
 
 
 
 

 من الشعر والشعراء :واألئمة 6موقف الرسول
 1الشيخ قيس العطار

 2د. رضا عرب البافراين
 3د. قاسم شهري

 
هم  :ومما ال یشک فيه أّن أئمة أهل البيت. الکالم العريب ینقسم إلی نثر و شعر الملخص:

أما النثر فقد ف .البالغة ومورد الفصاحة. وليس هلم أحد مماثل يف هذا امليدان من سائر الناس منبع
ما یقف البلغاء أمامه عاجزین متحّّیین، وحسبک من ذلک کلمات اإلمام  :وصلنا منه عنهم

، :وأهل البيت 6الکالم یقع يف مضمار الشعر ومکانته عند النيب. وأما 7أمّی املؤمننی
یقرضون الشعر أم ال؟ فالکالم یقع يف مقامنی: األول: مکانة الشعر والشعراء عن أهل  وهل کانوا

 ، والثاين: هل کان أهل البيت یقرضون الشعر؟:البيت
 .فما أفصحت عنه سّیهتم وحکته آثارهم :وأهل البيت 6فأما أمهية الشعر عند النيب    

ی مل یکن ینشد أو یقيم حتّ ، فإنّه البحثمستثنی من هذا  6رسول اهللوبالنسبة لقرض الشعر ف
، فإّّنم کانوا یروون الشعر وینشدونه ویستشهدون به يف :بيتاً واحداً من الشعر. بعکس األئمة

 خطبهم وکلماهتم وکتبهم ورسائلهم.
 .:أئمة أهل البيت ؛6النيب ؛الشعر والشعراء الکلمات المفتاحیة:

 

                                                           
 .يف مشهد املقدسة حمقق وأ س تاذ ابحلوزة واجلامعة. 1

 Arabbafrani.135@gmail.com    الهيأ ة العلمية يف اجلامعة الرضوية يف مشهد املقدسة عضو .2

 Danesh.hamrah@gmail.com              يف مشهد املقدسة حمّقق وأ س تاذ ابحلوزة واجلامعة .3
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ّمد وعلی أهل يب القاسم حمأاحلمد هلل رّب العاملنی، والصالة والسالم علی خامت األنبياء واملرسلنی    

 بيته الطيبنی الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أمجعنی.
وبعد، فإّن الکالم العريب ینقسم إلی نثر و شعر، وجعل بعضهم القرآن قسماً ثالثاً هلما، باعتباره    

العرب و ليس بشعر، لکن الصواب أّن القرآن اجمليد نثر من الطبقة اليت ال جتاری، واليت  ليس کنثر
 أعجزت بلغاء قریش و فصحائها شعراء و ناثرین.

هم منبع البالغة ومورد الفصاحة. وليس  :ومما ال یشک فيه ذو مسکة أّن أئمة أهل البيت   
ألّّنم زُقُّوا العلم زقًّا وأخذوه من اهلل، ومن الرسول هلم أحد مماثل يف هذا امليدان من سائر الناس، 

 أفصح من نطق بالضاد علی اإلطالق. 6الکرمی
ما یقف البلغاء أمامه عاجزین متحّّیین، وحسبک من ذلک   :فأما النثر فقد وصلنا منه عنهم   

 ن عباسعمومًا واليت حواها ّنج البالغة خصوصاً، حتی قال اب 7کلمات اإلمام أمّی املؤمننی
وهو هو يف البالغة والتفسّی والروایة والشعر والنثر: وجدنا کالم علّي دون کالم اخلالق وفوق کالم 

 6.1اخللق ما عدا رسول اهلل 
ملتقی حبري النبوة واإلمامة، وفاضت حبورمها بدرر من الکالم  8وکان ولداه احلسن واحلسنی   

ر، علم طبهما ورسائلهما وکتبهما وکلماهتما القصاتعجز عن اإلتيان مبثلها األنام، ومن َتصّفح خ
 صّحة ما نقول.

، فيکفي املرء أن یقرأ ما فاه به فمه الشریف يف الصحيفة 7 نیوأما اإلمام السّجاد علّي بن احلس   
السجادیة، ليقف علی ما یُذِهُل من عيون البالغة، والتفنن يف العبودیة والتضرع إلی الّله، وذکر 

ت، والزهد، والوعظ، وغّی ذلک من الکلمات اإلهلية اليت ابتعد عنها الناس أنذاک، اآلخرة واملو 
 وسامهت احلکومة األمویة يف إبعادهم عنها، وَحَدهتُم إلی االنغماس يف املالهي وامللذات.

وهکذا کّل أئمة أهل البيت االثين عشر، حيث کانوا یقودون الناس إلی شاطیء الرمحة اإلهلية،    
 إلی الصراط املستقيم، وذلک عرب شّتی الطرق والوسائل ومنها األدب الرفيع. ویهدوهم

 6ه مما ال شّک وال شبهة فيه، غّی أّن الکالم یقع يف مضمار الشعر ومکانته عند النيبلّ وهذا ک  

                                                           
 .84/ الباب  922: 1جواهر املطالب، للباعوين ادلمشقي . 1
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نة الشعر ا، وهل کانوا یقرضون الشعر أم ال؟ فالکالم یقع يف مقامنی: األول: مک:وأهل البيت
 ، والثاين: هل کان أهل البيت یقرضون الشعر؟:ن أهل البيتوالشعراء ع

 :مکانة الشعر عند المعصومین
 6أ: الرسول 

فما أفصحت عنه سّیهتم وحکته آثارهم،  :وأهل البيت 6فأما أمهية الشعر عند النيب    
ا مفقد کانوا یشّجعون الشعر والشعراء، ویعطوّنم األعطيات، ویدعون هلم بفنون الدعوات، وهذا 

 تواتر عنهم وال حاجة لذکره بالتفصيل، وإمنا نذکر منه نُ َتفاً لئال خیلو منها املقام.
قال ابن القدامة يف املغين: والشعر کالکالم؛ حسنه حسنه، وقبيحه قبيحه، وقد روي عن    

أنّه قال: إّن من الشعر حلکماً، وکان یضع حلسان منربًا یقوم عليه فيهجو من هجا  6النيب
يف املسجد، « عادبانت س»وآله واملسلمنی، وأنشده کعب بن زهّی قصيدة  هلل صلی اهلل عليهرسول ا

: قل ال یفضض اهلل فاک... 6وقال له عّمه العبّاس: یا رسول اهلل إيّن أرید أن أمتدحک، فقال
فقال: أمعک من شعر أمية بن أيب الصلت؟ قلت:  6وقال عمرو بن الرشيد: أردفين رسول اهلل

 نشدته بيتاً، فقال: هيه، فأنشدته بيتاً، فقال: هيه، حتی أنشدته مائة قافية... وليس يفنعم، فأ
إباحة الشعر خالف، وقد قاله الصحابة والعلماء، واحلاجة تدعو إليه ملعرفة اللغة والعربية واالستشهاد 

لی النسب ، ویستدل به أیضًا ع6به يف التفسّی، وتَعرُّف معاين کالم اهلل تعالی وکالم رسوله
 1.والتاریخ وأیام العرب، ویقال: الشعر دیوان العرب

 2.فإّن جربیل معک -أو اهُجُهم-حلّسان: هاِجِهم  6وقال   
یصّور للشاعر جهاده وینّص به ویقول: اهجوا بالشعر، إّن  6وقال األميين رمحه اهلل: وکان   

