيتم هذا الصنف من املداحني املتجاوزين       :   أن معىن احلديث   وبذلك أرى 
تعطوهم شيئاً علـى ذلـك      تصغوا إليهم وال    حد املعقول يف مدحهم ؛ فخيبوهم وال        

  .املدح الزائف 
   :الثالثاحلديث 

يف النهي عن املدح قوله عليـه        -صلى اهللا عليه وسلم      -سول  روي عن الر  
   . )) إياَّكُم والتمادح ؛ فَإنه الذَّبح ((:  )٦١( الصالة والسالم
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   :عرض احلديث  -أوال 
 عن التمادح ؛ ألنه     هذا احلديث  يف   - صلى اهللا عليه وسلم      -ينهى رسول اهللا    
لمة التمادح تدل على    وك . )) ألنه قد يغتر به صاحبه       )٦٢( ((يكون سبباً يف اهلالك ؛      

مدح كـل    )٦٣ (((متادح الرجالن إذا    : املشاركة بني املتمادحني يف املدح ؛ ألنه يقال         
، ويف هذا داللة على وجود رغبة من املادح واملمدوح يف املـديح              . ))منهما اآلخر   

 التمـادح : يقال   )٦٤( ((وهذا يؤدي إىل الغرور ، والغرور سبب يف اهلالك ؛ ولذلك            
   .))التذابح 

  :وجيه احلديث ت -ثانياً 
من حيـث جـواز     ؛  السابق  هذا احلديث حممول على ما محل عليه احلديث         

  .املدح أو ذمه 
، وما   وقد نظر العلماء يف ما دل من األحاديث على جواز املدح يف الوجه               

: جاء منها يف النهي عنه ؛ فجمعوا بينها دفعاً لوقوع التعارض يف دالالتـها ، فقالوا                
النهي حممول على اازفة يف املدح والزيادة يف األوصاف ، أو على مـن               )٦٥( ((إن  

، إذا مسع املدح ، وأما من ال خياف عليـه ذلـك              خياف عليه فتنة من إعجاب وحنوه     
  لكمال تقواه ، ورسوخ عقلـه ، ومعرفتـه فـال ـي يف مدحـه يف وجهـه إذا                    

 ؛ كنشطة للخري واالزديـاد      ة ، بل إن كان حيصل بذلك مصلحة       ـمل يكن فيه جمازف   
  . ))، أو االقتداء به كان مستحباً واهللا أعلم  ، أو الدوام عليهمنه

ه جما جاء يف النهي عن املدح يف الو        )٦٦( ((وبناء على ما سبق بيانه أرى أن         
وحثو التراب يف وجوه املداحني حممول على ما إذا كان املدح كذباً أو يف غري حمله ،                 

 ؛ ملا ورد من األحاديث الدالة على )) تكاد تفارق املادح ، وما عداه فجائز      أو صفة ال  
 )٦٧( ((د مسع   ـق -صلى اهللا عليه وسلم      -ه ، وألن الرسول     ـجواز املدح يف الوج   

جيـوز ألنكـره علـى     ، ولو كان ال    قصيدته وفيها املدح له ، والثناء عليه       من كعب 
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ـ السهم دون أن ينكروا على      ن يف جم  وـوما زال أهل الفضل ميدح    . كعب ؛  دحيهمام
  . ))ألنـهم واثقون يف أنفسهم ، ويرون ما يقال فيهم هو حق أو واقع 

صـلى اهللا   -رسول اهللا    -رضي اهللا تعاىل عنهم      -وقد مدح بعض الصحابة     
حسان بن ثابت ، وكعب بن      : ، وخباصة شعرائه الثالثة      بأشعار كثرية  -عليه وسلم   

حثا التـراب يف    اهللا بن رواحة ، ومل يرد عنه عليه الصالة والسالم أنه            وعبد     ، مالك
  .ذلك املدح  يهأنكر عل، أو  منهم أحٍدوجه 

 ومل يعترض عليه قول كعـب بـن         –صلى اهللا عليه وسلم      -ومما مدح به    
  :) ٦٨( –رضي اهللا تعاىل عنه  -زهري

    ِإنَّ الرسي فيولَ لَساُء ِبِهسضت   
  مهند ِمن سيوِف اللَِّه مسلُولُ
  :) ٦٩( بقوله –عنه  رضي اهللا -كما مدحه حسان بن ثابت 

  داً ـواِهللا ربي ال نفاِرق ماج    
  د اَألجداِد عف اخلَِليقَِة ماِج 

  متكَرماً يدعو إىل رب العال    
 اِفعةَ رِصيحذَلَ الناِد بماَألع   

  ِمثْلَ اِهلالِل مباركاً ذَا رمحٍة     
  اِد سمح اخلَِليقَِة طَيب اَألعو 

ولكن ينبغي أن يلتزم املادح مبا أمر به اإلسالم وى عنه ؛ فال يقول إال حقاً ،                 
جيزم فيما يقول ، بل يأيت بذلك على سبيل الظن ؛ ليبتعد عن اإلسراف والغلـو ،                  وال

  . يزكَّى على اهللا تعاىل أحد  وعن تزكية غريه ، فإنه ال
 سبيل القصد يف املدح ؛ فقـال        -هللا عليه وسلم    صلى ا  -منا الرسول وقد علَّ 
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  :  )٧٠( عليه الصالة والسالم يف رجٍل مدح رجالً عنده
))  ويحطَ قَ كعت ع نق ِباِح صـ  أَ انَ كَ نِْإ   ((:مث قال   . مراراً   )) ك حكُدم 

حاً أَاِدمخلْفَ ، اهلْقُي : هِسبكِّي علَى اللَِّه أَأَحالَ أُزداً  ، وح((.    
املراء  )٧١( (( ومن مل يلتزم من املادحني بذلك ؛ فإنه سوف خيرج مبدحه إىل             

إذا أداه   )٧٢( (( ؛ ألن املمـدوح      ))والنفاق ، ويورث املمدوح كرباً وعجباً مهلكني        
 أمر عظـيم ينـايف العبوديـة        املدح إىل التعاظم يف نفسـه ، واإلعجاب ا وقع يف         

