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  لموسوي البغداديادين علي آل قطب ال
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ْعرَ  َعلَّْمنَاه   َوَما  بِين   َوق ْرآن   ِذْكر   إِلَّ  ه وَ  إِنْ  لَه   يَنبَِغي َوَما الشِّ  اْلقَْول   َويَِحقَّ  َحي ًّا َكانَ  َمن لِي نِذرَ ( 96) مُّ

.(يـس) .(07).اْلَكافِِرينَ  َعلَى  

 

.                                                                                                        من وحي اآلية  

                                                       (.ص. )نقص الشعر كمال للرسول. من خصائص النبوة

واألدبية وباقي المجاالت يجب عقالً ودينا أن تكون في قّمتها في  واألخالقية  كل الملكات العلمية

كي يكون النبي هو األكمل واألعز واألعلم واألشجع وال يكون أحد في ( ص)شخصيّة النبي األعظم 

هي كمال للنبي األعظم، وفقدان أي كل ملكة من هذه الملكات والمواهب األّمة والناس أفضل منه، و

ال يعتبر نقصاً، بل  ه  فقد   ن تكون نقص في شخصية النبي األعظم، إال الشعر فإنّ موهبة من المفترض أ

 . يعتبر كماالً 

أن ونحن نعلم  المصطفى بأنه ليس من أهل الشعر،في القرآن الكريم نبيه ( تعالى شأنه)مدح هللا 

أنه في صريح العبارة ذكر هللا تعالى  لكنو .ومحل افتخار الكثير من الناس ،ةبالشعر صفة محب

 . ما ينبغي لهو: يعلم نبيه الشعر، ومباشرة قاللم : سبحانه

 



 

 أم يعشقونه؟ هل كان العرب يحترمون الشعر

نهم يحبون الشعر ويعشقونه، والشعر أهم جليس لهم في مجالسهم وأحزا( وال زالوا)كان العرب  

ولكنهم رغم هذا لم تغلب عواطفهم على عقولهم  فلم يعتبروا الشعر . وأفراحهم وتفاخرهم وحروبهم

حجة علمية، ولم يعهد عنهم  أنّهم إعتبروه القول الفصل في المنازعات والمقاضات والخالفات، بل 

اً، شعرا أو كهانة أو سحرإنّه يقول : بأن الّذي يقوله ليس وحيا قالوا( ص)إنّهم حين إتهموا رسول هللا 

ولم تشفع للشعر سطوته على القلوب وعشقه وسحره  .شعر قريباً من صفات الكهانة والسحرفجعلوا ال

أحاديث : فحين يجدُّ الِجد ي نسحب الشعر ويأخذ مكانه الطبيعي، ومكانه هو. ومكانته في نفوس العرب

موزونة مقفاة تنعش وتسعد  الروح وتدخل السرور على القلوب حين تثور المشاعر االنسانية 

 .  بيعية مثل الحب والعشق والحيرة والتفاخر والرثاء عند األحزانالط

 

  .آيات قرآني ة تبين أقوال العرب

ْجن ون   لَِشاِعر   آلَِهتِنَا لَتَاِرك وا أَئِنَّا َويَق ول ونَ                                                    الصافات(. 69) مَّ

ل ونَ  أ ْرِسلَ  َكَما بِآيَة   فَْليَأْتِنَا َشاِعر   ه وَ  بَلْ  اْفتََراه   بَلِ  أَْحالم   أَْضَغاث   قَال واْ  بَلْ                 األنبياء( 5) األَوَّ

ونَ  َما قَلِيال َكاِهن   بِقَْولِ  َول .                                                                   الحاقة( 22) تََذكَّر    

                            الحاقة( 21)َوَما ه َو بِقَْوِل َشاِعر  قَلِيال َما ت ْؤِمن وَن ( 27)َرس ول  َكِريم   إِنَّه  لَقَْول  

 
                                                                              .قبل اإلسالممع الرسول العرب  حوار

 من نوع  وجود ( ص)أستفيد من الحوار مع عتاة العرب في الجاهلية مع الرسول األعظم محمد 