املؤمن جیاهد بنفسه وماله، والذي نفس حمّمد بيده کأمنا تنضحوّنم بالنبل، ويف لفظ آخر: فکأّن 
ما ترموّنم به نضح النبل، ويف ثالث: والذي نفس حمّمد بيده فکأمنا تنضحوّنم بالنبل فيما تقولون 

 3.هلم من الشعر
عبداهلل بن سلمة، قال: کّنا عند عّمار بن یاسر بصفنی وعنده شاعر ینشده هجاًء يف  وعن    

                                                           
 .25 - 29: 19املغين، البن قدامة . 1

 .922: 8مس ند أ محد . 2

 .7: 9الغدیر . 3
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معاویة وعمرو بن العاص، وعمار یقول له: الصق بالعجوزَین، فقال له رجل: أیقال الشعر عندکم 
وُیسّب أصحاب بدر؟! فقال له عمار: إن شئت فامسع وإن  6وُیسّب أصحاب رسول اهلل

اویة وعمرًا قعدا بسبيل اهلل یصّدان عنه، فاهلل ساّّبما وکّل مسلم، إنّه ملّا شئت فاذهب، فإّن مع
فقال: قولوا هلم کما یقولون لکم، فإن کنّا  6هجانا املشرکون شکونا ذلک إلی رسول اهلل

 1.لنعّلمه اإلماَء باملدنية
يدة لکعب صیصّحح املفاهيم اخلاطئة اليت قد یقع فيها الشعراء، ذکر ابن هشام ق 6وکان    

 بن مالک األنصاري جیيب فيها هبّیة بن أيب وهب املخزومي، قال فيها:
 ُمَذرَّبَة فيها القوانس تلمعُ   جمالدنا عن ِجذِمنا کّل فخمة

: فهو 6: أیصلح أن تقول: جمالدنا عن دیننا؟ فقال کعب: نعم. فقال رسول اهلل6فقال   
 2.أحسُن، فقال کعب: جمالدنا عن دیننا

 7المؤمنینب: أمیر 
يف تشجيع الشعر والشعراء يف الّذّب عن  6علی ّنج رسول اهلل 7وسار أمّی املؤمننی    

حرمی اإلسالم واملسلمنی، وقمع الناکثنی والقاسطنی واملارقنی، فبعد أن قال کعب بن جعيل التغليب 
ن، دعا أمّی بدم عثما 7شاعر معاویة يف صفنی قصيدة يف ذّم أهل العراق واهّتام أمّی املؤمننی

شاعره النجاشي فقال له: إّن ابن جعيل شاعر أهل الشام، وأنت شاعر أهل العراق،  7املؤمننی
 3.فأجب الرجل

ة وکتب عمرو بن العاص کتاباً فيه شعر إلی عبداهلل بن العباس حیاول أن یستغویه ویفتله عن والی   
 7ه عليًا فأقرأه شعره، فضحک، قال نصر: فلما قرأ ابن عباس الکتاب أتی ب7أمّی املؤمننی

وقال: قاتل اهلل ابن العاص، ما أغراه بک؟! یابن عباس أِجبه، ولّیدَّ عليه شعره الفضل بن العباس 
 4.فإنّه شاعر

                                                           
 .548ح  513أ نساب ال رشاف: . 1

 .385: 5سریة ابن هشام . 2

نشاد أ يب الرمیح اخلزاعي مرثية يف االإمام احلسنی     عند فاطمة بنت احلسنی قال فیها: 7ومثل هذه احلادثة اإ

ّن قیل الطف من أ ل هامش  أ ذّل رقااًب من قریش فذلّت   واإ

 .42: 5رشح النهج احلديدي . 3

 .819صفنی : . 4
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یُ َعّشي الناس يف شهر رمضان باللحم وال  7وعن ابن عرادة، قال: کان علي بن أيب طالب   
ّما فرغوا ضوا ليلة يف الشعراء وهم علی عشائهم، فلیتعّشی معهم، فإذا فرغوا خطبهم ووعظهم، فأفا

أشعر؟  قل یا أبا األسود فيم کنتم تفيضون فيه؟ أي الشعراء وقال يف خطبته... مثّ قال: 7خطبهم
 فقال: یا أمّی املؤمننی، الذي یقول:

 أعوجيٌّ ذو ميعة إضریجُ        ولقد أغتدي یدافع رکين                     
 ِمنَفٌح ِمطرٌَح َسبوٌح َخروجُ  ٌل ِمَعنٌّ ِمَفنٌّ ِِمَلٌط ِمزیَ 

: ليس به، قالوا: فمن یا أمّی املؤمننی؟ فقال: لو رُفعت للقوم 7یعين أبا دؤاد اإلیادي، فقال   
غایة فجروا إليها معًا علمنا َمِن السابُق منهم، ولکن إن یکن فالذي مل یَ ُقل عن رغبة وال رهبة. 

املؤمننی؟ قال: هو امللک الضليل ذو القروح، قيل: امرؤ القيس یا أمّی املؤمننی؟ قيل: من هو یا أمّی 
 1.قال: هو

 :ج: سائر األئمة
شاعر أو شاعران أو أکثر، فأما شعراء رسول  :، بل کان لکل منهم:وهکذا سائر األئمة   

شعراء أمّی  ، فقد أحصينا أکثر من مائيت شاعر من7اهلل فکثّیون، وکذلک شعراء أمّی املؤمننی
 2.و مجعنا شعرهم، وأشهرهم قيس بن عمرو النجاشي شاعر أهل العراق يف صفنی 7املؤمننی

، وفاته 3، فشاعرته أم سنان املذحجية، هکذا ذکر ابن الصباغ املالکي7وأما اإلمام احلسن   
 ذکر قيس بن سعد بن عبادة األنصاري، وحجر ابن عدي الکندي.

 4.فشاعره حیيی بن احلکم ومجاعة غّیه، 7وأما اإلمام احلسنی   
 5.، فشاعراه الفرزدق وکثّی عزّة7وأما اإلمام السجاد   
 6.، فشاعراه الکميت والسيد احلمّیي7وأما اإلمام الباقر   
وفاته ذکر جعفر ابن عفان الطائي، ومنصور  7.، فشاعره السيد احلمّیي7وأما اإلمام الصادق   

                                                           
 .128 -125: 9احلديدي رشح النهج . 1

 طبع ديوانه مس تقاًل بصنعة ال س تاذ قیس العطار.. 2

 .125الفصول املهمة: . 3

 .171الفصول املهمة: . 4

 .901: الفصول املهمة. 5

 .911: الفصول املهمة. 6

 .995: الفصول املهمة. 7
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 بدي الکويف، وغّیهم.النمري، وسفيان بن مصعب الع
 1.، فشاعره السيد احلمّیي7وأما اإلمام الکاظم   
 2.، فشاعره دعبل بن علي اخلزاعي7وأما اإلمام الرضا   
 3.، فشاعره محّاد7وأما اإلمام اجلواد   
 4.، فشاعراه العوين والدیلمي7وأما اإلمام اهلادي   
 5.، فشاعره ابن الرومي7وأما اإلمام العسکري   
 ، فقد کان غائباً، وإلی اليوم کّل شعراء الشيعة شعراؤه.7وأما اإلمام احلجة ابن احلسن   
وهذا إن دّل علی شيء فإمّنا یدّل علی شّدة اهتمام األئمة بالشعر اهلادف والشعراء العقائدینی،    

تل وتسجن وتشرّد  تقو  قّرب املتزلّفنی وأبواق الشاطنی،مقابل احلکومات الظاملة الغاصبة، اليت کانت ت
 بصلة. :کّل من میت ألهل البيت