ك يقع املادح يف اإلمث ؛ بسبب مبالغته وغلوه ، ألنه قد يتـسبب يف                وبذل  .))اخلاصة
 فن عظيم يف األدب العريب ، وله قيمـة          - كما هو معلوم     -واملدح   .هالك املمدوح   

 ابن نباتة   ؛ يقول ونفس اإلنسان قد طبعت على حمبته       . ياسية  ــأدبية واجتماعية وس  
   : )٧٣(السعدي 

    رقَصوم زرباَء مى الثَّنوهي  
 باِنحسةُ اِإلناِء طَِبيعالثَّن   

املدح يف الشعر العريب خالل العصور قد سجل قـيم           )٧٤( (( ولذلك جند أن  
ة أساسـية   ـيفوظ )٧٥( (( ، واكتسب يف اإلسالم      ))اتمع ، وحفظ أحداث التاريخ      

فأصبحت   )٧٦( (( . ))تأصيل القيم الدينية ، وترسيخ الفضائل العليا يف اتمع          : هي  
 وهـو .  ))بإقامة الدين وأداء احلقوق وحتقيق األمن ورد كيد األعداء          ح  يمقاييس املد 

ـ        عظمى ل خدمة  بذلك يؤدي    ة املـسلمني   ـدعوة اإلسالم ، ويعرب عـن روح مجاع
  .  )٧٧(ومشاعرها 
يبدو للمتعجل أن قصيدة املدح كالم اليعين أحداً غـري الـسيد             )٧٨( ((وقد   

كاسـب  كاسب املدح و   املمدوح والشاعر املادح وال فائدة فيها ألحٍد بعد ذلك غري         
  .العطاء 

وليس أظهر من هذا الوهم عند أقرب نظرة فإن قصيدة املدح لـو كانـت               
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بذل فيها درمهاً واحداً ، ودع عنك املئات        كذلك ملا استحقت من املمدوح نفسه أن ي       
فلوال أن اتمع يستفيد شيئاً      .واأللوف مما يذكره الرواة يف أحاديث اجلوائز واهلبات         

من القصيدة وحيفظها هلذه الفائدة ملا احتفى ا املمدوح وال جاشت ا ملكة التعـبري               
  .يف الشاعر 
يي فيه أخالقاً ال قوام لـه بغريهـا يف          إن اتمع يستفيد من القصيدة أا حت       

بني أفراده ، وتلك هي أخالق الـشجاعة والـرأي          قيادته وسياسته ومعامالته املتبادلة     
  :واحلزم والكرم واملروءة واحلياء ، ومشائل النبل والفداء ، ومل خيطئ أبو متام حني قال 

  را دم رعهاَ الشنى  ولَوالَ ِخالَلٌ س  
 نى الْبتؤت نأَي لَى ِمناةُ العاِركَمم  ((.    

مقياس املدح هو تصوير الفضائل وتسجيل احملامد فال ينبغي  )٧٩( ((وما دام أن    
ذلك .. يبيعها الشاعر املادح ويشتريها املمدوح بعطائه       ) سلعة  ( أن ينظر إليه على أنه      

ن القيم اليت يصورها شعر املديح هي حقائق إنسانية ثابتة ومثـل عليـا ال يـسوغ                 أل
يتعلـق بقـضية    . أما انطباق هذه الصفات على املمدوح فذلك شأن آخر          . إنكارها  

   . ))الصدق والكذب يف الشعر 
موضـوعاً مـن     )٨٠( ((ومع ما طرأ على املدح من التكسب فقـد ظـل            

ـ    ـ ميكن طرح  موضوعات الشعر العريب ال    وال يـستطيع    ،   ))ه  ـه وال االستغناء عن
املدح ألنه مدح ؛ فاملدح الصادق أدخل يف باب الشعر مـن             )٨١ ((( د أن ينكر  ـأح

  . ي ال يتجاوز ظواهر الشيء املوصوفالغزل الكاذب والتشبيب املصنوع والوصف الذ
مـداح   ولذلك فنحن نرحب باملدح الصادق والسيما ذلك الذي يتأسـى أ          

أسالفنا األوائل ، حني ينصرف هم الشاعر إىل تصوير املثل العليا يف الشجاعة والكرم              
واملروءة ، فإن هذا املدح له من األثر يف مشاعر الناس ووجـدانام مـا للنـسيب                 

    .))والتشبيب 
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كان يعي قيمة شعر املدح ، وأثره        قـد   - صلى اهللا عليه وسلم      -والرسول  
لذلك مل يشأ أن حيرمه على أمته ، وإمنا وجهه إىل الوجهة الصحيحة اليت              يف احلياة ؛ و   

يلتزم فيها بقيم الصدق ، ويبتعد عما يؤدي إىل الوقوع يف اإلمث ؛ سواء أكان ذلك من                 
املادح نفسه أو من املمدوح ، الذي قد يغره املديح املفرط ؛ فيكون سبباً يف هالكـه                 

   .نعوذ باهللا تعاىل من ذلك 
، وال علـى     وعلى هذا فال خالف يف جواز املدح ؛ ألنه غري مذموم يف ذاته            

، وإنـما حني يفرط فيه املادح ؛ وخيرج به عن احلد املعقول ، وختشى منه فتنة                 إطالقه
جيـوز أن يهـدي      )٨٢(((على املمدوح ؛ ولذلك جيوز قوله واستماعه ، وروايته كما           

   .)) كان مدحه حبق واملمدوح أهل لذلكدح ؛ إذااملمدوح هدية عينية أو نقدية إىل املا
نوع من الشعر، كالذي جاء يف      ذم  يف   جاء من األحاديث  ما  وهكذا يتنب أن    

موجهـاً  فيهـا    الذم مل يكن ،   ، أو الذي جاء يف النهي عن املدح        تعظيم جرم اهلجاء  
جاء مـن ظلـم     ا ملا يكون يف اهل    ، وإمن   ذاتـهما وال على إطالقهما    هلذين الغرضني يف  

واعتداء ، وش ألعراض املسلمني األبرياء ، وملا يكون يف املدح من إفراط وجمـاوزة               
  . د املعقول ، وما قد يسببه من فتنة للممدوح ، واغترار مبا يقال فيه منه ـللح