 (باهلل والعياذ)د دعواهم  وعدائهم مع النبي أقص وال اإلسالم قبل العرب عند المتقدم الفكري الوعي

 حجة الشعر اعتبار عدم في دقتهمو ولكنّي أقصد طريقة تفكيرهم فحجتهم مرفوضة وهم على باطل،

 أمر العقلو آخر، شئ واألدب شئ فالعلم .للشعراء واحترامهم للشعر الالمتناهي عشقهم رغم علمية

وكثير من هؤالء المحاورين أسلم في ما بعد وحسن إسالمه كما سيأتي خالل  . آخر أمر والروح

                                      .                                                        البحث الماثل بين أيديكم

وحتى غير  السياسيين ة وثالثون أن ترى في هذا الزمن بعضوالغريب وبعد ألف واربعمائة وثالث
ع المقاطعة و حقدستعر الويبالرأي  المعارضينيضيق صدرهم بحق ن م  السياسيين م قاطعونهم، يتشر 

ويا ليت هذا اإلختالف أو التقاطع في ف، أحياناً ألقل خال ربما التصفية الجسدية، أو المعنويةو
                     . الخدمات وأ ،واإلدارةأ ،في السياسة اتختالفإلبل  ،أصول، أو فروع العقيدة

وينفيه وينكره، ينسف دينهم  (صلى هللا وآله) تجلس مع رسول هللا وهو( قبل اإلسالم)انت العرب ك
د التشكيك بها ،الطعنل من الصعب تحم   فإن   ،مهما كانت فاسدة ئدالعقا ونحُن نعلم أن   وقد  ،بل مجر 

              :واقرأ هذا الحوار المشهور(. ص)أسلم الكثير من المحاورين بين يدي رسول هللا محمد 
 

 :القرآن شأن في لقريش مجيبا مكة في الكفر زعماء أحد المغيرة بن الوليد

 يقوله الذي يشبه ما ووهللا الجن، والبأشعار بقصيده، وال بزجره، وال بالشعر مني أعلم رجل فيكم ما

 وإنه ،أسفله مشرق أعاله، لمنير وإنه لطالوة، عليه وإن حالوة، لقوله إن ووهللا هذا، من شيئا محمد

  .انتهى. تحته ما ليحطم وإنه يعلى، وال ليعلو

 (وآله عليه هللا صلى محمد) األعظم الرسول قال وهذا ليس دفاعاً عن مواقف العرب قبل اإلسالم فقد

تواتر  ولكن. وقد القى أهل بيته من الظلم واإلجحاف واألذى الكثير. ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت
م بعثت إن ما( ص: )قوله األعظم الرسول عن أيضاً  مما يعني وجود بعض .األخالق مكارم ألتم 

 .أن يكملها( ص)األخالق الحميدة ألتي أراد الرسول األعظم 



 

   .الشعراءوللشعر   احترام اإلسالم
عبر وكان ي بالخير والتأييد،ثابت  نب نحسا الشعراء ودعى  إلى كان يحترم( ص)األعظم الرسول 

وللشعراء فضل عظيم وقدر . ن نضح النبلمالمشركين  شد علىأ عن الشعر إنّه: صلى هللا عليه وآله

ولهم حضور واضح وفاعل في (. عليهم السالم)أهل البيت  مشهود في عند رسول هللا وعند أئمة 

 .حوادث االسالم وأمة االسالم

 

أ                                                                              الشعر يقولون كانوا البيت أهلأئمة                                                                                              

 البيت أهل أئمة يستغرق لم ولكن الشعر، يقولون كانوا السالم عليهم البيت أهل أئمة أن نعلم ونحن 

 للحكمة أبيات كلّها يكن لم إم غالبها، وفي معدودة أبيات لهم بل الشعر، في كثيراً  السالم عليهم

 قول( المتوكل) العباسي الخليفة منه طلب حين الهادي علي اإلمام قول وأمامنا والتربية، والموعظة