أبو  -وکان عمر بن اخلطاب أّول من أخاف الشعراء القائلنی للحق، فلذلک تنّصل الشاعر    
ل عن أداء تنصّ  -املختار یزید بن قيس بن الصعق أو خالد بن الصعق أو أبو املختار النمّیي

وال، حيث أرسل إلی عمر قصيدة عّدد فيها أمساء الشهادة علی عّمال عمر اخلائننی السارقنی لألم
 اخلونة من عّمال عمر، یقول فيها:

 أغيب ولکيّن أری عجب الدهرِ  وال تدُعَويّن للشهادة إنَّين
 6.فقال عمر: فإنّا أعفيناه من الشهادة   

ربه ضوکاشف عثماُن الشعراء بالعداوة، فحنی هجاه الشاعر الثائر عبدالرمحن بن حنبل اجلمحي     
عثمان مائة سوط. ومحله علی بعّی وطاف به يف املدینة، وأودعه يف السجن مثقالً باحلدید، مث سّّیه 

 7.إلی قلعة خبيرب تسّمی الَقموص
يف حرب صفنی،  7وراح معاویة یهّدد ویتوّعد کّل من هجاه بشعر أو ناَصَر أمّی املؤمننی   

                                                           
 .959: الفصول املهمة. 1

 .988: الفصول املهمة. 2

 الشاعر عيّل بن حامد بن عبيد العبدي البرصي.. والظاهر أ نّه وادل 933: الفصول املهمة. 3

 .974: الفصول املهمة. 4

 .942: الفصول املهمة. 5

يف ترمجة  225- 229: 3، واالإصابة 425– 421 :2، وکزن العامل 999 – 991: ، وکتاب سلمی931–922املرصي:  انطر فتوح مرص وأ خبارها، للقريش. 6

 یزيد بن قیس بن یزيد بن الصعق.

 .50: مقدمة ديوانه، لقیس العطارانظر . 7
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د حتی عاویة علی جلّية احلال، بل کان یهدّ ویکفيک أن تلقي نظرة سریعة علی الوافدین علی م
ً أو َمَدحَن أمّی املؤمننی ً أو نثرا ، أمثال: سودة 7النساء الطاعنات يف السّن اللوايت قُلَن فيه شعرا

بنت عمارة اهلمدانية، وبکارة اهلاللية، والزرقاء بنت عدّي اهلمدانية، وأّم سنان املذحجية، وعکرشة 
ارمية احلجونية، وأّم اخلّی بنت احلریش بن سراقة البارقي، وأروی بنت بنت األطرش بن رواحة، والد

احلارث بن عبداملطلب، وأّم الرباء بنت صفوان بن هالل، وأمنة بنت الشرید زوجة عمرو بن احلمق 
 اليت سجنها معاویة سنتنی.

 7نی بن عليسوال حرج، فإنّه أراد أن یستعبد الناس، فحّررهم أيّب الضيم احلوأما یزید فحّدث    
راق علی صحراء کربالء، ومع عظم هذه الفجيعة نری جابر األنصاري یزور قربه خيفة 

ُ
بدمه امل

      وخلسة، وترثيه الشعراء خائفة َوِجلة، حتی قال أبوالفرج األصفهاين: وقد رثی احلسنَی ابن علي
، تقّدم فما وقع إلينا شيء رُثي به من ماوأمجاعة من متأّخري الشعراء...  -صلوات اهلل عليه-

 1.وکانت الشعراء ال تقدم علی ذلک ِمافًة من بين أمّية وخشية منهم
 وتفنن بنو العباس بالقمع والقهر، حّتی راحوا یتتبعون املوتی مَن الشعراء ناهيک عن أحيائهم.   
فقد کان منصور النمري یدین باإلمامة سرّاً ومیدح آل الرسول، ویعّرض يف شعره بالَسَلف، والرشيد    

ينی ال یعلم ذلک حّتی کثر... مثّ أقبل العتّايب حیّض الرشيد عليه ویذکر مذهبه وینشد شعره يف الطالب
خرج من ساعتک له: افقال  -وهو من شيعة بين العباس-شيئاً بعد شيء، فدعا الرشيد بأيب عصمة 

إلی الرقة.. فخذ منصور النمري فُسلَّ لسانه من قفاه، واقطع یده ورجله، مّث اضرب عنقه، وامحل 
إيلَّ رأسه، واصلب هناک بدنه، فخرج أبو عصمة لذلک، فلما صار بباب الرقة وهو یدخل املدینة 

اّل إذ صادفته مه، فقال له: فهإذا هو جبنازة النمري قد استقبلته، فانکفأ راجعًا إلی الرشيد فأعل
 2.أحرقته بالنار. ويف روایة أخری: اّّنم قد نبشوا قربه

، 3رئت له نونيّتهإلی املتوّکل وقُ  -أحد شعراء أهل البيت-وُوشي بأيب حممد عبداهلل بن عمار الربقي   

                                                           
 .41: مقاتل الطالبينی. 1

 .98: انظر مقدمة ديوان منصور المنري. 2

 اليت يقول فیها:. 3

بطال حقمک  ّن قومًا رجوا اإ  أ مسوا من هللا يف خسط وعصيان   واإ

ال بدفعهم   ما أ نزل هللا من أ ٍي وقرأ ن   لن يدفعوا حقمّک اإ

ّّنم  النيب وأ نمت غری صنوان  صنوا  فقّّلوها ل هل البیت اإ
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 فتنة .  ويف1ه542فأمر بقطع لسانه وإحراق دیوانه، ففعل به ذلک، ومات بعد أیام، وذلک سنة 
ه نبشوا قبور مجاعة من الشيعة وطرحوا النّیان يف تراّبم، ومنهم العوين 444بغداد اليت وقعت سنة 

 2.الشاعر، والناشیء علي بن وصيف، والشاعر املعروف اجلذوعي
بالشعر والشعراء، حتی قال اإلمام  :ومن هنا تعلم أمهية الشعر، وملاذا اعتنی أهل البيت   

 3.فينا بيَت شعٍر بنی اهلل تعالی له بيتاً يف اجلنة: من قال 7الصادق
   4.: ما قال فينا قائل بيت شعر حّتی یؤیّد بروح القدس7وقال   
: ما قال فينا مؤمن شعرًا میدحنا به إال بنی اهلل تعالی له مدینة يف اجلنة 7وقال اإلمام الرضا   

 5.نيّب مرسل أوسع من الدنيا سبع مرات، یزوره فيها کّل ملک مقرب وکلّ 
 وفيما ذکرناه هنا کفایة ومقنع، وتفصيل ذلک خارج عن نطاق هذه املقّدمة.   