 غرضان مهمان فهما يتمتعان بقيمة أدبية - كما أسلفت  -املدح واهلجاء   ألن  
السجل الصحيح لألخالق العربية ،     ة وسياسية ؛ ولذلك فهما يعدان       يوتارخيواجتماعية  

وأحد الطرق اليت نعرف ا كيف كان العرب يتمثلون املناقب ، كما أما يكـشفان               
عن صورة احلياة العربية واإلسالمية ؛ وذلك عن طريق احملاسن والعيـوب ؛ ولـذلك               

   . )٨٣( فلهما أثر قوي يف تقومي األخالق
 ولـو شـئت   ((:  )٨٤(مؤكداً قيمة شعر اهلجاء واملدح      مبارك   زكي.يقول د 

 إن املداحني واهلجائني كانوا يقيمون بقصائدهم مدارس لتعلـيم األخـالق ،              لقلت
وكانوا يقيمون بقصائدهم معاهـد لتعليم اللغة واألدب والتاريخ ، وقد كانوا بالفعل            
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وبفضل صوام وخطئهم كان    معلمني ؛ ألم كانوا أساتذة األدب يف تلك األزمان ،           
     .))يعيش النحاة واللغويون 

فال ذم للشعر نفسه مـن هـذه        وما دام الذم غري موجه إىل هذين الغرضني         
، أو جماوزة    ؛ ألن الذم ليس للغرض الشعري ، وإنـما ملا يكون فيه من خروج            اجلهة

  .ملا ينبغي االلتزام به عقالً وشرعاً 

  لثاملبحث الثا
  عر ــــــم الشــــحك

الشعر فن عظيم ، وموهبة إهلية ، منحها اهللا عز وجل بعض خلقه ، وحرمها               
علم قوم   ... ((:  ) ٨٥ (يقول عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه       وهو كما   . آخرين  

  .))مل يكن هلم علم أصح منه 
 يف إباحة الشعر خالف ، وقد قاله الصحابة       ) ٨٦ ((( فليسسبق  ما  وبناًء على   

واالستشهاد بــه يف التفـسري      . والعلماء ، واحلاجة تدعو إليه ملعرفة اللغة والعربية         
 ، ويستدل   - صلى اهللا عليه وسلم      -وتعرف معاين كالم اهللا تعاىل ، وكالم رسولـه         

  . ))الشعر ديوان العرب : ويقال . ب والتاريخ وأيام العرب ـبه أيضاً على النس
 ، وأمر به وأثىن على من قاله ، -لى اهللا عليه وسلم  ص-وقد مسعه رسول اهللا    

  . وأنشده أبو بكر الصديق ، وغريه من كبار الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني 
  واستماعه والتمثل به ، وإذا كـان        إجازة الشعر  )٨٧( (( ويف ذلك داللة على   

ل للتقليد واإلقتداء  يسمعه ، وأبو بكر ينشده ، فه  - صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا   
   مكان أرفع من هذا ؟
وأنشد بني يديه أكثر من ،   - صلى اهللا عليه وسلم      -رسول اهللا    وما استنشده 

  .وال من أويل النهى ، أن حيصى ، وال ينكر الشعر احلسن أحد من أويل العلم 



sí…byþaŠÈ’Ûaâ‡¿ñ…‰aìÛaòzîz–Ûa–…NÐïßbrÔÛaÑÜåiQSS 

وليس أحد من كبار الصحابة ، وأهل العلم ، وموضع القدوة إال وقد قـال               
 ومتثل به ، أو مسعه فرضيه ، وذلك ما كان حكمة أو مباحاً من القـول ، ومل                   الشعر

  يكن فيه 
وال ملسلم أذى ، فإن كان ذلك فهو واملنثور من الكـالم            ،  خىن   فحش وال 

    . )) قوله حيل مساعه وال سواء ، ال
 كالم ، ويف الكالم اجليد     أن الشعر    )٨٨ (((وينبغي على من ذم الشعر أن يعلم        

والرديء ، وما يكتسب به الثواب ، وما جيتلب به العقاب ، وما تبتاع به اجلنان ، وما                  
فكيف يطلق الذم على اجلميع ، ويؤخذ الرفيع بالوضيع ، ويلحق           . تشترى به النريان    

 ، حـسنه    م الشعر كَال  ((: وقد قال عليه السالم     . بالشعر كلِّه كراهيةً ختتص ببعضه      
وأن الشعراء بشر ويف البـشر الـصاحل         ...  ))ِم وقبيحه كقبيِح الكَالِم     كحسِن الكَال 

   . ))والطاحل والعاقل واجلاهل ، واحملمود واملذموم 
شعر احلق ، والكلمة اهلادفة اخلـرية ،         )٨٩( ((والشعر الذي يقبله اإلسالم هو      

الفـضيلة ، ويـدعو إىل      إنه الشعر الذي يبين املثل الكرميـة والقيم النبيلة ، ويشيد ب          
إنه الشعر الصادق املعرب عن نظرة سليمة إىل الكون واحلياة والناس ، شـعر              . السداد  

فيه الـصدق   ضل ،   يسمو بالعواطف إىل اخلري ، ويصعدها يف معارج الرقي والنبل والف          
 وخلق رفيع ،   واحلكمة واملثل ، تتجلى فيه قيم هذا الدين مبا فيه من معان سامية نبيلة ،              

وأدب جم ، جيانب السفه ، ويتوقى الطيش ، وحيذر الكلمة الرعناء غري املـسؤولة ،                
، وإذا ما وصل الشعر إىل هذه القمة السامقة من االلتزام باحلق استحق اإلشـادة               ... 