 أبياتاً  االمام   قرأ الخليفة عليه أصرّ  ولما(. ع(. )للشعر الرواية قليل وإني( )ع)اإلمام  أجابه الشعر

.دموعه وسالت الليلة، تلك في الخمر شرابالخليفة  فترك المتوكل، الخليفة وروح عقل في أثّرت    

. الكذب حد إلى والتوصيف أحياناً، المفرط والذم أحياناً، المفرط المديح من الشعراء يفعل كما وليس 

.أعذبه الشعر أكذب: الشعراء قالت حتى . 

.  السالم عليهم البيت آهل وائمة ورسوله هللا عند ومنزلهتم الصالحين الشعراء مقام أحد ينكر وال    

 يتبعهم والشعراء) آية حول القادم بحثنا في تعالى هللا شاء إن والتفصيل األحاديث ذكر وسيأتي

.هللا يرحمك فانتظر(. الغاوون .  

 بمفهوم عمالً . اإلسالم فرق علماء مختلف من تفسير ثالثين حوالي ومطالعة الزمن من شهر بعد

ْلن اه   ِكت اب  ) الكريمة اآلية ومصداق ك   إِل ْيك   أ نز  ب ار  وا م  بَّر  كَّر   آي اتِهِ  لِّي دَّ لِي ت ذ  (األ ْلب ابِ  أ ْول وا و 
(.ص) سورة( 92)

 

  أعرضها وحقائق إشارات هذه( المقارن التفسير) والمبتكر الجديد المقارن التفسير اسلوب خالل من

. التفاسير بقية عن نموذ جاً  تفاسير عشرة من ومنتقاة مختارة مقاطع خالل من  

 

 :وقفة مع بعض أهل التفسير

 
  .سوري األصل .عالم قراني أدبي لغوي. درويش محي الدين .اإلعراب -1

ْعرَ  َعلَّْمناه   َوما  ماض فعل وعلمناه نافية وما. شعر القرآن أن زعموا من على للرد مسوق مستأنف كالم( لَه   َيْنَبِغي َوما الشِّ

    (1). بينبغي متعلقان وله علمناه على معطوف مضارع فعل ينبغي و عطف وما ثان به مفعول والشعر به ومفعول وفاعل

 

وهو من المدرسة السنية الروائية،  وتشابه المدرسة الروائية  .الشيخ جالل الدين السيوطي مفسر إسالمي سني -2

 (.199)عند الشيعة الفرقة األخبارية ، توفى السيوطي في القرن التاسع الهجري
 .يس المعنى الظاهري لآلية الكريمة من سورة الشعراء، منهم الشيخ السيوطي في سورة( الذين قرأت  لهم)إعتمد  المفسرون 

 .07 إلى 96 اآليات

ْعرَ  َعلَّْمناه   َوما بِين   َوق ْرآن   ِذْكر   إِلَّ  ه وَ  إِنْ  لَه   يَْنبَِغي َوما الشِّ  .(07) الْكافِِرينَ  َعلَى اْلقَْول   َويَِحقَّ  َحي ًّا كانَ  َمنْ  لِي ْنِذرَ ( 96) م 

 الحديث أبغض كان قالت الشعر من ء بشي يتمثل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان هل لعائشة قيل بلغني انه قال قتادة عن

  آخره وأوله أوله آخره يجعل قيس بنى أخى ببيت يتمثل كان انه غير اليه

 .باألخبار تزود لم من ويأتيك:  ويقول

لي ينبغي ول بشاعر أنا ما وهللا انى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال هكذا ليس بكر أبو له فقال 
 .