 وقرض الشعر واالستشهاد به :المعصومون
 6الرسولأ: 
ه إن وما عّلمناه الشعر وما ینبغي ل»مستثنی من هذا البحث، لقوله تعالی:  6إّن رسول اهلل   

مومِهًا غّی ذلک فله أجوبة مقّررة مذکورة يف حماهّلا، وذلک  ، وما ورد 6«هو إال ذکر وقرآن مبنی
 يف یوم حننی: 6کقوله

 أنا ابن عبد املطَّلب          أنا النيّب ال َکِذب
 :6وقوله   

 ويف سبيل اهلل ما لقيت هل أنت إال إصبٌع دميت
 :6وقوله   

 ولو عبدنا غّیه شقينا غّی اإلله قط ال نَدینا
فإّن هذا وأمثاله من الّرجز الشبيه بالنثر، ومل یعّده کثّی من العروضينی من الشعر، ولذلک قالوا:    

                                                           
 .180: 8الغدیر . 1

 .192: 8الغدیر . 2

 .1 ح 12: 9 7عيون أ خبار الرضا. 3

 .9 ح 12: 9 7عيون أ خبار الرضا. 4

 .5 ح 12: 9 7عيون أ خبار الرضا. 5

 .32: یس. 6
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، 1شاعر وراجز، وألّن الکالم القصّی إذا وافق الوزن والقافية صدفة من دون قصد للشعر فليس بشعر
ن أن یکون شاعراً، دو فال یکاد یسلم کالم املتکّلم طوال عمره من أن یکون بعضه علی وزن وقافية، 

، وقوله 2«وجفاٍن کاجلواب وقدور راسيات»وقد ورد مثل هذا يف کالم اهلل اجمليد، کقوله تعالی: 
، 4«إنّا أعطيناک الکوثر»، وقوله: 3«وخیزهم وینصرکم عليهم ویشف صدور قوم مؤمننی»تعالی: 

احلدیثة بل والقدمیة تشرتط  ، أضف إلی ذلک أّن الدراسات5ومل خیرج الکالم عن کونه قرآنًا ونثراً 
شيء من ذلک. وتفصيل األمر  6، وليس يف القرآن وال يف کالم النيب6اخليال والتخّيل يف الشعر

 إمّنا هو جلهة خاصة. 6موکول إلی حمّله، غّی أّن ّنایة املطاف هي أّن عدم قول الشعر للنيبّ 
سواء يف عدم قول الشعر  6للشعر، فهل هو ورسول اهلل :والذي یهّمنا هو قول األئمة   

أم أّّنم جیوز عليهم قول الشعر؟ وإذا قالوه فهل هو من باب اإلنشاء أو من باب االستشهاد 
 واإلنشاد.

قول الشعر أو مینع منه،  :الذي تقتضيه األدلّة أنّه مل یرد وال حدیث واحد حُیيل علی األئمة   
املنع لعّلٍة ما فهذه العلة منتفية يف  6فاألصل فيه اإلباحة، وإذا ورد يف خصوص الرسول الکرمی

 .:األئمة
قد کان یعاف قول الشعر، وقد أمره اهلل تعالی بذلک لئاّل یتوّهم  6قال الراوندي: إّن النيب   

الکفار أّن القرآن من قيله، وليخلص قلبه ولسانه للقرآن، ویصون الوحي عن صنعة الشعر؛ ألّن 
معروفاً  6إنّه شعر، وهم یعلمون أنّه ليس بشعر، ولو کان النيب املشرکنی کانوا یقولون يف القرآن:

 7.بصنعة الشعر لنقموا عليه بذلک وعابوه به
؛ إذ انتشر اإلسالم، وثبت القرآن، وآمن به الناس، ومل :وهذه العلة غّی موجودة يف األئمة   

ص جبهة خامتيته، ِمصو  6یبق من یرّدد مقولة املشرکنی: إنّه شعر، إذن منُع الشعر عن النيب

                                                           
فلیس بشعر، ل نّه الکم موزون بال قصد زنته، واتفق أ هل وحنوه « أ ان ابن عبداملّطلب أ ان النيب ال کذب» 6وأ ما قوهل 92: 2قال البهويت يف کشف القناع . 1

ال ابلقصد. واختلفوا يف الرجز أ شعر أ م ال؟  «.العروض وال دب عیل أ نّه ال یکون شعراً اإ

 .15 :س بأ  . 2

 .18 :التوبة. 3

 .1: وثرالک. 4

 .25: 19، واملغين البن قدامة 1021: 5انظر اخلراجئ واجلراحئ . 5

منا منعه هللا تعایل من الشعر ترفیعاً هل مّعا يف قول الشعراء من التخييل وتزويق القول. 839: 88رر الوز  ال ابن عطية يف احملق. 6  واإ

 .30: 1. وانظر الرصاط املس تقمی 1021: 5اخلراجئ واجلراحئ . 7
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وکون القرآن معجزه األکرب، فلکي ال یتطرق له الشک والشبهة وطعن الطاعننی منع اهلل رسوله من 
 .:قول الشعر، وعلة املنع هذه منتفية يف األئمة

مل یکن ینشد أو یقيم حّتی بيتًا واحدًا من الشعر. بعکس  6والذي یؤکد ذلک أّن النيب   
یروون الشعر وینشدونه ویستشهدون به يف خطبهم وکلماهتم وکتبهم ، فإّّنم کانوا :األئمة

 ورسائلهم.
غنائم حننی يف قریش خاصة، وأجزل القسم للمؤلفة قلوّبم کأيب  6فقد قّسم رسول اهلل   

سفيان بن حرب، وعکرمة بن أيب جهل، وصفوان ابن أمية، واحلارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، 
ن أمية، ومعاویة بن أيب سفيان، وهشام بن املغّیة، واألقرع ابن حابس، وزهّی بن أمية، وعبداهلل ب

أعطی العباس بن مرداس أربعاً من اإلبل  6وعيينة بن حصن يف أمثاهلم... وقد کان رسول اهلل
 یومئذ فسخطها، وأنشأ یقول:

   ِد بنی ُعيينَة واألقرعِ  أجتعل ّنيب وّنَب العبي 
 شيخي يف اجملمعِ یفوقان   فما کان حصن وال حابسٌ 

 ومن َتضِع اليوَم ال یُرَفعِ  وما کنُت دون امریٍء منهما
قوله فاستحضره وقال له: أنت القائل: أجتعل ّنيب وّنب العبيد بنی األقرع  6فبلغ النيب   

وعيينة؟! فقال له أبوبکر: بأيب أنت وأّمي، لست بشاعر، قال: وکيف؟ قال: بنی عيينة واألقرِع... 
 1.ةإلی آخر القص

بنی األقرع »، فأعادها وقال: «بنی عيينة واألقرع»ويف روایة أخری: قالوا: یا رسول اهلل إمّنا قال:    
 2«.وما عّلمناه الشعر وما ینبغي له»، فقام إليه أبوبکر حينئذ فقبل رأسه وقال: «وعيينة

 3.مها واحد: 6، فقال رسول اهلل«بنی عيينَة واألقرعِ »ويف روایة أخری: فقال أبوبکر:    
ال یقول الشعر وال یَزِنه وکان إذا حاول إنشاد  6وقال ابن عطية األندلسي: کان رسول اهلل   

 بنی قدمی متمّثالً َکَسَر َورنَه، وإمّنا کان حیرز املعنی فقط، وأنشد یوماً قول طرفة:
 ویأتيک من مل تزّوده باألخبار ستبدي لک األیام ما کنت جاهالً 

                                                           
 .187 -182: 1انظر االإرشاد . 1

 .152: 4تفسری الثعليب . 2

 .959: ادلرر، البن عبد الرب. 3
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 قد قيل له: من أشعر الناس؟ فقال: الذي یقول:وأنشد یوماً و    
 وجدُت ّبا وإن مل تطّيب طيباً  أمل تریاين کّلما جئت طارقاً 

 وأنشد یوماً:   
   د بنی األقرع وعيينة أجتعل ّنيب وّنب العبي 

: کفی باإلسالم والشيب للمرء ناهيا، فقال 6...وقال احلسن بن أيب احلسن: أنشد النيب   
 أبوبکر وعمر: نشهد أّنک رسول اهلل، إمنا قال الشاعر: 

