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وطاب  ،ويا إخوان ،طبتم مساء يا أبناء ،سالم عليكم
وصالة على  ،وبحمده -!وتعالى ،سبحانه- بسم هللا ،ينامسعاكم إل

 !حتى نلقاهم ،وتابعيهمورضوانا على صحابته  ،رسوله وسالما
 

الذي  قاعة بحث مقررهذا هو المستوى األول من 
سبيل وعي منهج البحث  في ،نتحرك فيه معا خطوة خطوة

ال ما يصح نه ال يمكن فيه أن نتعلم إأالعلمي الذي ادعينا فيه 
 ،روع فال مقياس لهدهش وي  فأما ماي   ،البحث العلميفي تقاليد 

الصحيح ال الرائع ن منهج البحث العلمي أوقد اتفقنا على 
ستوعب وت   ،تكون بالتقليد ،أصول وفروع وعالمات محسوبة

إلى  ،حنا لكل خطوة يحتاج إلى تطبيقر  ش  أن  وأحسسنا ،بالتعلم
أخفقنا  ،فقنا معاو   ،خطوةنتحرك فيه خطوة  ،بحث نلتقي عليه

 ،نعيش معا ،نعمل هذا معا ،طناش  ن   ،لناس  ك   ،أنجزنا معا ،معا
 .ونظل معا
 

ختار للبحث ينبغي أن لة التي ت  ن المسأوقد كنت أعرف أ
و أ ،تكون جديدة لم تبحث من قبلأن  ؛و النقصة أد  بالج  ف ص  ت  ت  
 .ولم يتم بحثها ،بحثت ؛ن تكون ناقصة البحثأ

 
هو  عض علوم العربية وآدابهالى بن ميلي إوال أنكر أ

 ،لة استثارتكممسأ فرض عليكموأ ،الذي أغراني بأن أحدد لكم
لها ولم يستقروا  ،خف قلقهموقلقوا لها حتى  ،واستفزت بعضكم

التراكيب العروضية بين القرآن "وهي مسألة  ،على حال بعد
ع جم"بل قد زدنا العنوان فأضفنا  ،"الكريم والحديث الشريف

 .مما زادكم عجبا "تحقيق ودراسةو
 

ال قلقا إ لها والمحاضرات وال تزدادونأليام اوتوالت 
يمر  ،األمثلةمن يمر على القرآن الكريم يتخطف  منكم ،وحيرة

ال يدري  ،بالقرآن الحديث ،على الحديث ينسى بالحديث القرآن
 .ما يفعل
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 في لقاء سابق بأنه في خالل حتى فاجأنا األستاذ محمود

 استدل على - الدكتور خالد حسانز حديثه ألستاذه أخينا العزي
امعة عين شمس سلخ جبهذه المسألة ب أستاذ متخصص وجود

 ،بارك هللا فيه - الدكتور سالم عيادوهو  ،فيها عمرا مديدا
هذا  !معقول ،من الفتوحفوجدنا هذا فتحا  - !وأحسن إليه

ولم يكن يظن  ،مهفأعطاني األستاذ محمود رق !موجود في الدنيا
 .أن الذي يحدث اآلن سيحدث

 
يمكننا أقل ما  :وقلت له ،كلمت الدكتور سالم في المساء  

 ،أن تحاضر أنت المحاضرةأن نقدمه لك أن ندعوك إلى 
والسيما أنك لم تطبع عملك هذا بحيث يكون مستندا ملموسا 

ومن بركة العلم نسبته  ،فلكي ينسب الفضل إلى أهله ،يرجع إليه
نسند األشياء إلى  ،أمة السند ،أمة النسبةونحن  ،لى أهلهإ

فالذين كتبوا في التفكير العلمي  ؛وهذه مشكلة عالمية ،أصحابها
كل أمة تدعي لنفسها  ؛كشفوا لنا أن األمم اآلن تتنازع العلوم

الروس يقولون مخترع هذا  :والتي فعلت ،أنها التي اخترعت
إلنجليز مخترعه وا ،واأللمان مخترعه ألماني ،روسي