ونفس الرواية متواترة 

 (2.)في التفاسير بمختلف مدارسها

 

 .  وقيل شيعي أصولي.مفسر شيعي اخباري ((.هـ 1767 ت)المال محسن فيض الكاشاني،   -6



ْعرَ  َعلَّْمناه   َوما ا اي ء شي في الشعر صناعة من عليه أنزلنا ما ليس يعني القرآن بتعليم الشِّ اه مم   التخي الت من الشعراء يتوخ 

بة ة المرغ  ا ونحوهما والمنفر   يعني لَه   يَْنبَِغي َوما موزون غير أو كان موزوناًّ  محض تمويه هو وان ما اصل ول له حقيقة ل مم 

 .الصناعة هذه

ة روته وما  لئال   ذلك فعل ان ما فلعل ه صح   فان يثبت، لم موزونة غير لتصير وجهها غير على باألبيات يتمث ل كان ان ه العام 

 امير بهما اتى ما نقصاًّ  كانا لو و الكالم في بنقص ليسا والقافية الوزن فان   شعري   كالم كالمه وان   شاعر ان ه يتوه موا

ة ساير عن وكذا األبيات عنه استفاض وقد السالم عليه المؤمنين                          (6).الشعري   الكالم في الن قص وان ما األئم 

  

 .هجري 1271ت . ةفلسفيال ةشيعيمن المدرسة الالسيد محمد حسين الطباطبائي مفسر  - 2
 الدخل دفع مقام في فالجملة شعراًّ  يقول أن عن نزهه بأنه عليه المتنان مقام في{  له ينبغي وما } :قوله أن يظهر وبه

 يتعاوره عما ساحته وتنزيه درجته لرفع بل له تعجيز أنه ول فيه نقصاًّ  يوجب ليس الشعر إياه تعليمنا عدم أن والمحصل

 بشعر ليس القرآن من النازل أن ال .الخ..الكاذبة الشعرية بالتخيالت المعاني تزيين معرض في فيقع الشعر بصناعة العارف
 ما بشعر هو ليس والمعنى القلب قصر من إلخ «ِذْكر   إِلَّ  ه وَ  إِنْ »: قوله   (4).يقوله أن وسلم وآله عليه هللا صلى أمكنه وإن

  .ظاهر هللا من مقروء ذكر أنه وقرآنا ذكرا كونه ومعنى   .مبين وقرآن ذكر إل هو

 

 .   جريه 543من المدارس السنية، . محمد بن عبد هللا بن أبي بكر ابن العربي، فقهي أدبي -5
 هل أنت إل إصبع دميت وفي سبيل هللا  ما لقيت: ومنها قوله

 .ألزمونا أن  هذا شعر موزون من بحر السريعو

 لم يكن شعرا بحال، ألن هاتين الكلمتين علىإنما يكون هذا شعرا موزونا إذا كسرت التاء من دميت ولقيت، فإن سكنت : قلنا

 .من غير إشباع

وكان النبي صل ى هللا  عليه . منها الخطب، والس جع، واألراجيز، واألمثال، واألشعار: كالم العرب على أوضاع -المسألة األولى

  .معجزة له، ودللة على صدقهوسلم أفصح بنى آدم، ولكنه حجب عنه الشعر، لما كان هللا  قد اد خر من جعل فصاحة القرآن 

 ولعل النبى  صل ى هللا  عليه وسلم قالها ساكنة التاء أو متحركة التاء . هذه الصفة تكون فعول، ول مدخل لفعول في بحر السريع

قد بينا فيما سبق من أوضاعنا في األصول وجه إعجاز القرآن وخروجه عن أنواع كالم العرب، وخصوصا  -المسألة الثانية

 :وزن الشعر، ولذلك قال أخو أبى ذر  ألبى ذر عن

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1.)998: ، ص8 إعراب القرآن وبيانه، ج. درويش محي الدين

 ، 962:، ص5 ، الدر المنثور في تفسير المأثور، ج جالل الدين السيوطي

 952/962: ، ص4 ، ج(الوافي هللا كالم تفسير في الصافي تفسير)المال محسن الفيض الكاشاني 

    112/ 122: ص ،11 ج القرآن، تفسير في الميزان -4

عشر، ول في زيادات المتأخرين لقد وضعت قوله على أقوال الشعراء فلم يكن عليها، ول دخل في بحور العروض الخمسة 