 1کفی الشيب واإلسالم للمرء ناهيا
: 6وقالت عائشة: کان یتمّثل بشعر أخي طرفة فيعکسه، فقال له أبوبکر: ليس هکذا، فقال   

 2.ما أنا بشاعر وما ینبغي يل
 واالستشهاد بهوقرض الشعر  :ب: األئمة

 وأّما األئمة فقد ثبت استشهادهم بالشعر يف خطبهم وکلماهتم وکتبهم ورسائلهم.   
 ففي اخلطبة الشقشقية متثل بقول األعشی:   

 3ویوم حيان أخي جابر شتان ما یومي علی کورها
 خطبها بعد التحکيم: فکنت وإیاکم کما قال أخو هوازن: 7وقال يف خطبة له   

 4فلم تستبينوا النُّصح إاّل ضحی الغدِ  مبنعرج اللِّویأمرتکم أمري 
ومن کتاب له کتبه إلی عثمان بن حنيف األنصاري عامله علی البصرة: أو أکون کما قال    

 القائل:
 5وحوَلک أکباٌد حتنُّ إلی الِقدِّ     وحسبک داًء أن تبيت بِِبطنة

ّی واألدب.املبثوثة يف کتب التوار  7إلی غّی ذلک من استشهاداته     یخ والسِّ
کتاباً إلی معاویة، فيه: أما بعد، فإّنک دسسَت إيَلَّ الرجال کأّنک حتّب   7وکتب اإلمام احلسن   

اللقاء، وما أشّک يف ذلک فتوقَّعه إن شاء اهلل، وقد بلغين أّنک ََشَتَّ مبا ال یشمت به ذوو احلجی، 

                                                           
 .831: 8الوز  يف تفسری الکتاب العزیز احملرر . 1

 839: 8الوز  يف تفسری الکتاب العزیز احملرر . 2

 .5 خ 51: 1البالغة ّنج. 3

 .52خ  43: 1البالغة ّنج. 4

 .82الکتاب  79: 5البالغة ّنج. 5
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 وإمّنا مثلک يف ذلک کما قال األّول:
 جتّهز ألخری مثلها فکأن َقدِ         للذي یبغي خالف الذي مضی وقل           

 1یروح ومیسي يف املبيت ليغتدي              وإنّا ومن قد مات مّنا لکاّلذي
بالکوفة أیّاماً، مّث جتّهز  7ومعاویة أقام اإلمام احلسن 7وملّا َوَقع الصلح بنی اإلمام احلسن   

 من غٍد خرج، فلما صار بدیر هند نظر إلی الکوفة وقال:للشخوص إلی املدینة... فلما کان 
 2هم املانعون حوزيت وذماري وما عن قلًی فارقُت دار معاشري

وفاة معاویة بن أيب سفيان وبيعة  7طالبوقال ابن خّلکان: وملّا بلغ احلسنی بن علّي بن أيب   
هذه الواقعة  ا کما هو مشهور يفولده یزید بن معاویة عزم علی قصد الکوفة مبکاتبة مجاعة من أهله

 ، فکان يف تلک املّدة یتمّثل کثّیاً بقول یزید بن ُمَفرِّغ من مجلة أبيات:7اليت قتل فيها احلسنی
ب  وام يف َغَلِس الصُّ    ِح مغّیاً وال ُدعيُت یزیدا ال ذعرت السَّ

 3واملنایا یرصدنين أن أحيدا  یوم أُعطي علی املخافِة ضيماً 
ِعي قد رکز بنی  7احلسنیوخطب     ِعيَّ ابَن الدَّ خطبة رائعة يف یوم عاشوراء قال فيها: أال إّن الدَّ

اثنتنی، بنی الّسّلة أو الذلّة، وهيهات مّنا الذلّة....أال إيّن زاحف ّبذه األسرة علی قّلة العدد، وکثرة 
 العدّو، وخذالن الناصر، مثّ متّثل بأبيات فروة بن مسيک املرادي:

 وإن نغلب فغّی ُمغلَّبينا   فإن َّنزِم فهزّاموَن قدماً                       
 منایانا ودولة آخرینا   وما إن طّبنا ُجنٌب ولکن                      
 َکالِکَله أناخ بآخرینا    إذا ما املوت َرفََّع عن أناس                      
 کما أفنی القروَن األّولينا    ت قوميفأفنی ذلکم َسَروا                      
 ولو بقي الکراُم إذن بقينا       فلو َخَلَد امللوک إذن َخَلدنا                      
 سيلقی الشامتون کما لقينا    فقل للشامتنی بنا أفيقوا                      

 4. الرََّحی... َرس حتی تدور بکم دورمثّ قال: أما واهلل ال تلبثون بعدها إال کریث ما یُرکُب الفَ    
وقد ّنج هذا املنهج کّل األئمة االثين عشر، فاستشهدوا بشعر الشعراء يف املناسبات واألماکن    

                                                           
 .34: ة لعبيد بن ال برص کام يف ديوانه. والبیتان من مجةل قصيد55مقاتل الطالبينی :. 1

 .302: ری الفزاري کام يف أ نساب ال رشاف. والشعر لُزَمیل بن ُأبَ 17: 13رشح النهج احلديدي . 2

 .529: 3وفیات ال عيان . 3

 .80: ، مثری ال حزان92: 9ع ، الاحتجا159لواجع ال جشان: . 4
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املالئمة للمقصد املتمثَّل به بالشعر، بل کانوا یروون الشعر اهلادف املّتصل بأغراض اهلدایة واملوعظة 
: قد رویت منه 7: هل رویت من الشعر شيئاً؟ فقال7الرضاواحلکمة، فقد قال املأمون لإلمام 

 :7الکثّی، فقال: أنشدين أحسن ما رویته يف احللم، فقال
 أبيُت لنفسي أن تُقاِبَل باجلهلِ       إذا کان دوين من بُليُت جبهله

: بعض فتياننا، قال: فأنشدين أحسن ما 7فقال ؟فقال له املأمون: ما أحسَن هذا! من قاله   
 :7رویته يف السکوت عن اجلاهل وترک عقاب الصدیق، فقال

 فُأریه أّن هلجره أسبابا إيّن ليهجرين الصدیق جتّنبا
 املأمون یسأل ...فقال املأمون: ما أحسن هذا! من قاله؟ قال: بعض فتياننا... وهکذا ظلّ    

 1.واإلمام جیيبه ویقول أّن الشعر لبعض فتيان بين هاشم
یومًا علی املتوّکل فقال له: یا أبا احلسن من أشعر الناس؟ وکان قد  7اديودخل اإلمام اهل   

قال: علّي بن  7سأل قبله ابَن اجلهم فذکر شعراء اجلاهلية وشعراء اإلسالم، فلما سأل اإلمام
 حمّمد احلّماين حيث یقول:

 مبّط خدود وامتداد أصابعِ       لقد فاخرتنا من قریش عصابة                    
 عليهم مبا ّنوی نداء الصوامعِ     فلّما تنازعنا املقال قضی لنا                    
 تراه جهّی الصوت يف کّل جاِمعِ     ترانا سکوتاً والشهيد بفضلنا                    

 فقال املتوکل: وما نداء الصوامع یا أبا احلسن؟ قال: أشهد أن ال إله إال اهلل وأّن حممدًا رسول   
 2.اهلل، جّدي أم َجدُّک؟ فضحک املتوّکل مثّ قال: هو َجدُّک ال ندفعک عنه