تخر بأن من بركة العلم ونحن نف !وتاهت األسانيد ،إنجليزي
 .أهله نسبته إلى

 
 اليوم نفعله لذيايكن في اإلمكان أفضل من أن نفعل لم 

وهذا عبء  ،فدعونا الدكتور سالم ،لكي نسند الفضل إلى أهله
ولكنه ألنه من أهل العلم يعرف  ،نحن كلفناه عبئا ،في الحقيقة

 ،وتقاليد ترويجه بين الناس ،تعليمه وتقاليد ،طلب العلم تقاليد
خيركم من تعلم العلم وعلمه من  ،وأن هذا من أفضل ما يكون

 ،فقبل ،في هذه المسألة أصل والقرآن نص ،تعلم القرآن وعلمه
 ،بل حضر اليوم بهداياه من الكتب ،وتفضل علينا بسماحته

حفه التي أحضر لنا نسخته من مصبل قد  ،وتفاصيل بحثه
 !معلوماته خطط عليها من سنين طويلة
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الدكتور سالم عياد خريج آداب عين شمس سنة ثالث 

 "أشعار النساء للمرزباني"حصل على الماجستير في  ،وستين
وحصل على  ،سنة ثالث وسبعين من آداب عين شمس

من كليتنا  "أشعار النساء في العصر اإلسالمي"الدكتوراه في 
عمل بآداب بنها إلى سنة  ،نة اثنتين وثمانينس دار العلوم هذه

أهداني  ،له كتب كثيرة .ثم بتربية عين شمس إلى اآلن ،تسعين
فن " هذا ،منها مثال ما هو نص في مجالنا على وجه العموم

 ،"دراسة تاريخية موضوعية نقدية ،الرجز في عصر بني أمية
هذا  ،وأنتم تجدون الرجز ظاهر النغم في اآليات المكية مثال

الشعر في "هذا كتاب  ،"األدب الجاهلي ونصوصه"كتاب في 
البنية " وله كتب صريحة في العروض ،"صدر اإلسالم

بل أخرج ديوان فضل  ،"اإليقاعية في قراءة الشعر العربي
األدب األموي "وله كتاب في  ،جارية المتوكل المشهورة

موسيقى الشعر العربي والعروض "وله كتاب في  ،"ونصوصه
فهو أهل ألن يحاضر  ،له إسهامات صريحة في هذا ."عليميالت

وسنعتمد  ،وأنا وأنتم سنستمع ،وألن يستمع إليه ،هذه المحاضرة
يعني كل ما سيقوله  ،في المقرر يرجع إليه أصال هذا كالمه

 ،ويرجع إليه ،يعتمد عليه الدكتور سالم اآلن أصل في مقررنا
 وسنعود إليه ،نا عليهلنؤسس بحث يعني سنعود إليه ،ويختبر فيه

 .في اختباراتنا لنسأل فيه
 

وينزل أو كما تقولون  ،يسجل – إن شاء هللا - هذا اللقاء
 ،سنروجهيعني بكل وسيلة  ،ويطبع ،ثم يفرغ ،يرفع على النت

طلبت من  ،وقد طلبت هذه المحاضرة منا من أكثر من جهة
 .لخطورتها إخواننا من أكثر من جهة

 
راكيب العروضية بين القرآن الكريم الت"فهذه المحاضرة 

تأتي  ،استثارتكم هذه محاضرة مهمةالتي  "والحديث الشريف
 اختلفما نزل الوحي حين منذ ،أهميتها من أصل نزول الوحي
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هذا  ،هذا هذا كأنه شعر ،هذا شعرالعرب في القرآن الكريم هذا 
بأنه  - !عليه الصالة والسالم - الرسوليصفون  ،كأنه شاعر

 – ربناوقد نفى  ،ويحكمون على القرآن بأنه شعر ،شاعر
 لكن   ،وعن الرسول أنه شاعر ،عن القرآن أنه شعر - !سبحانه

ما الذي جعل العرب تفكر أصال في  ،الفكرةهذا لم يلغ أصل 
ما التالقي الذي  ؟وفي أن يكون هذا شاعرا ،أن يكون هذا شعرا

أصل ف ،ال بد من وجود تالق ما ؟جعلهم يفكرون في هذا
وال يكفي فيه أن تأخذه  ،وأصل مثير ،عويصمسألتنا أصل 
ويروجون  ،في هذاعملون فهناك ناس ي ؛وترتاح ،على العموم