 (1)(: الدوائر) عليها، ألن  تلك البحور تخرج من خمس دائر

 

 

 (.هـ 901 ت) توفى . محمد بن أحمد القرطبي  من المدرسة السنية مفسر فقهي وكالمي
ْعرَ  َعلَّْمناه   َوما  أجمع أن: األشعري موسى أبي إلى كتب عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن بلغني ولقد: قال" لَه   يَْنبَِغي َوما الشِّ

. ونقوله لنعرفه إنا فقالوا فسألهم فجمعهم: قال ذلك، لبيدا وأحضر معرفة، معهم بقي هل و الشعر، عن وسلهم قبلك، الشعراء

: العربي ابن قال[ 1 -2: البقرة" ]فِيهِ  َرْيبَ  ل اْلِكتاب   ذلِكَ  الم:" يقول وجل عز هللا سمعت منذ شعرا قلت ما: فقال لبيدا وسأل

ْنتَ  َوما:" قوله يكن لم كما الشعر، عيب من ليست اآلية هذه طُّه   َول ِكتاب   ِمنْ  قَْبلِهِ  ِمنْ  تَْتل وا ك   من[ 24: العنكبوت" ]بِيَِمينِكَ  تَخ 

. الشعر عيب من سلم -و عليه هللا صلى النبي عن النظم نفي يكون ل كذلك الخط، عيب من األمية تكن لم فلما الكتابة، عيب

 اللحن أما المؤمنين، أمير يا: فقال. تلحن وأنك الشعر، تقيم ل وأنك أمي، أنك بلغني: المنقري علي ألبي قال المأمون أن روي

 فقال. الشعر يقيم ول يكتب ل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان فقد الشعر وكسر األمية وأما ء، بشي منه لساني سبق فربما

 فيك وهو فضيلة، وسلم عليه هللا صلى للنبي كان ذلك إن! جاهل يا الجهل، وهو رابعا فزدتني فيك عيوب ثالثة عن سألتك: له

 .الكتابة، الشعر في لعيب ل عنه، الظنة لنفي ذلك وسلم عليه هللا صلى النبي منع وإنما نقيصة، أمثالك وفي
. هللا علم في مؤمنا كان من لتنذر المعنى: وقيل. عاقال: الضحاك. قتادة قال القلب، حي أي" َحي ًّا كانَ  َمنْ  لِي نِْذرَ :" تعالى قوله" 

(2). 

 

  (.979 ت)السنية عالم فيلسوف من المدارس . محمد فخر الدين الرازي -1



ْعرَ  َعلَّْمناه   َوما: وقوله  البحث: مباحث اآلية تفسير وفي يرد، لم ما يعلمه ولم أراد ما فعلمه هللا   عند من معلم أنه إلى إشارة الشِّ

 السحر، جملتها من أشياء وسلم وآله عليه هللا   صلى النبي إلى ينسبون كانوا الكفار أن مع التعليم، بنفي الشعر خص: األول

 ينسبون فكانوا الكهانة أما فنقول الكهانة، علمناه وما يقل ولم الكهانة، إلى ينسبونه كانوا وكذلك السحر علمناه وما يقل ولم

 ما عند إليه ينسبونه فكانوا السحر وأما. يقول كما ويكون الغيوب عن يخبر كان ما عند إليها وسلم آله و عليه هللا   صلى النبي

 يتلو كان ما عند إليه ينسبونه فكانوا الشعر وأما. ذلك وغير والجذع الحصى وتكلم القمر كشق الغير عليه يقدر ل ما يفعل كان

ْنت مْ  َوإِنْ : تعالى قال كما بالقرآن، إل يتحدى كان ما وسلم وآله عليه هللا   صلى لكنه عليهم القرآن ا َرْيب   فِي ك  لْنا ِممَّ  َعْبِدنا  َعلى نَزَّ