، فجاءوا به وکان املتوّکل 7وَسَکَر املتوّکل یوماً وأمر جالوزته باهلجوم علی دار اإلمام اهلادي    
علی املتوّکل والکأس يف ید املتوّکل، فناوله الکأس اليت   7جالساً يف جملس الشرب، فدخل اإلمام

: واهلل ما خیامر حلمي ودمي قط فأعفين، فأعفاه، فقال: أنشدين شعراً، 7کانت يف یده، فقال
 : إيّن قليل الروایة للشعر، فقال: ال بّد، فأنشده وهو جالس عنده:7فقال

 نفعهم الُقَللُغلُب الرجاِل فلم ت  باتوا علی قلل األجبال حترسهم
ل إلی آخر القصيدة، فبکی املتوّکل حّتی بّلت حليَته دموُع عينيه، وبکی احلاضرون، وضرب املتوکّ    

                                                           
 .1 ح 85/الباب  147: 1 7عيون أ خبار الرضا. 1

 .41: وديوان امحّلاين، 210: 5طالب انظر مناقب أ ل أ يب. 2
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 1.بالکأس األرض وتنّغص عيشه يف ذلک اليوم
ولعّل اإلطالة يف سرد الشواهد علی ذلک ممّا یثقل کاهل األوراق دون کبّی فائدة هنا، ففيما    

 ذکرناه من النماذج غنًی ومقنع.
ومثل ذلک بالضبط قوهلم الشعر، فقد تواتر عنهم قول الشعر ولو تواتُراً إمجالياً، فما من إمام من    

ضه بال أدنی ریب، فقد توافرت املصادر علی األئمة إال ونسب إليه شيء من الشعر، وصّح بع
يف غزوة اخلندق جُميبًا عمرو ابن  7نقله، ومن هذا الثابت الذي ال مُیرتی فيه قول أمّی املؤمننی

 عبد ود:
 ک جميب صوتک غّی عاجز         ال تعجلّن فقد أتا               

 والصدق ینجي کّل فائز  ذو نّية وبصّیة                
   م عليم نائحة اجلنائز إيّن ألرجو أن أقي                 

   قی ذکرها عند اهلزاهز من ضربة جنالء یب                 
 وقوله عند مبارزة مرحب بطل اليهود:   

 ضرغام آجام وليث قسورة أنا الذي مسّتين أّمي حيدرة
 أکيلکم بالسيف کيل الّسندرة

 7.2اس أمحد بن حیيی: مل ختتلف الرواة أّن هذه األبيات لعليّ قال ابن منظور: قال أبو العب   
 ومثل ذلک قوله يف حضنی بن املنذر الذهلي وقد رأی ُحسن إقدامه برایة ربيعة:   

ما ملن رایة محراء خیفق ظلُّها مها ُحَضنٌی تقدَّ  إذا قيل قدِّ
 .7وهي ثالثة عشر بيتاً، اتفقت املصادر أو کادت علی نسبتها أو بعضها ألمّی املؤمننی   
ه  444، وکان أبو أمحد عبدالعزیز اجللودي املتوّفی سنة 7وقد مجع القدماء شعر أمّی املؤمننی   

 أقدم من مجع دیوانه.
 ه . 255ومجعه أیضاً الشيخ أبو احلسن علّي بن أمحد بن حمّمد الفنجکردي املتوّفی سنة    
 .7ه  دیوان أمّی املؤمننی244والبن الشجري املتوّفی سنة    
 مجع قطب الدین الکيدري،« أنوار العقول من أشعار وصي الرسول»وقد طبع أخّیًا کتاب    

                                                           
 .12: 11، البداية والنهاية 84: 99، الوايف ابلوفیات 122: 14، اترخی االإسالم 971: 5، وفیات ال عيان 122ئد: ، کزن الفوا911:  20انظر البحار . 1

 «.س ندر»مادة  549: 8لسان العرب . 2
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 ه .265املتوّفی سنة 
إمجااًل، وذلک لَوقع الشعر الشدید يف النفوس، خصوصاً  :يف صدور الشعر عنهمإذن ال ریب    

النفس العربية اجلياشة اليت رمّبا رّجحت املوت لبيت من الشعر کما حصل ذلک للمتنيب شاعر 
العرب األکرب، فإّن من الناس من ال یَقع الکالم املنثور يف نفسه کموقع الکالم املوزون املقّفی، وألّن 

بل ینساب من  ،عر أسهل حفظًا وتداواًل من النثر، وألنّه ال حیتاج إلی الکتابة والتدوین کثّیاً الش
 اخلاطر إلی خاطر دون عناء.

 ؟هل الشعر ينافي العصمة
من املباحث اهلامَّة يف هذا اجملال هو تصوُّر بعٍض أَنَّ الشعر ینايف العصمة أو ینايف مقام املعصوم    

 باعتبار أّن املعصوم ال یصّح أن یكون شاعراً. -6غّی النيب -
 وهنا ال بدَّ من بيان عّدة مطالب:

 أّن أعمدة الشعر أربعٌة: الوزن، القافية، القصد، التخييل.األّول:    
ً وكان ُمَقفًّى موزوناً  بًا متعاضدا َب تَ رَكُّ ُه: ما تركَّ قال الفّيومي: الشعر العريب هو النظم املوزون، وَحدُّ

ى قائُلُه شاعراً.مقصو  ى شعراً وال ُیَسمَّ  داً به ذلك، فما خال من هذه القيود أو من بعضها فال ُیَسمَّ
نَّة موزوناً فليس بشعر لعدم القصد أو التقفية.  وهلذا ما ورد يف الكتاب أو السُّ

 طنتَ إذا ف« َشَعْرتَ »وكذلك ما جیري على ألسنة بعض الناس من غّی قصد، ألنّه مأخوٌذ من    
 1.وعلمَت، ومُسِّي شاعراً لفطنته وعلمه به، فإذا مل یقصده فكأنّه مل یشعر به

فهذه ثالثة أعمدة یضاف هلا العمود الرابع وهو عنصر التخييل، قال ابن عطّية األندلسي: وإمّنا    
تزویق القول، و [ اهللُ تعاىل من الشعر ترفيعاً له عّما يف قول الشعر من التخييل 6َمَنَعُه ]أي النَّيبَّ 

 2.وأّما القرآن فهو ذكٌر حلقائق وبراهنی ... والشعر نازل الرتبة عن هذا ُكلِّه
بل املناطقة یعّدون التخييل أساس الشعر، وما ليس فيه ختييل فليس بشعر، قال ابن سينا: وأّما    

مات امل ُ َخيَِّلة من حيث هي ُِمَي ِّ  اء كان مصّدقاً ّبا أو َلة؛ سو القياسات الشعریة فهي املؤلّفة من املقدِّ
مل یكن، وسواء كانت صادقة يف نفس األمر أو مل تكن ... وقدماء املنطقينی كانوا ال یعتربون الوزن 
يف حّد الشعر ویقتصرون على التخييل، واحملدثون یعتربون معه الوزن، واجلمهور ال یعتربون فيه إاّل 

                                                           
 «.شعر»مادة  512املصباح املنری:  .1

 .839:8احملرر الوز   2.
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 1.الوزن والقافية
ى إذا مل یشتمل على التصویر والتخييل وقال الشيخ حمّمد رضا     املظّفر: إّن الكالم املنظوم امل ُ َقفَّ