وقد ادعيت لكم دعوى ال أملك لها  ،شئت أم أبيت ،ألفكارهم
وأسسوا  ،بحثوا المسألة قد دليال أن الصهاينة اآلن ربما كانوا

سونها در  هم ي  و ،عافروفرعوا وأصلوا أصوال و ،فيها أصوال
هذه  ،ال !اآلن في جامعاتهم ونحن نتحرج من أن نبحث المسألة

ب نتد  ينبغي أن ي   ،ال يجوز ،ال يكفي فيها أن نعرض عنها أمور
كل هذا من  .ومنهم الدكتور سالم ،لها المجاهدون من الباحثين

أجل وضع المسألة في موضعها الصحيح لكي تحسنوا الفهم 
 .تور سالمعن أستاذنا الدك

 
وقد اجتهد لكم اجتهادا فوق  ،يسرنا أن نقدم لكم أستاذنا

 ،نقطا يتكلم فيها يعني أنا كنت أظن أنه سيعلق ؛ما كنت أتخيل
بل جاء بكل ما جمعه من  ،فإذا هو قد نظم لكم محاضرة كاملة

 ،أوراق على مدار السنين لكي ال يفتقد الشيء إذا أراد مثاال
كل  ؟القديم تعرفون هذا المثل  ،فكل الصيد في جوف الفرا

 !الصيد في جوف الفرا
 ،أستاذنا الكريمفلتتفضل 

 
والصالة والسالم على أشرف  ،الرحيم نبسم هللا الرحم  

 ،وعلى آله وصحبه وسلم ،األنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد
 ،أما بعد
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فال أستطيع أن أقدم الثناء والشكر ألخي الكريم األستاذ   
التي  جمال صقر على هذه التقدمة الضافيةمحمد  الدكتور
 !و ال أتطلع إليهإليه أ أسمو فيها ثوبا فضفاضا الألبسني 

 
محوا لي أن أخرج جانبا من أما عن دار العلوم فاس

كنت وأنا صبي صغير أتمنى  ،النفسي في عالقتي بها المخزون
ألدب عريقة األصيلة قلعة العلم واأن أكون طالبا في هذه الدار ال

العربية في كل  علوم لغة واإلسالم التي خرجت أساطين فيوال
 ،ذلك لكن لم يشأ هللا لي   ،الشريفاألزهر  بعدأرجاء الدنيا 

 ،أتلظىوعشت فيها  ،قسم اللغة العربية فكانت آداب عين شمس
 ،وأتحرق شوقا إلى دار العلوم حتى إذا كانت ،كما يقولون
فقد  ؛تي هذهل  طفأ شيئا من غ  أ -! وتعالى ،سبحانه – ولكن هللا

هيأ لنا هللا أن يدرس لنا كثير أو لفيف من أساتذة دار العلوم 
الدكتور محمد مهدي  األستاذ أذكر أن أستاذي الكريم ،األجالء

قاعة )اآلن  ريمهذه المادة التي يدرسها أخي الكعالم درس لي 
ما ك ،درعميهذا  ،وهو أستاذ األجيال كلها ،سنين عددا (بحثال

ومنشؤه وصاحبه األول األستاذ  سيدهدرس لي األدب المقارن 
كما درس لي النحو  ،1الدكتور المرحوم محمد غنيمي هالل

العربي شيخ نحاة مصر وهو األستاذ المرحوم عبد الحميد 
 كما درس لي علم البالغة ،اأيضوشيخها  ابن هذه الدار حسن
البيان والمعاني في مباحثها الثالثة  العربيةالبالغة  القديمة

والبديع المرحوم األستاذ الدكتور أحمد أحمد بدوي وكيل هذه 
عالما حبرا من  كما صاحبت ،هذا أعتقد ،الدار في الستينيات
 إلىمنذ سنة اثنتين وستين إلى أن انتقل  ،علمائها طيلة عمري

 األستاذ العالمة المحقق الكبير - !يرحمه هللا - الرفيق األعلى
رحمه  - ل األستاذ الدكتور رمضان عبد التوابالعالم الفاض

وعضوا في لجنة المناقشة  ،فقد كان مشرفي األول - !هللا
  .الثاني
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  علّق أستاذنا الكريم: الحبر الجليل! 
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فحينما أجيء اليوم بدعوة كريمة  ،هذا عن دار العلوم