   . ))والدعاء والثناء واإلنشاد 
 ينتشل   أن – يف مجلة ما أراده      -أن اإلسالم قد أراد      )٩٠( (( هال ريب في  مما  و 

هذا الفن الرفيع مما غرق فيه ، وأن ينهض به إىل املستوى الذي يليق به ، وأن يوجـه                   
فهم إذا أفعموا   . الشعراء الوجهة الصاحلة ، وأن يأخذ بأيديهم ألداء رسالتهم يف احلياة            
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 وشـحذوا العـزائم بـروح    النفوس حبرارة اإلميان ، و مألوا القلوب ِبمثُل اإلسالم ،         
 وصرفوا الناس جبمال فنهم ونقائه عن األدب الرخيص الذي تقـذف بـه              التضحية ، 

  .    ))إم إذا فعلوا ذلك نالوا رضا اهللا ، وفازوا بثوابه ... املطابع كل يوم 
ولذلك فالشاعر الذي يلتزم يف شعره مبا يدعو إليه اإلسالم ؛ يكون مـشعل              

 ويبعدها عن دروب الشر ، ويعمق يف        احلق والفالح يف أمته ؛ ألنه يقودها إىل اخلري ،         
نفوس أبنائها حمبة الدين ، والقيم النبيلة ؛ فيبعدها بذلك عن الوهن ، الذي يكون اهليام                

يقوم الشاعر عندئذ مقام احلكـيم       )٩١( (( وذا. يف أودية الضالل من أقوى أسبابه       
   .))واملصلح واملريب الفاضل 

  ةـــــاخلامت
  

م على نبينـا حممـد      مد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسال        احل
  :وبعد . الرمحة املهداة

فقد تناولت يف هذا البحث األحاديث الصحيحة اليت وردت يف ذم الـشعر ،              
 صلى اهللا عليه وسلم     -وقمت بعرضها وتوجيهها مبا يتوافق مع ما روي عن الرسول           

  .حلث على قوله ، والثناء على قائليه ، وا من أحاديث يف مدح الشعر -
    :وقد توصلت إىل النتائج اآلتية 

أن الذم الوارد يف األحاديث غري موجه إىل الشعر لذاته ، وإمنا إىل اإلفراط يف                )١(
  .ول عقالً وشرعاً بق فيه عن احلد امل، واخلروج االشتغال به

  .يح ، وعلى القب أن الشعر مثل غريه من الكالم يشتمل على احلسن )٢(
مل يوجه الذم إىل شـاعر بامسـه مـن     -صلى اهللا عليه وسلم   -أن الرسول    )٣(

  . الشعراء
  .إذا مل يتجاوز به املادح حد املعقول عقالً وشرعاً جائز أن املدح  )٤(
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وـشاً ألعـراض املـسلمني       ، اء إذا كان ظلماً واعتداءً    ـعظم ذنب اهلج   )٥(
  .األبرياء

االنتصار للمسلمني منهم يعد باباً     أن هجاء الكفار واملشركني لكف أذاهم ، و        )٦(
  .من أبواب اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل 

؛ ألنه قد يشغل املـسلم       كراهة اإلفراط يف االشتغال بالشعر ، واإلقبال عليه        )٧(
  .عما ينفعه يف الدنيا واآلخرة 

أن الشعر جائز إذا مل يكن فيه إفراط ، أو فحـش ، أو تعـرض ألعـراض                   )٨(
ـ  ، أو  إلسالم وأهله حني يكون مدحاً ل   وب  املسلمني األبرياء ، ومند     اًءـهج

   .   ذلكما شابه، و على قتاهلم اًحتريضو، للكافرين  اًحتقريو
الة والسالم على نبيه ـد هللا رب العاملني ، والصـوآخر دعوانا أن احلم

. األمني ، حممد بن عبد اهللا خامت األنبياء واملرسلني 



QSVxLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

   والتعليقاتهلوامشا
  

ما جيوز من الشعر والرجز واحلـداء       : باب  . األدب  : كتاب   . ٢٢٧٦: صحيح البخاري    )١(
 .وما يكره منه 

   فضائل حـسان بـن ثابـت       :  باب. فضائل الصحابة   : كتاب   . ٥/٨٩:  صحيح مسلم  )٢(
  .السهام: والنبل . الرمي : والرشق . رضي اهللا عنه 

 كلمة لالسـتزادة مـن      إيه ، وهي  : أصلها  : وهيه  . الشعر  : كتاب   . ٤/٤٤١:  السابق )٣(
  .احلديث املعهود 

 .الشعر : كتاب  . ٤/٤٤١: السابق  )٤(
 .الشعر : كتاب  . ٤٤١ / ٤: السابق  )٥(
. ز من الشعر والرجـز      ما جيو : باب  . األدب  : كتاب  .٢٢٧٧: ح البخاري   صحي: انظر   )٦(

 .٢٥٦ :وشطر البيت يف ديوانه  . الشعر :  كتاب  . ٤/٤٤٢ :وصحيح مسلم 
  .٤٦٧: الصاجي  )٧(
ما يكره أن يكون الغالـب علـى        :  باب. األدب  : كتاب   . ٢٢٧٩: صحيح البخاري    )٨(

: ، حىت يصده عن ذكر اهللا والعلم والقرآن ، وصحيح سنن ابـن ماجـة                 اإلنسان الشعر 
يفـسد  : ويريـه  .  املدة: والقيح . ما كره من الشعر :  باب. األدب  : كتاب   . ٢/٣١٠

 .جوفه 
 . هواية احلديث يف صحيح سنن ابن ماجيادة من رز )) حىت(( :  كلمة )٩(
  واٍد من أودية احلجاز يقع جنـوب       : والعرج  . الشعر  :  كتاب . ٤/٤٤٣: صحيح مسلم    )١٠(

معجـم مـا    :  انظـر ( .  كان يقطعه طريق احلاج قدمياً       ، مك١١٣ة  ـاملدينة على مساف  
 ، واملعامل األثرية    ٢٠٣: ة  ، و معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوي       ٩٣١،  ٩٣٠: استعجم