ى املنظوم يف املسائل العلمية أو التارخیية اجملّردة  ال یُ َعدُّ من الشعر عند املناطقة، فال ینبغي أن ُیَسمَّ
ى شعراً عند العرب، أو با  2.د املستعربنیألصّح عنَمَثالً ِشعراً وإن كان شبيهاً به صورًة، وقد ُیَسمَّ

ا یقال مبنافاته للعصمة هو التخييل وتزویق القول الذي یستلزم الكذب، فإذا كان     ِإَذْن ما ُرمبَّ
الشعر فيه من التخييل والتزویق والكذب وما شابه ذلك كان مذموماً وصفة نقص ومنافياً للعصمة، 

 فال مانع منه. -كشعر املعصومنی   -وما خال عن ذلك 
يف اإلسالم یا أبا احلسام؟ فقال:  -أو هرم شعرك  -ومن ذلك قيل حلسان بن ثابت: الَن ِشْعُرَك    

وإنَّ الشعر یزینه الكذب، یعين  -أو مینع من الكذب  -یابن أخي، إنَّ اإلسالم حیجز عن الكذب 
 3.بأنَّ شأن التجوید يف الشعر اإلفراط يف الوصف والتزینی بغّی احلّق، وذلك ُكلُُّه كذ

أنّنا جیب أن نالحظ الفرق بنی الشاعر وبنی قائل الشعر، خصوصاً يف اجلاهلّية ويف زمان  الثاني:   
، إذ الشاعر آنذاك یساوق الكاِذب، قال الراغب يف مفرداته يف قول الكّفار: )بَِل :صومنیاملع

: قال 6)َشاِعٌر نَ رَتَبَُّص بِِه َرْیَب امل َ ُنوِن(، وقوهلم: 5، وقوهلم: )ِلَشاِعٍر جَمُْنوٍن(4افْ رَتَاُه بَْل ُهَو َشاِعٌر(
لنی: مل یقصدوا هذا املقصد ]أي الشعر املنظوم[ فيما رموه به، وذلك أَنَُّه ظاهٌر من  بعض احملصِّ
الكالم أنَّه ليس على أساليب الشعر .. وإمّنا رموه بالكذب، فإّن الشعر یُ َعربَُّ به عن الكذب، 

ْعرِیَّة، وهلذا قال تعاىل يف وصف الشعراء:  والشاعر: الكاذب، حّت  مّسى قوٌم األدلَّة الكاذبَة: الشِّ
َعرَاُء یَ تَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن( الشعر مقرَّ الكذب قيل: أحسن الشعر أكذبه، وقال بعض ، ولكون 7)َوالشُّ

 8.احلكماء: مل یُ َر ُمَتَدیٌِّن صادُق اللَّهجة ُمْفِلقاً يف شعره
ما ورد يف ذّم الشعر والشعراء حممول على الوجهنی املتقّدمنی، أو على الشعر احلاوي  أنّ الثالث:    

                                                           
 .942:1االإشارات والتنبیهات  1.

 .831املنطق:  .2

 .207/ الرتمجة 583:1الاستیعاب  3.

 .2ال نبیاء:  4.

 .53الصافات:  5.

 .50الطور:  .6

 .998الشعراء:  .7

 «.شعر»مادة  823مفردات أ لفاظ القرأ ن:  .8
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على األغراض املنهيِّ عنها يف الشرع، مثل اخلمریات، والتشبيب، والنسيب، ومدح الظاملنی، 
َق لَ واملبالغات القبيحة، وأمثال ذلك من األسباب اليت جتعل الشعر والشاعر مورداً للّذّم، وما ورد ُمطْ 

حیمل على أحد هذه الوجوه  1«لئن میتلئ جوف الرجل قيحاً خّی من أن میتلئ شعراً »النهي مثل: 
 أو على االشتغال بالشعر وترك حفظ القرآن واحلدیث وأمور الشریعة املقّدسة. -مجعاً بنی األدلّة  -

، قال: علي بن یقطنیإذن الّذّم یكون وارداً يف موارد خاّصة خارجة عن ماهية الشعر نفسه، فعن 
، 2عن الكالم يف الطواف وإنشاد الشعر والضحك يف الفریضة أو غّی الفریضة 7سألت أبا احلسن

 3«.ال بأس به، والشعر ما كان ال بأس به مثله»أیستقيم ذلك؟ قال: 
قال العاّلمة حمّمد إمساعيل بن احلسنی املازندراين اخلواجوئي: ال ریب أّن نفس الشعر من حيث    

 .4إنّه شعر وكالم موزون ال قبح فيه، بل هو َحَسٌن يف اجلملة
ْعر      غّیه من ُحْكمُ  -وهو الكالم املنظوم مطلقًا  -وقال السّيد عبد اهلل اجلزائري: وُحكُم الشِّ

و َحَسٌن إنشاًء وإنشاداً واستماعاً، بل ه-كاملشتمل على ذكر أو حكمة   -أنواع الكالم، َفَحَسُنُه 
قبيح   -كاملشتمل على هجو أو تشبيب أو تغّزل -نفس وأقرب إىل احلفظ، وقبيُحُه أوقع يف ال

 كذلك، بل أفحش و أشنع على تفاوت أصنافه وأفراده.
نَّة فاملراد به الكالم التخييلي الذي ال حقيقة له     وما ورد يف ذّم الشعر وأهله يف الكتاب والسُّ

 قائالً ینشد:  6نطقينی .. ومسع رسول اهللمنظوماً أو منثوراً كما جرى عليه اصطالح امل
 وغاِئُب امل َ ْوِت ال یَ ُؤوبُ   وُكلُّ ذي َغْيَبٍة یَ ُؤوبُ 

عر حلكمة.  فقال: إّن من الشِّ
ا أََمُروا  :واألئّمة 6وقد كانت تُنشد األشعار بنی یدي رسول اهلل    من دون نكّی، بل ُرمبَّ

 .5بذلك
م یُ ْعَلم أنّه ال مانع من قول املعصوم     للشعر، خصوصًا إذا  -6عدا النيب -من كّل ما تقدَّ

صفة كمال ال صفة نقص، إذ إنَّ يف الشعر ميزات خاّصة  -يف حّد نفسه  -حلظنا كون الشعر 

                                                           
 .355مس تطرفات الرسائر:  .1

 أ ي يف الطواف الواجب أ و املس تحب. .2

 .814/ ح 197:2، هتذيب ال حاكم 748/ ح 997:9الاستبصار  .3

 .994:1زامع الش تات  4.

 .593التحفة السنیة يف رشح النخبة احملسنیة:  5.
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ريب عترّجح كّفته أحيانًا على النثر، وإن أبيَت فهو كالنثر َحَسٌن يف اجلملة ومن أساليب الكالم ال
 الراقي.