 الخلق أشبعوا أو الجذوع فأنطقوا رسالتي من شك في كنتم إن يقل ولم ذلك، غير إلى[ 26: البقرة] ِمثْلِهِ  ِمنْ  بِس وَرة   فَأْت وا

 خص الكالم عند الشعر إلى ينسبونه كانوا و بالكالم وسلم آله و عليه هللا   صلى تحديه كان فلما بالغيوب، أخبروا أو العظيم

 (6).التعليم بنفي الشعر

 

(.هجري 564ت . )عالم سني ادبي .الزمخشري محمود  -4  
 إذا الشعر وبين بينه مناسبة ل فإذا أساليبه؟ و نظمه من كالمهم نظم وأين معانيه؟ عن الشعراء ينتحيها التي المعاني وأين

 لو بحيث جعلناه: أى طلبه، لو يتطلب ول له يصح ما و لَه   يَْنبَِغي َوما كذلك ذاك أن   كما عربى، لفظه هذا أن   إل اللهم   حققت،

يا جعلناه كما يتسهل، لم و له يتأت لم الشعر قرض أراد . أدحض الشبهة و أثبت الحجة لتكون يحسنه، ل و للخط يتهد ى ل أم   

فقوله: قلت فإن. له يتأتى ل كان ولكن الكالم، من كثير من وسلم عليه هللا   صلى هللا   رسول إلى أحب الشعر كان: الخليل وعن : 

  المط لب عبد ابن أنا             كذب ل الن بي أنا         

  لقيت ما هللا سبيل في و             دميت أصبع إل   أنت هل          

  صليت قد الموت حياض هذى             بموتى تقنطى ل نفس يا         

هديت فعلهما تفعلي إن             لقيت فقد تمنيت وما          

 

 وروى فدميت الحرب في أصبعه فأصيبت طالب أبى بن وجعفر حارثة بن زيد قتل بعد اللواء حمل حين رواحة بن هللا   لعبد

 إل أنت هل: فقال أصبعه فدميت فعثر، حجر، أصابه إذ يمشى وسلم عليه هللا   صلى النبي بينما: قال أنه جندب عن البخاري

 القافية، وفق على التاء بكسر وهو غيره، بشعر يتمثل وسلم عليه هللا   صلى أنه فأفاد (. لقيت ما هللا   سبيل في و دميت أصبع

 مد بغير ولقيت،: دميت: فروى الناس بعض غفل عياض وقال. ساكنة الحديث وفي مكسورة، الرجز في التاء: الكرماني وقال

 (2. )ةالرواي وخالف

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1616: ، ص4 أحكام القرآن، جابن العربي ،  -1 

              55: ص ،16 ج القرآن، ألحكام الجامع ،القرطبي -9

 325: ص ،96 ج الغيب، مفاتيح الرازي،  -3

98: ، ص4 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  -4   

 

 

  

 

     .هجري1257. السلفية،ت السنة وقيل السنية مذاهب إلىمن المذهب الزيدي  تغير، الشوكاني علي بن محمد -6

      
 بما واحدا تفاءل بيتا   إال قط شعر بيت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول جمع ما: قالت عائشة عن سننه في البيهقي وأخرج 

                                                                                      .تحقق إال كان،: لشئ يقال***  فلقلما يكن تهوى

قال: هكذا وإسناده شعرا ، فيصير يعربه، لئال تحققا   يقل ولم: عائشة قالت    حّدثنا الحاكم: يعني: الحافظ هللا عبيد أبو أخبرنا :

 حّدثنا األنصاري، عمرو بن علي حّدثنا الضرير، النحوي هالل بن هللا عبد محمد أبو حّدثنا نعيم، بن أحمد بن عمر حفص أبو
فذكره عائشة، عن عروة، عن الزهري، عن عيينة، بن سفيان  يعرف ولم منكر، هو: فقال الحديث هذا عن المّزي سئل وقد .