أكون كما قال  - من أخي الكريم لكي أتحدث بين بعض أبنائها
التمر إلى  المثل العربي القديم كحامل التمر إلى هجر أو كجالب

فسامحوني  ؛فأنتم أصل الخير والعلم والتمر والبركة كلها ،هجر
 ،وتحدثت معكم عن موضوع يمأل علي نفسي ،إذا تطاولت

 .وهذا ما دفعني إلى المجيء اليوم
 

التراكيب "األستاذ الدكتور محمد جمال صقر اقترح   
فقلت في التو  ؛"العروضية في القرآن الكريم والحديث الشريف

الموضوع التراكيب العروضية  !ال أقوى على هذا ،للحظة الوا
ألن الحديث الشريف كما تعلمون له  ،في القرآن الكريم وحسب
وقديما  ،روايات متعددة ي روى فهو ؛وضعه العلمي الخاص

والحديث النبوي  ،(وما آفة األشعار إال رواتها)قالوا عن الشعر 
اسة العروضية فيه فال تكون الدر ،الشريف قد يروى بالمعنى

ال يأتيه  -!تعالى –لكن القرآن الكريم كتاب هللا  ،دراسة متأصلة
 ،بحرا ال سواحل له وإن كان ،الباطل من بين يديه وال من خلفه

 ،ونتفهم ،ونقرأ ،لكن نستطيع أن نقف أمامه خاشعين خاضعين
 أيضا كما أني أقترح ،س فيها عوج وال أمتلي ،وروايته واحدة

 ،مرتبطة بالشعر العربي حساسةألنها  ،لعروضكلمة ا حذف
من كلمة العروض والقرآن  أخاف !أن يأكله الذئب فأخاف
وكثير من الناس  ،الموضوع في غاية الحساسية ،الكريم

نظام اإليقاع في "فأقترح أن يكون  ؛يرفضون الحديث فيه أصال
 ،يعني نبتعد كثيرا عن كلمة عروض وشعر ،"القرآن الكريم

 .عتدي على مشاعر أحد أو ال نقترب من مشاعر أحدحتى ال ن
 
 ،"نظام اإليقاع في القرآن الكريم"الموضوع إذن   

وسأستعرض معكم سريعا مسألة اإليقاع هذه من مبتداها في 
 .-!تعالى – نصل إلى كتاب هللا علم العروض حتى
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 ،عروضعلم ال عروضا أو طبعا جميعا درستمتعلمون   
 .كالما من نافلة القول سريعاإذا قلت  ييسامحني أخ ،تعرفونو
 

 مم تتكون األوزان العروضية؟
حرف  - كما تعلمون - الساكن بالمتحركتقوم على لقاء 
 ،أخف نوطبعا المتحرك ثقيل والساك ،متحرك ثم يليه ساكن

 .قولونلقاء األضداد كما ي
 
أعني  ،المقاطع الصوتية تهذه الفكرة من أوليا تنتظم 

 :نوعان - كما تعلمون - األسباب ،تاد والفواصلاألسباب واألو
الثقيل عسكه  ،الخفيف متحرك فساكن ،سبب خفيف وسبب ثقيل

الوتد  ،أيضا الوتد المجموع متحركان فساكن ،متحرك فمتحرك
الفاصلة الصغرى ثالث  ،المفروق متحرك فساكن فمتحرك

وبالمناسبة  ،الكبرى أربع متحركات فساكن ،متحركات فساكن
 (ن  ل  ع  ف  ت  س  م  )في تفعيلة  إال ساكن ال تجتمعمتحركات فأربع 

 د  سي   ك  ت  ر  ض  وح   - التوجد ،تفعيلة الرجز الذي وضعت  فيه كتابا
من هذه  .(مستفعلن)إال في تفعيلة  (ن  ل  ع  ت  م  ) ال توجد - 2فينالعار  

، الثمانيةتتكون التفاعيل  لواألوتاد والفواص المتضادة األسباب
 (نُإعول ُفَُ)عكس  (نل ُفاعُِ) ؛ضاد والعكس واضحاوهنا يبدو الت

االثنتان  ،خرىلكن كال منهما عكس األ ،كلتاهما خماسية
الثانية العكس  ،األولى سبب خفيف ثم وتد مجموع ،خماسيتان