وبعد مالحظة كّل ما تقّدم نعرُف َوْجَه دفع اإلشكال الذي یقال: من أَنَّ الشعر املنسوب    
خاٍل  :ليس يف طبقة نثرهم املتناهي يف الفصاحة والبالغة، وذلك ألنَّ شعرهم :للمعصومنی

دیعية، ومن الب من املبالغات، ومن أكاذیب الشعراء احملّسنة للشعر، ومن الرتكيز على احملّسنات
املواضيع واألغراض اليت حیّلق ّبا الشعراء، بل هو شعٌر هادف یتناول احلقائق ویرّكز عليها، فهو 
ى قائله شاعراً باملعىن الذي أسلفناه، بل یسّمى شاعراً  أقرب للشعر التعليمي، بل ال یصّح أن ُیسمَّ

 بنحو من التجّوز.
 عد الفراغ عن حسن الشعر وجوازه بل رجحانه يف حدّ یبقى هنا سؤال یطرح نفسه، وهو أنّنا ب   

 للشعر؟ 7نتساءل: ما هو الداعي والدافع لقول املعصوم -إن مل یقبح جلهٍة ما  -نفسه 
 الشعر واالستشهاد به :دوافع قولهم

املسوّغ  إمجااًل، فإنَّ  لإلجابة عن ذلك نقول: بعد أن علمنا أنّه ال ریب يف صدور الشعر عنهم:   
 عّدة أمور:لذلك 

أّوهلا: وقع الشعر الشدید يف النفوس، خصوصًا النفس العربية اجلياشة اليت رمّبا رّجحت املوت    
 1.لبيت من الشعر كما حصل ذلك للمتنيّب شاعر العرب األكرب

وثانيها: أّن من الناس من ال یقع الكالم املنثور يف نفسه كموقع الكالم املوزون املقفَّى، وذلك    
 لَتَشرُّب ذهنيته بأشعار العرب ومذاهبهم فيه.

ً وأكثر تداواًل من النثر، وِمن مَثَّ ال حیتاج     وثالثها: أّن الشعر أبقى يف الذهن؛ ألنّه أسهل حفظا
 إىل الكتابة والتدوین كثّیاً، بل ینساب من اخلاطر إىل اخلاطر دون عناء.

الشعر أبشع استغالل، فما من خطبة هلم أو كالم  ورابعها: أّن أعداء أهل البيت استغّلوا سالح   
عر، وما من حاكم إاّل واخّتذ له بطانَةً من الشعراء لتحقيق مآربه، فقابلهم  یتكّلمونه إاّل ووّشحوه بالشِّ

 بنفس السالح. أهل البيت:

                                                           
ّّيه بقوهل: 1.  انظر مقتل املتنيّب لتذكری غالمه اإ

 واحلرُب والضـرُب والقرطاُس والَقلَُ   اخليُل والليُل والبيداُء تعرفين

 .349:9، وبغية الطلب 920:8، ونشوار احملارضة 72:1يف العمدة    
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 النتائج
ن أداء عیستخدمون الشعر لرتسيخ املفاهيم اإلسالمية، ال لنقص النثر وعجزه  :کان األئمة   

األغراض، بل ألّن السامع املخاطب أکثر تفاعالً مع الشعر، وألنی عریکة معه، وأشّد انسجاماً مع 
انسيابيته، فالنقص کما یقال يف القابل ال الفاعل، ورمّبا یکون ذلک من مصادیق قول رسول 

 لشعر بالنسبة، یستثنی من ذلک قول ا1: إنّا معاشر األنبياء نکّلم الناس علی قدر عقوهلم6اهلل
 کما تقدم ویبقی الباقي علی ما هو عليه من فائدة وتأثّی.  6للنيبّ 

ناهيک عن أّن العرب علی وجه اخلصوص حفظوا آثارهم ومآثرهم عن طریق الشعر أکثر من    
النثر، لذلک یکون الشعر مساوقًا لعراقة التاریخ، وممتّدًا معهم إلی أبعد اجلذور اليت ینتمون هلا، 

م التارخیية ذواهتم وجتارّب تکون ِماطبتهم بالشعر منسجمة مع نفسيتهم وأقرب إلی وحينذاک
 واجلينّية.

کّرسوا االهتمام بالشعر والشعراء يف مقابل املّد  :وفوق کل ذلک حنن نذهب إلی أّن األئمة   
انوا کالسلطوي الذي کان یستغّل الشعر والشعراء أبشع استغالل يف سبيل مقاصده الدنيویة، حيث  

یسّخرون ذلک لتثبيت حکوماهتم وإهلاء الناس مبدحهم وهجاء أعدائهم، وإشغاهلم بالغزل والتشبيب 
یقابلون ذلک بالشعر اهلادف، ليکونوا منوذجاً  :والوصف واملالحاة وغّی ذلک، فکان األئمة

 من رشحات اإلمیان. یسنّت به حمّبوهم ومن فيهم رشحة
 

 المصادر
 القرآن الکرمی

 .ه 1378ياء الكتب العربية، األوىل، دار إحد أبو الفضل إبراهيم، احلدید، شرح ّنج البالغة، حتقيق: حممّ  ابن أيب
 ه .1411ة النشر اإلسالمي، الثانية، حتقيق: جلنة التحقيق، قم، مؤسس، مستطرفات السرائرابن إدریس، 

 . 1994، دارالکتاب العربیبّیوت، ابن األبرص، دیوان عبيد بن األبرص، 
 ه .1422، دار احلدیث، األوىل، قمابن الصباغ، الفصول املهمة يف معرفة األئمة، حتقيق: سامي الغریري، 

 ه .1451ب، حتقيق: سهيل زكار، دمشق، بغية الطلب يف تاریخ حلابن العدمی، كمال الدین عمر بن أمحد بن أيب جرادة، 
 ، األوىل،بّیوت، دار الكتب العلميةمعوض، حمّمد الشيخ علي و  ابن حجر، اإلصابة، حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود

 .ه 1412

                                                           
 .17 ح 122: 1احملاسن، للربيق . 1
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ر الكتب العلمّية، ااحملرر الوجيز يف تفسّی الكتاب العزیز، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حمّمد، بّیوت، دناطي، ابن عطّية الغر 
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 بّیوت، دار الكتاب العريب.املغين، ابن قدامة، عبداهلل، 
 ه  . 1415األوىل، ، قم، نشر اهلادي، د باقر األنصاريمّ حم :ابن قيس، سليم، كتاب سليم بن قيس، حتقيق
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 .ه 1454الثانية،  ،املرعشي النجفي
 .ه 1452 قم، أدب احلوزة، لسان العرب،ابن منظور، 

 .ه 1414 القاهرة،د حميي الدین عبد احلميد، ابن هشام احلمّیي، السّیة النبویة، حتقيق: حممّ 
اإلشارات والتنبيهات، شرح: نصّی الدین الطوسي، وشرح الشرح: لقطب الدین الرازي، قم، نشر البالغة، أبو علي سينا، 

 ش. 1414األوىل، 
الثانية،  ،شرللطباعة والن مؤسسة دار الكتابقم، األصفهاىن، أبوالفرج، مقاتل الطالبينی، تقدمی وإشراف: كاظم املظفر، 

 .ه 1412
 .ه 1475 دار الكتاب العريب، بّیوت، الغدیر،عبد احلسنی، األميين، 

 .ه 1331قم، مكتبة بصّیيت،  األمنی، السيد حمسن، لواعج األشجان،
بّیوت، دار الكتب  ،دالسالم عبد الشايف حممّ  تفسّی الكتاب العزیز، حتقيق: عبداألندلسي، ابن عطية، احملرر الوجيز يف 

 .ه  1414األوىل،  العلمية،
جممع إحياء الثقافة قم، ، حتقيق: الشيخ حممد باقر احملمودي، 7الباعوين الدمشقي، جواهر املطالب يف مناقب اإلمام علي
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 .ه 1411، وىلاأل بّیوت، دار الكتب العلمية،د حسن إمساعيل الشافعي، حسن حممّ  دالبهويت، كشف القناع، حتقيق: حممّ 

 ه .1471قيق: عبود الشاجلي احملامي، نشوار احملاضرة وأخبار املذاكرة، حتتنوخي، حمسن بن علي، 
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