 .١٨٨  :يف السنة والسرية
  .١٥/١٨: حيح مسلم للنووي شرح ص  )١١(



sí…byþaŠÈ’Ûaâ‡¿ñ…‰aìÛaòzîz–Ûa–…NÐïßbrÔÛaÑÜåiQSW 

 . ١٥/١٨: السابق   )١٢(
 .ورى : مادة  . ١/٣٦: غريب احلديث  )١٣(
  .األدب : كتاب  . ٢٢٧٩: صحيح البخاري  )١٤(
  .١٣/١٥١: اجلامع ألحكام القرآن  )١٥(
   .١٠/٥٦٦ :  بشرح صحيح البخاريفتح الباري )١٦(
   .١٠/٥٦٤: ق الساب )١٧(
   .١٠/٥٦٤: لسابق ا )١٨(
    .١٠/٥٦٥: السابق  )١٩(
    .١٠/٥٦٥: السابق  )٢٠(
   .١١١١: رقم  . ٢٣٦ / ٣: سلسلة األحاديث الضعيفة : انظر  )٢١(
    .١١١١: رقم  . ٢٣٨ / ٣:السابق  )٢٢(
    .٣٦٢ ، ٣٦١: نضرة اإلغريض يف نصرة القريض  )٢٣(
   .ورى : مادة  . ١/٣٦: غريب احلديث  )٢٤(
ما جاء يف كراهية البيع والـشراء  : باب . أبواب الصالة   . ١/١٠٣ :صحيح سنن الترمذي     )٢٥(

املساجد : كتاب  . ١/١٥٤: وصحيح سنن النسائي    . د  ـوإنشاد الضالة والشعر يف املسج    
  .١/١٢٥: وصحيح سنن ابـن ماجـة   . د ـالنهي عن تناشد األشعار يف املسج: باب  . 

ـ    : باب  . املساجد واجلماعات   : كتاب   وصـحيح سـنن أيب داود      . ساجدما يكره يف امل
   .التحلق يوم اجلمعة قبل الصالة : باب . تفريع أبواب اجلمعة . ٢٠١:

   .١/٤١٤: بشرح السندي  سنن ابن ماجة )٢٦(
ما جاء يف كراهية البيع والـشراء  : باب . أبواب الصالة   . ١/١٠٣: صحيح سنن الترمذي     )٢٧(

  . وإنشاد الضالة والشعر يف املسجد 
فضائل حسان بـن ثابـت      :  باب  . فضائل الصحابة   :  كتاب   .  ٥/٥٦: صحيح مسلم    )٢٨(

:  بـاب   . املـساجد   :  كتـاب   . ١/١٥٤: وصحيح سنن النسائي    . رضي اهللا تعاىل عنه     
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  .  إنشاد الشعر احلسن يف املسجد الرخصة يف
وصحيح سنن  . ما جاء يف الشعر     : باب  . األدب  : كتاب  . ٩٤٦: صحيح سنن أيب داود      )٢٩(

  . ما جاء يف إنشاد الشعر : باب . االستئذان  . ٣٧٣: الترمذي 
   .١٥/٢٧٨: شرح صحيح مسلم للنووي  )٣٠(
قعود اإلمام يف مـصاله     : باب  . السهو  : كتاب   . ١/٢٩٢،٢٩٣: صحيح سنن النسائي     )٣١(

ما جاء يف   : باب  . االستئذان   . ٣٧٥،  ٢/٣٧٤: ذي  ـوصحيح سنن الترم  . بعد التسليم   
 .إنشاد الشعر 

  . ١٥٨، ١٥٧ :املنهيات  )٣٢(
    .١/٤١٤: بشرح السندي  هسنن ابن ماج )٣٣(
   .٣٣٥/ ٣:  ) ابن رجب  ( شرح صحيح البخاريفتح الباري  )٣٤(
   . ١/٦٥٣ : فتح الباري بشرح صحيح البخاري )٣٥(
   . ٣٧٩ ، ٣٧٨/ ٢، ١: بشرح السيوطي وحاشية السندي  سنن النسائي )٣٦(
االسـتعاذة  : باب  . لسنة فيها   إقامة الصالة وا  :  ، كتاب    ١/١٣٦ : هصحيح سنن ابن ماج    )٣٧(

مـن رأى   : بـاب   . الـصالة   : كتاب   . ١/١٤٨: وصحيح سنن أيب داود     . يف الصالة   
ما يقول  : باب  . الصالة  : أبواب  . ١/٧٧: وصحيح سنن الترمذي    . االستفتاح بسبحانك   

 الشيطَاِن الـرِجيِم ،     أَعوذُ باِهللا السِميِع العِليِم  ِمن       ((: وروايته فيهما   . عند افتتاح الصالة    
   .الصرع : و املوتة  . ))ِمن همِزِه ونفِْخِه ونفِْثِه 

   .نفث : مادة  . ٣/٧٨: غريب احلديث  )٣٨(
   . الشعر حسن كحسن الكالم ومنه قبيح :باب   ،٣٢١: صحيح األدب املفرد )٣٩(
   . شعر :مادة .  ٣/٧٨: غريب احلديث  )٤٠(
    .١/٤٤٤: بشرح السندي  هسنن ابن ماج )٤١(
    .١٢٦: االلتزام اإلسالمي يف الشعر  )٤٢(
    .١٣/١٥٠: اجلامع ألحكام القرآن  )٤٣(
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    .٢٧٦/ ٤: شعب اإلميان  )٤٤(
والفرية . ما كره من الشعر     :  باب. األدب  : كتاب   . ٢/٣١١ : هـصحيح سنن ابن ماج    )٤٥(

 ألنـه إذا    نسبها إىل الزنا ؛   : وزىن أمه   . نسب نفسه إىل غريه     : وانتفى من أبيه    . الكَذْبةُ  : 
  .انتفى من أبيه كانت أمه زانية 

  . ما يكره من الشعر : باب .  ٣٢٤: صحيح األدب املفرد  )٤٦(
   .    ٥٠) : سامي العاين ( اإلسالم والشعر  )٤٧(
:  ، وسلسلة األحاديث الصحيحة      ١٥٧٩٦: رقم   . ٢٥/٨٧: مسند اإلمام أمحد بن حنبل       )٤٨(

    .ماهم وفرقهمر: ونضح القوم بالنبل . ٨٠٢:  ، رقم ٢/٤٥٣
    .٦٤، ٦٣) : اجلبوري ( اإلسالم والشعر  )٤٩(
-فضائل حسان بـن ثابـت       : باب  . فضائل الصحابة   : كتاب  .  ٥/٨٩: صحيح مسلم    )٥٠(