تفعيلة الكامل فاصلة  (نُإل ُفاعُِتَُمُ ) ،وتد مجموع ثم سبب خفيف
افر وتد تفعيلة الو (نُإتُ لَُفاعَُمُ )عكسها  ،ثم وتد مجموع صغرى

الرجز سببان خفيفان ثم  (مستفعلن) ،مجموع ثم فاصلة صغرى
 ،وتد مجموع ثم سببان خفيفان (نُإفاعيل ُمَُ)عكسها  ،وتد مجموع

خفيفان يقع سببان  والمديد والرمل الخفيفتفعيلة  (نُإالتُ فاعُِ)
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 قيلت بالعامية.  
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تفعيلة المجتث والمنسرح  (عوالتُ فُإمَُ)بينهما وتد مجموع عكس 
 .3 واألوزان المخيفة هذه

 
ة تتكون األبحر الخليلية الستة من هذه التفاعيل الثماني

فمنها ما هو صاف يعني تفعيلة واحدة متكررة عدة  ،عشر
مثل الكامل والرجز والوافر  ،أو ثمانية ،أو ستة ،أربعة ،مرات

ك والهزج الوافر  :سيقول لي أحدكم ،والمتقارب والمتدار 
 ،نعم :أقول لك ؟صاف   تقول عنه إنه ،مفاعلتن مفاعلتن فعولن

أصل في الدائرة  وهذا ،مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتنأصله كان 
فصارت  ،القطف التفعيلة الثالثة والسادسة ثم دخل ،العروضية
التراكيب المزدوجة أو المركبة  األنواع األخرى .4العروض
الطويل والبسيط والخفيف والمديد والسريع  ؟مثل ماذا

 .5لمضارعوالمنسرح والمقتضب والمجتث وا
      

هذا هو ملخص األدوات التي سندخل بها على القرآن 
وما يحتويه  ،النص لنرى مدى موسيقية هذا ،الكريم كتاب هللا

 .هذا النظام من إيقاعات تندرج تحت
 

! تعالى – إلى كتاب هللادخلنا بهذا الرصيد الضخم  إذا ما
ى ال ن ت ه م  حت ،6انتبهوا ،لقرآن الكريم سنجد أمامنا سدا منيعاا -

 - يعلمه هللا فينا وعلى قدر ،!تعالى ،نحن نعرف هللا ،بشيء
 به سنجد سدا منيعا أمامنا من النصوص القرآنية التي تنأى

 .باآليات القرآنية عن فن الشعر بها بالقرآن أو
 

                                                
3

قيلت: "لكن االتنين عكس بعض )...( بتاعة المجتث والمنسرح واألوزان المخيفة   

 ".دي 
4

)...( واحد يقول لي الوافر مفاعلتن مفاعلتن فعولن تقول لي صافي! أقول لك:   

أيوه، أصله كان مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن أصل في الدائرة العروضية )...( فبقت 

 العروض.
5

  األنواع التانية )...( زي إيه؟  
6

 قيلت: خدوا بالكو! )ستتكرر كثيرا فسأكتفي بذكرها هذه المرة(.  
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ل ف   ،انتبهواإذن  أن القرآن مهما استخرجنا منه من س 
القرآن ليس  ،اعات الشعروإيق تتفق إيقاعات موسيقية و تراكيب
عندنا  ،ألنه ليس كل من قال بيتا أو شطرا قال شعرا ؟لم .شعرا

هذا الكالم غير موجود في  ،القصيدة ال تقل عن سبعة أبيات
 ابيت وال تكاد تجد ،وال في أي كتاب سماوي مثال القرآن الكريم

د  ،7نحن نجهد أنفسنا لنكون بيتا ،مالكا  اإليقاع بإرادة هللاوي فس 
ألن هللا يريد أن يقول لنا سلفا قبل أن نبدأ  -!وتعالى ،سبحانه –

ولكن لم  ،أردت أن أنزل القرآن شعرا لفعلت كنت الحديث لو
قديما  ،وال نثرا فنياأنا ال أريده شعرا،  ،ال ،تسبق مشيئتي ذلك

 ،شعر :البيان ثالثة أنواع :لنا أن طه حسين كان يقول تعلمون
فالقرآن الكريم متفرد بجالله وكماله  ،وقرآن كريم ،ونثر فني