(                                                                                                           1) .الضرير وال الحاكم، شيخ
                                               

---------------------------------------------- 

(.هـ 1120ت )اسماعيل حقي / تفسير روح البيان في تفسير القرآن مصنف و مدقق -17 (  
وفى اآلية اشارة الى ان النبى عليه السالم معلم من عند هللا لنه تعالى علمه علوم الولين واآلخرين وما علمه الشعر لن 

قال الشيخ األكبر قدس سره األطهر فى قوله . وكالمه لنه قال رب اجعل لى قرآنا قال تعالى قرآنك الشعرالشعر قرآن ابليس 



اعلم ان الشعر محل لالجمال واللغز والتورية اى وما رمزنا لمحمد صلى هللا عليه وسلم شيئا ول { وما علمناه الشعر}تعالى 

(2) نا له الخطاب حيث لم يفهم انتهىألغزنا ول خاطبناه بشئ ونحن نريد شيئا ول اجمل . 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   529 ص ،4 جزء القدير، الفتح  الشوكاني -1 

وإنّما أرجع إلى مواقع األنترنيت  التفاسير بعد التطبيق والتدقيق  مع عّدة مواقع أخرى للتأكد من صّحة المنقول،موقع  -9

  .فاعتمد جع من بابالفضظراء .أو مجلداً مطبوعاً  أجد نسخةً مصورة، أعجز أنحين مضطراً احياناً ذلك 
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=3&tTafsirNo=36&tSoraNo=36&tAyahNo=69&tDisplay=yes&UserProfile=0&Langua

geId=1 

 

 

 المقارنة بين أقوال المفسرين 

 الموسوعة صاحب

 :المقارنة األولى 
ذكر الشيخ الشوكاني الصنعاني رواية نقلها عن ان رسول هللا كان يقرأ البيت وال يكمله كي ال  -1

 يتحقق معنى قول الشعر
، فيكون بهذه الحالة أقر الشيخ ولكنه اليكمل القصيدة ،هللا يقول الشعر رسول   أن  نفهم وبهذه الفرضية 

يعرف قراءة الشعر، وهذا عكس ما أراده ظاهر القرآن  كان( ص)الرسول محمد  أنالشوكاني 
 (.وما علمناه الشعر)  .الكريم
: بل حتى نفس الشيخ الشوكاني قال. ست متواترةالرواية التي نقلها الشيخ الشوكاني نادرة وليثم  إن  

أن ه ال يعرف بعض رواتها، أي انها ( الشيخ المزي)الحافظ المزي استغرب هذه الرواية وقال  ن  إ
 .  ضعيفة من ناحية السند أيضاً، إضافة إلى ضعفها من ناحية المتن

ومعه معظم فقهاء الشيعة  ،الرواياتفه مثل هذه يضعتبمحسن الفيض الكاشاني  الشيخ المال   وقد رد  

ولكن الشيخ الفيض الكاشاني  -3 -مقطع  .يمكن مراجعة مقطع الشيخ الكاشاني داخل البحث ....

 .قادر على قول الشعر( ص)يتفق معه بأن  الرسول األعظم
 

 .المقارنة الثانية
ن يقولوا الشعر وأن كلمة ال ينبغي بامكان الرسل أ ن  إ: قولهذكر السيد محمد حسين الطباطبائي   -2

 .قوله نصاً . يقول الشعر( ص)ال تعني عدم اإلمكانية، بل تعني من الممكن للنبي 
 .-4-مقطع  .(يقوله أن وسلم وآله عليه هللا صلى أمكنه وإن بشعر ليس القرآن من النازل أن ال)
 

 :وقال الشيخ المال محسن الفيض الكاشاني
مير النبي لنبي للشعر غير مكتمل لم يثبت، وأن الشعر لوكا نقصاً  لما ذكره اإن ما ذكروه من قول 

 (. ع.)المؤمنين
 

  :تعقيب صاحب الموسوعة
يزداد المعجز أن  حكمة هللا تعالى شاءتإن   ؟ أمالشعر نقص  عدم القدرة على  بأن   هل المقصود