  اجللد املدبوغ : األدمي . ألقطعنهم : ألفرينهم . أخرجه : وأدلع لسانه .  -عنه رضي اهللا 
 . ٥/٨٧:وصـحيح مـسلم      .  هجاء املشركني  :باب  .األدب  . ٢٢٧٩:صحيح البخاري    )٥١(

   .- رضي اهللا عنه -فضائل حسان بن ثابت : باب . فضائل الصحابة : كتاب 
    .٥٠) : سامي العاين ( اإلسالم والشعر  )٥٢(
  . القتال : واملصاع . السفلة : والرعاع  . ١/١٦٥: ديوانه  )٥٣(
 -ابت  فضائل حسان بن ث   : باب  . فضائل الصحابـة   : كتاب   . ٥/٨٩: صحيح مسلـم    )٥٤(

    .-رضي اهللا تعاىل عنه 
    .١٣٠:أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب  )٥٥(
  .١٠/١٥٩: املغين  )٥٦(
    .١٠/١٥٩: السابق  )٥٧(
النهي عن املدح إذا كان فيـه       :  باب. الزهد والرقائق   :  كتاب . ٥/٤٩٩: صحيح مسلم    )٥٨(

  .إفراط ، وخيف منه فتنة على املمدوح 
  . ١٨/٣٣٨ ، ١٧: شرح صحيح مسلم للنووي  )٥٩(
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   .١١١/ ٤: معامل السنن  )٦٠(
  .املدح : باب . األدب : كتاب  . ٢/٣٠٨: ة ـصحيح سنن ابن ماج )٦١(
   .١/٢٢٢: بشرح السندي  هسنن ابن ماج  )٦٢(
   .٥٨٥ : أساس البالغة )٦٣(
   .٨٥٧: املعجم الوسيط  )٦٤(
   .١٨/٣٣٦ ، ١٧: شرح صحيح مسلم للنووي  )٦٥(
   .٤٧: توثيق بانت سعاد يف املنت واإلسناد  )٦٦(
   .٤٨ ، ٤٧: السابق  )٦٧(
وسـيوف  . حديد اهلند   السيف املصنوع من    : واملهند   . ٢٣ : ديوان كعب بن زهري      شرح )٦٨(

 ، وديـوان ابـن      ١٧٥،  ١٧٤: ديوان كعب بن مالك     : وانظر  . السيوف  أفضل  : اهلند  
   . ١٦٤ :رواحة 

   .١/٣٠٥: ديوانه  )٦٩(
  .املدح : باب . األدب : كتاب  . ٣٠٨/ ٢: صحيح سنن ابن ماجه  )٧٠(
   .٥٧:  النبوية يف نقد الشعر النظرة )٧١(
   .٥١٨: فتح ايد شرح كتاب التوحيد  )٧٢(
     . ١١٦ : التمثيل واحملاضرة ، و٢/٤٦٦: يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر )٧٣(
   .١٢٦:  حقيقة النقد الثقايف  )٧٤(
   .  ٣٥:  ومراثيه يف عصره – صلى اهللا عليه –مدائح الرسول  )٧٥(
   .١٢٦:  حقيقة النقد الثقايف  )٧٦(
   .٣٥:  ومراثيه يف عصره – صلى اهللا عليه –مدائح الرسول : ظر ان )٧٧(
: وفيه   . ١٨٣/ ٣: والبيت يف ديوان أيب متام       . ١٢٩: أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب       )٧٨(

 )) .بناة (( بدل )) بغاة (( 
  ١٢٦:  حقيقة النقد الثقايف  )٧٩(
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   ٢٠٦:  مطالعات وذكريات  )٨٠(
  .٢٠٧: سابق ال )٨١(
  .٤٨: سعاد يف املنت واإلسناد توثيق بانت   )٨٢(
  .١٠٥: جناية أمحد أمني على األدب العريب : انظر  )٨٣(
 .١٠٩: السابق  )٨٤(
  .٨٦ / ١:  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه )٨٥(
  .١٥٨/ ١٠: املغين  )٨٦(
  . ٣١٥/ ١٤: التمهيد  )٨٧(
 ،٣٢١ : صحيح األدب املفرد  ديث يف   ـواحل.  ٣٧٢: رة اإلغريض يف نصرة القريض      نض )٨٨(

 . مع اختالف يف الرواية . الشعر حسن كحسن الكالم ومنه قبيح :ب با
   .٤٢ ، ٤١: النظرة النبوية يف نقد الشعر  )٨٩(
    .٢٠: حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد  )٩٠(
   .٤٢:  النظرة النبوية يف نقد الشعر )٩١(
  

  
  
  
  
  
  
  
  



QTRxLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

  ثبت املصادر واملراجع
 .كتبة النهضة منشورات م: بغداد . حيىي اجلبوري . اإلسالم والشعر  )١(
 والفنـون   للثقافـة  الس الوطين : الكويت  . سامي مكي العاين    . د   . اإلسالم والشعر  )٢(

  .  م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣واآلداب ، 
 - ٤٦٧(حممود بن عمر الزخمشري     .  مـأيب القاس .  جار اهللا :  تأليف.  أساس البالغة  )٣(

 . م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤،  دار بريوت للطباعة والنشر:  بريوت.  )هـ٥٣٨
دار : القاهرة  . الطبعة اخلامسة   . عباس حممود العقاد    . أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب       )٤(

 . املعارف 
ناصر بن عبد الرمحن اخلـنني ، الطبعـة األوىل ،           : تأليف  . االلتزام اإلسالمي يف الشعر      )٥(

  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨،  مؤسسة دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم: الرياض 
 -٣٥٠(. اليب عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثع. ور أليب منص. لتمثيل واحملاضرة ا )٦(

عيسى إحياء الكتب العربية ،  دار :القاهرة .عبد الفتاح حممد احللو: حتقيق . )  هـ٤٢٩
   . م١٩٦١-هـ١٣٨١البايب احلليب وشركاه ،

يوسـف بن عبد اهللا ابن     . مر  أيب ع : تأليف  . طأ من املعاين واألسانيد     والتمهيد ملا يف امل    )٧(
وحامت بن  . أسامة بن إبراهيم    : حتقيق  ) .  هـ   ٤٦٣: ت  .( عبد الرب النمري األندلسي     

