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 مىقف القرآن الكريم من الشعر : 

 وقف القخآن من الذعخ والذعخاء مهقفين متسيدين رئيديين :

وضح القخآن مهقفو من الذعخ والذعخاء في مهضع واحج فقط في سهرة 
يّتبُعُيُم الغاووَن * ألم تَخ أّنيم في كلِّ واٍد } والّذعخاء  الذعخاء . قال تعالى :

َيِييسهَن * وأّنيم يقهلهَن ما ال َيفعمهَن * إال الحيَن آمشها وعسمها الرالحاِت وذكخوا 
 .   {  هللَا كثيخًا وانترخوا من بعج ما ُظِمسها وسَيعَمُم الحين َظَمسها أيَّ مشقمٍب يشقمبهن 

الحين سخخوا من الخسهل  عخاء السذخكينمهجو لذ المهم والتيجين في اآلية
 صمى هللا عميو وسمم وأساءوا إليو فقط . 

فأّما احتجاُج مْن ال يفيُم وجَو الكالِم  ):  العسجة في كتابو ابن رشيق قال
بقهلِو تعالى : والّذعخاء يتبعيم الغاوون فيه غمط وسهء تأّول . ألّن السقرهد بيحا 

باألذى . فأّما من  ولها رسهل هللا باليجاء ومّدوالشز شعخاء السذخكين الحين تشا
 . (سهاىم من السؤمشين فغيخ داخلٍ  في شيء من ذلك 

إال الحين آمشها : استثشاء ، والسقرهد بيم الذعخاء : السؤمشهن ، الرالحهن ، 
الحين يكثخون ذكخ هللا وتالوة آياتو ، وكان ذلك أغمب عمييم من الذعخ ، وإذا 

هه في تهحيج هللا والثشاء عميو ، والحكسة والسهعظة والدىج ، ومجح قالها شعخًا قال
 الخسهل صمى هللا عميو وسمم .

الحي يتزسن الفحر ، شخب الخسخ  القخآن يعارض شعخ الجاىمّيةفشجج أن  
باخترار الّذعخ الحي ال  ، الكخالية القبمّية ، عّدة الدمف ، االنتقام والشداعات .

التي ال ضابط ليا في  ويحارب مشيج األىهاء واالنفعاالت ، يتسّذى مع روح اإلسالم



وليدت قزية الذعخ بحاتو ؛ فيه سالح  فالقزية قزية معان وأغخاض ،الذعخ 
 ذو حجين .

 مىقف السنة املطهرة من الشعر :

لقج أنقدم الباحثين والجارسين فييا إلى قدسان مشيم من ذم الذعخ ولو 
 دليل عمى ذلك ومشيم من أثشى عميو ولو أدلو عمى ذلك أيزا .

 ـ ذم الذعخ :1

ـ كيجائو الحي 1:  مهضهعات خاصة من الذعخ ذم الشبي صمى هللا عميو وسمم
ليجاء الذخري الحي ـ وا3ـ وشعخ العربيات والسشافخات ، 2يعشي ىجاء الجعهة ، 

ـ والذعخ الساجن الحي يخالف مبادئ 4يبعث الزغائن في نفهس السدمسين ، 
 اإلسالم .

ذلك لسا رواه أبه ىخيخة رضي هللا عن رسهل هللا صمى هللا عميو وسمم أنو 
، وفي  (ألن يستمئ جهف أحجكم قيحًا حتى يخيو خيخ من أن يستمئ شعخًا  ) قال : 

السؤمشين عائذة رضي هللا عشيا قالت : لم يحفظ أبه ىخيخة أم رواية أخخى عن 
ألن يستمئ جهف أحجكم قيحًا  )الحجيث ، إنسا قال رسهل هللا صمى هللا عميو وسمم :

 . (ودمًا خيخ لو من أن يستمئ شعخًا ُىجيت بو 

الحي يهضح ذمو صمى هللا  الذاىج الهحيج من األحاديث الرحيحة ىحا ىه
وقج روى اإلمام أحسج في مدشجه عن أبي ىخيخة خبخًا عن عميو وسمم لمذعخ ، 

امخؤ الكيذ  ) كخالية الخسهل صمى هللا عميو وسمم شعخ امخئ الكيذ ، لفظو :
   ( .صاحب لهاء الذعخاء إلى الشار 

 ـ الثشاء عمى الذعخ :2



أثشى الخسهل صمى هللا عميو وسمم عمى : الذعخ الحدن الحي ييحب الشفذ  
 ، ويجعم اإلسالم ويخد عمى أعجاء هللا والجين . ويجعه لمفزائل

ما يسشع القهم )  بدالح الذعخ قائاًل : أنراره لمخد عمى السذخكينفقج حث        
فاستجاب لو شعخاء  (الحين نرخوا رسهل هللا بدالحيم أن يشرخوه بألدشتيم 
اىجها ) . وقال : رواحواألنرار : حدان بن ثابت وكعب بن مالك وعبج هللا بن 

 . (قخيذًا ، فإنو أشج عمييا من رشق بالشبل 

الشريب األكبخ  لحدان بن ثابت، و  الذعخاء ويذج عمى أيجييم يذجع وكان      
من ىحا التذجيع ؛ فهضع لو مشبخًا يقهم عميو ليفاخخ ويشافح عن السدمسين ، 

 –أو قال ىاجيم  –اىجيم  ) وسسح لو أن يشذج في السدجج ، وكان يقهل لو :
، وقزى لو بالجشة  (الميم أيجه بخوح القجس  ) ، ويجعه لو بقهلو : (وجبخيل معك

مختين في ساعة واحجة بدبب شعخه ؛ حيشسا رد عمى أبي سفيان بن الحارث 
 ىجاءه لمخسهل صمى هللا عميو وسمم بقهلو :

 ي ذاك الجداءوعشج هللا ف          ىجهت دمحمًا فأجبت عشو           

، فقج روى أبه ىخيخة  لبيج بن ربيعة العامخي  ، ومشيم عمى الذعخاء يثشي كان 
أصجق كمسة قاليا شاعخ كمسة  ) رضي هللا أن الخسهل صمى هللا عميو وسمم قال :

 قهلو :يقرج ( لبيج

 وكلُّ نعيٍم ال محالَة زائلُ              أال كلُّ شيٍء ما خال هللَا باطلُ         

إذا الحظ عمييم شيئًا من الخخوج عن  السهجو يكف من الذعخاء مهقف وكان -
 حين قال : الشابغة الجعجي الدشن اإلسالمي ، من ذلك مهقفو من

 وإنا لشبغي فهق ذلك مظيخا         بمغشا الدساَء مجَجنا وسشاَءنا           

إلى أين يا أبا ليمى  ): ال ألنو الحظ شيئًا من تقميج الجاىميين في فخخىمـفق       
  . (نعم إن شاء هللا  ) فقال : إلى الجشة يا رسهل هللا . فقال لو : (