تثبت ، وفي كالم الوحي يتسرب الشكالشعر كي ال ( ص)األعظم ال يقول النبي  أنبرسوخاً ويقينا 
 . بذاتهوليس أن الشعر نقص   ،المعجزة في قلوب الناس جميعا أكثر أكثر

وأن كل األنبياء  دليل على أن هللا تعالى لم يعلم نبيه الشعر،( وما علمناه الشعر) ثم إن  قول هللا تعالى
 .إرادة منه سبحانه تعالى وباقي أبناء البشر ال يعلمون بغير علم من هللا تعالى أو بغير



 تتلو كنت وما): حين قال هللا  تعالى إلى رسوله األعظم والقراءة نقص،تكون الكتابة  واألولى أن 

ولكن لتثبت المعجزة أكثر وأكثر تترسخ في . 24: العنكبوت (بيمينك تخطه ول كتاب من قبله من
   .القلوب

ْعَر إشارة ) :حيث قال. بشكل واضحن المطلب ولعل مقولة الشيخ الفخر الرازي تبي َوما َعلَّْمناه  الشِّ

والقول القاطع هو قول   -6 –مقطع  (.إلى أنه معلم من عند هللا  فعلمه ما أراد ولم يعلمه ما لم يرد

 :هللا تعالى قالحيث  ،هللا تعالى وال يعلى على قوله سبحانه وتعالى قول
ِ  فَْضل   َوَكانَ  تَْعلَم   تَك نْ  لَمْ  َما َوَعلََّمكَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  هللاَّ   َوأَنَزلَ )  ا َعلَْيكَ  هللاَّ . (116) (َعِظيمًّ

 النساء

  
نبي وال صاحب  ( ع)المرتضى فلم يكن علي ،ل الشعرووأما القول بأن علي ابن أبي طالب كان يق

  . الشك والخلط بين الوحي القرآن وبين قول الشعرالمسلمون  حتى يخشى ،عالىوحي ينزل من هللا ت
 

 :المقارنة الثالثة
في أغلبها ان النبي األعظم صلى هللا عليه وآله ال يستطيع قول الشعر ل المفسرين اأقووتواترت 

ح له الشعر بقوله ما أنا بشاعر، وأحياناً بقوله لست بشاعر( ص)وكان  كما سنرى . يعقب لمن يصح 
 . ع التي اقتبستها من تفاسير كبار العلماء من مختلف فرق اإلسالممن خالل المقاط

 
 .المقارنة الرابعة

أهلل تعالى لم يذكر وما  نّ إ :ذكر الشيخ الفيلسوف محمد الرازي  نقطة تميز بها شرحه لآلية الكريمة

  .وما علمناه الشعر: فقط السحر، واقتصر قولهعلمناه الكهانة وما علمناه 

تحديه صلى هللا  عليه وآله وسلم بالكالم وكانوا ينسبونه إلى الشعر عند الكالم خص فلما كان )

  .(الشعر بنفي التعليم

فجاء  ،والمقصود أن التحدي الرئيسي كان الكالم والقراءة والكتابة: صاحب الموسوعة توضيح

. ألنه حاججهم بمركز قوتهم وقدرتهم. القرآن هو المعجز األول واألهم والدليل على صدق النبوة

 -1-:راجع المقطع

 

                                                                                                    : المقارنة الخامسة

ولم أقرأ أو أسمع ذكر الشيخ اسماعيل الصوفي جملة رواية غريبة لم يذكر مصدرها أو تأويلها 

وهذا يخالف احترام النبي . -12-مقطع . (قرآن الشيطان الشعر هو): وهيشبيها إلى هذه المقولة، 

كما سيأتي في الحديث حول هذه اآلية والحديث حول آية   .مقام الشعراء الصالحين والدعاء لهم

                                                                  . تعالىإن شاء هللا ( الغاوون م  ه  بعْ ت  يَ  عراء  الش  وَ )

                                                                 

------------------------------------                                                                            

                                                                            لموسوي البغداديادين علي آل قطب ال

                                                                                                        .السويد/ مالمو 

 

 