 -هــ   ١٤٢٢ الفاروق احلديثة للطباعة والنـشر ،        :القاهرة   .الثانية  الطبعة  . أبو زيد   
  .  م ٢٠٠١

. بـد اهللا الفنيـسان      سعود بن ع  .د: تأليف. توثيق قصيدة بانت سعاد يف املنت واإلسناد         )٨(
 .م ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠،  مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض . الطبعة األوىل 

الطبعة . نصاري القرطيب أليب عبد اهللا ، حممد بن أمحد األ. اجلامع ألحكام القرآن  )٩(
  . م١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤مطبعة دار الكتب ، : رة ـالقاه. الثانية

. عبد الغين بن عبد الواحد بن علي املقدسي . افظ احل: تأليف . جزء أحاديث الشعر  )١٠(
 -األردن . الطبعـة األوىل . إحسان عبد املنان اجلبايل : حتقيق . هـ ٦٠٠: ت 
 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠املكتبة اإلسالمية ، : عمان



sí…byþaŠÈ’Ûaâ‡¿ñ…‰aìÛaòzîz–Ûa–…NÐïßbrÔÛaÑÜåiQTS 

املكتبـة  :  صـيدا    - بـريوت    .زكي مبارك   .د. جناية أمحد أمني على األدب العريب        )١١(
  . العصرية

 -هـ  ١٤٢٣الطبعـة األوىل ،    . د  ـمصطفى عبد الواح  .د. د الثقايف   ـ النق ةـحقيق )١٢(
  .م ٢٠٠٢

دار :  بريوت. وليد عرفات.  د:  حتقيق . )هـ٥٤ - ٠٠٠(. ديوان حسان بن ثابت  )١٣(
 . م١٩٧٤،  صادر

.  د:  حتقيـق .  ودراسة يف سريته وشعره   .  )هـ٨ - ٠٠٠(ديوان عبد اهللا بن رواحة       )١٤(
 -هــ   ١٤٠١،   دار العلوم للطباعة والنـشر    :  الرياض.  األوىلالطبعة  .  وليد قصاب 

   . م١٩٨١
. د:  دراسـة وحتقيـق   .  )هـ٥٠ حنو   - ٠٠٠. ( اريـديوان كعب بن مالك األنص     )١٥(

 ، مطبعة املعارف .  منشورات مكتبة النهضة  :  بغداد.  الطبعة األوىل .  سامي مكي العاين  
  . م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

وزارة اإلرشـاد   : الكويت  . إحسان عباس   . د: حتقيق  . مري  ديوان لبيد بن ربيعة العا     )١٦(
  .م ١٩٦٢مطبعة حكومة الكويت ، . واألنباء 

. حممد ناصر الدين األلبـاين      . سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها         )١٧(
 . م١٩٧٢ –هـ ١٣٩٢ املكتب اإلسالمي ،

ناصـر الـدين    حممد  . ألمة    سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السىء على ا        )١٨(
  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مكتبة املعارف ، : الرياض . الطبعة الثانية . األلباين 

الشيخ : حتقيق  . املعروف بالسندي   . ن احلنفي   ـ بشرح اإلمام أيب احلس    سنن ابن ماجه   )١٩(
 -هــ   ١٤٢٠دار املعرفـة ،     :  بريوت –لبنان   .الطبعة الثالثة   . خليل مأمون شيحا    

 .م ٢٠٠٠
وحاشية اإلمام  .  هـ   ٩١١: ت  . ل الدين السيوطي    سنن النسائي بشرح احلافظ جال      )٢٠(

. ة الثانية    الطبع .مكتب حتقيق التراث اإلسالمي     : حتقيق  .  هـ   ١١٣٨: ت  . السندي  
  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢املعرفة ،  دار : بريوت –لبنان 



QTTxLbèia…eëòîiŠÈÛaòÌÜÛaëòÈíŠ’ÛaâìÜÈÛôŠÔÛaâcòÈßbuòÜ©QXÊLSXæbšß‰LQTRWç 

ن احلسني بن عبـد     احلسن ب . أيب سعيد   . اإلمام  : صنعة  .  ديوان كعب بن زهري      شرح  )٢١(
 -هــ  ١٣٦٩نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ،      . هـ   ٢٧٥: ت  . اهللا السكري   

  .  م ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥الدار القومية للطباعة والنشر ، : القاهرة . م ١٩٥٠
 لبنان  هـ ، الطبعة األوىل ،      ٦٧٦ت  . حيىي بن شرف    . للنووي  . شرح صحيح مسلم     )٢٢(

 .دار القلم :  بريوت -
: حتقيـق   ) .  هـ   ٤٥٨: ت   . ( لبيهقيأمحد بن احلسني ا   . أليب بكر    .ان  شعب اإلمي  )٢٣(

دار  :  بـريوت  -لبنان . الطبعـة األوىل .  زغلول حممد السعيد بن بسيوين. أيب هاجر   
  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الكتب العلمية ، 

. أمحـد صـقر     :  حتقيق.  هـ٣٩٥: ت. أمحد بن فارس    .  أليب احلسني . الصاحيب    )٢٤(
  . م١٩٧٧مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ، :  القاهرة

. ناصر الدين األلباين ، الطبعة الثانيـة        : بقلم  . لإلمام البخاري   . صحيح األدب املفرد     )٢٥(
  .م ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥دار الصديق ، . اجلبيل ، اململكة العربية السعودية 

، ى ديب البغا  مصطف. د: حتقيق  . هـ  ٢٥٦:  ت. حممد بن إمساعيل    . صحيح البخاري    )٢٦(
 –هــ   ١٤٠٧مؤسسة عز الدين للطباعة والنـشر،       : دمشق ، بريوت    . الطبعة الثالثة   

  . م١٩٨٧
املكتب :  بريوت. الطبعة الثانية   . حممد ناصر الدين األلباين      . هـصحيح سنن ابن ماج    )٢٧(

  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٨اإلسالمي ، 
ة الطبع. لدين األلباين مد ناصر احمالشيخ : صحح أحاديثه . صحيح سنن أيب داود  )٢٨(

 .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ي ، املكتب اإلسالم: بريوت . األوىل 
وأشرف على طباعته   . حممد ناصر الدين األلباين      الشيخ: تأليف  . صحيح سنن الترمذي     )٢٩(

مكتب  التربية لدول اخللـيج      . الطبعة األوىل   . زهري الشاويش   : والتعليق عليه وفهرسته    
 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨العريب ، 

الطبعـة . د ناصر الدين األلباين     ـحمم الشيخ: صحح أحاديثه   .  صحيح سنن النسائي     )٣٠(
  . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩مكتب التربية العريب لدول اخلليج ، : الرياض . األوىل 
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. د: حتقيـق   . هـ٢٦١ت  . مسلم بن احلجاج القشري     . سني  أليب احل . صحيح مسلم    )٣١(
مؤسسة عز الدين :  بريوت .الطبعة األوىل . م أمحد عمر هاش . ، د  موسى شاهني الشني  

  . م١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧للطباعة والنشر ، 
 ٤٥٦: (ت  . احلسـن بن رشيق القريواين     . أليب علي   . العمدة يف حماسن الشعر وآدابه       )٣٢(

 هـ  ١٤٠٨دار املعرفة ،    : بريوت  . الطيعة األوىل   . حممد قرقزا ن    . د  : حتقيق  ) . هـ  
  .م ١٩٨٨ -

. ة األوىلـالطبع. هـ ٢٢٤:  ت.  أليب عبيد القاسم بن سالم اهلروي   . يث  غريب احلد  )٣٣(
 . م١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤دائرة املعارف العثمانية ، :  اهلند –حيدر آباد 

عبد :  حتقيق.  ألمحد بن علي بن حجر العسقالين     . فتح الباري بشرح صحيح البخاري       )٣٤(
  .م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢١الرياض ، . الطبعة األوىل . القادر شيبه احلمد 

 أيب الفرج ابن . زين الدين . للحافظ . فتح الباري شرح صحيح البخاري  )٣٥(
  بن عبانـشبن ود ـ حمم:حتقيق  .  ) هـ٧٩٥: ت  ( .ب احلنبلي ـرج

مكتبـة الغربـاء األثريـة ،       :  املدينة املنورة    .الطبعة األوىل   . وزمالئه  . عبد املقصود    
  .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

: ت.  عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ        الشيخ: تأليف  . فتح ايد شرح كتاب التوحيد       )٣٦(
  .هـ ١٣٩١املكتبة السلفية ، : املدينة املنورة . الطبعة اخلامسة . هـ ١٢٨٥

. حممد علـى اهلـريف      .د.  ومراثيه يف عصره     - صلى اهللا عليه وسلم      -مدائح الرسول    )٣٧(
 .هـ ١٤١٧النادي األديب مبنطقة تبوك ،  : تبوك. الطبعة األوىل 

مجاعة من األسـاتذة بإشـراف      : حتقيق  . هـ  ٢٤١:  مسند اإلمام أمحد بن حنبل ت      )٣٨(
 –هــ   ١٤١٩مؤسسة الرسالة ،    :  بريوت   –لبنان  . الطبعة األوىل   . شعيب األرنؤوط   

  .م ١٩٩٨
ـ  . العوضي الوكيل   : تأليف  .  أدب وتأريخ    مطالعات وذكريات  )٣٩( صرية العامـة   اهليئة امل

  .م ١٩٧٢للكتاب ، 
د حسن شراب ، الطبعة     ـحممد حمم : إعداد وتصنيف   . املعامل األثرية يف السنة والسرية       )٤٠(
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  . م١٩٩١ –هـ ١٤١١دار القلم ، : دمشق . األوىل 
ـ : بريوت  . أليب سليمان اخلطايب    . معامل السنن    )٤١(  -هــ   ١٤٠١ ة العلميـة ،   ـاملكتب

 .م ١٩٨١
عبد اهللا بن عبد العزيز     . أيب عبيد   :  تأليف. أمساء البالد واملواضع    معجم ما استعجم من      )٤٢(

 –لبنـان   . مصطفى السقا ، الطبعة الثالثـة       : حققه وضبطه   . هـ  ٤٨٧: ت. البكري  
 . م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣عامل الكتب ، : بريوت 

: مكة  . الطبعة األوىل   . عاتق بن غيث البالدي     . معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية        )٤٣(
  . م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢طباعة والنشر والتوزيع ، دار مكة لل

إبراهيم : إخراج . الطبعة الثانية . إبراهيم مصطفى وزمالئه : تأليف . املعجم الوسيط  )٤٤(
  .دار الفكر . أنيس وزمالئه 

 :حتقيق  .هـ ٦٢٠: ت. هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة عبد ا. أليب حممد : املغين  )٤٥(
  .ة القاهرةـمكتب : القاهرة .وهاب فايد حممود عبد ال

)٤٦( دراسـة  . هـ  ٣٢٠حنو  : حممد بن على احلكيم الترمذي ت       . أليب عبد اهللا    . ات  املنهي
  .مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع : القاهرة . حممد عثمان اخلشت : وحتقيق 

دار : قربص  . شا  عبد الرمحن رأفت البا   : تأليف  . حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد        )٤٧(
    .الرياض . توزيع دار الربدي للنشر والتوزيع . األدب اإلسالمي 

ـ املظفر بـن الفـضل      : تأليف  . ض  نضرةُ اإلغريض يف نصرة القري     )٤٨( : ت  . وي  ـالعل
: بريوت  . الطبعـة الثانية   . ى عارف احلسن    . د  : ، حتقيق   ) هـ٦٥٦ -هـ  ٥٨٤(

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦دار صـادر ، 
املكتبة :  العني   -اإلمارات العربية املتحدة    . وليد قصاب   .د. النظرة النبوية يف نقد الشعر       )٤٩(

  .احلديثة 
.  مفيد حممد قميحـة   . د:  شرح وحتقيق .  الثعاليب.  أليب منصور .  يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر      )٥٠(

  . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣،  دار الكتب العلمية:   بريوت–لبنان .  الطبعة األوىل
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