 .عن الفنين اآلخرين
 

ماذا يضيرنا لو بحثنا في القرآن الكريم عن بعض 
وهو أن القرآن الكريم الذي  ،لنثبت شيئا مهما ،إيقاعات الشعر

احتوى علوم العربية بل هو أصل علوم العربية كما يقول 
أصل العلوم هو  وإنما ،ولم يحتو علوم العربية فقط ،ماءالعل

فلم ال  ،وكل علوم العربية ،العربية نحوا وصرفا وبالغة وأدبا
لم ال يشير ولو من بعيد إلى علم  أو ،يحتوي العروض

 ،أليس هذا إعجازا بيانيا يتجلى في القرآن الكريم ؟العروض
 ؟يضاف إلى اإلعجازات األخرى

 
 .بلى :أحدُالطالب

 .اتفقنا ،الحمد هلل :أ.د.سالمُعياد
 

ما دخلنا بهذا الرصيد إلى القرآن سنجد سدا منيعا إذا 
مع أنه فن  ،من النصوص القرآنية التي تنأى به عن الشعر

رغم مكانة الشعر كما يعده العلماء فن العربية  !العربية األول
                                                

7
يه؟ ألن ليس كل من قال بيتا أو شطر يبقى قال شعرا )...( الكالم ده مش موجود،   

 وال حتى بيت كامل ده بنجهد أنفسنا على ما نكون بيت.
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القرآن يرفض إال أن  - والقرآن كرم هذه اللغة فنزل بها ،األول
 .له بأنه شعر الكفارفي آيات كثيرة ادعاء 

  
 ،نستعرض بسرعة ما قاله القرآن الكريم عن فن الشعر

 :ذكرت كلمة الشعر والشعراء في القرآن الكريم ست مرات
 

ُالشعراء1ُ بسم هللا  :-! تعالى – كما تعلمون قوله فيُسورة
)} الرحمن الرحيم ل  الش ياطين  ن ز  ن  ت  لى م  م  ع  ب ئ ك  ل  أ ن  ( 221ه 

لى ك ل  أ ّفاك   ل  ع  ن ز  ثيم   ت 
ع  ي ل   (222) أ  م  بون   قون  الس  م  كاذ  ه  ر  ث  و  أ ك 

ه م  ال غاوون  )223) ت ب ع  راء  ي  الشُّع  ر  أ ن ه م  في ك ل  224( و  ( أ ل م  ت 
)225واد  ي هيمون  ) لون  ع  ف  قولون  ما ال ي  أ ن ه م  ي  ( إاّل الّذين  226( و 

روا هللا   ك  ذ  لوا الّصال حات  و  م  ع  نوا و  د  آم  ع  ن  ب  روا م  ت ص  ان  ثيَرا و   ك 

ل بون  ) ق  ن  ل ب  ي  ق  ن  ل موا أ ي  م  ل م  الّذين  ظ  ع  ي  س  ل موا و   {(227ما ظ 
 صدق هللا العظيم.  227-221الشعراء 

 
ُفيُسورةُاألنبياء2ُ  ت راه  ب ل  }ُ الم  ب ل  اف  غاث  أ ح  ب ل  قالوا أ ض 

ة  ك   ت نا ب آي 
أ  ي  ل  ٌر ف  و  شاع  لون  ه  ل  األ  و  س     .5األنبياء  {ما أ ر 

}إ ن ه م  كانوا إ ذا   بسم هللا الرحمن الرحيم فيُسورةُالصافات3ُ
( ب رون  ك  ت  كو35قيل  ل ه م  ال إ له إ اّل هللا  ي س  إ ّنا ل تار 

قواون  أ  ي  ت نا  ( و  آل ه 
( نون  ج  ر  م  لي36ل شاع  س  ق  ال م ر  د  ص  ق  و  ل جاء  ب ال ح  )( ب   {(37ن 

 .37-35الصافات 
 
ُالطور4ُ  ُسورة ال  في ب ك  ب كاه ن  و  ة  ر  م  ت  ب ن ع  ر  ف ما أ ن  ك  ذ  }ف 

نون  ) ج  نون  )22م  ي ب  ال م  ب ص  ب ه  ر  ر  ت  ٌر ن  قولون  شاع  ( 33( أ م  ي 
ب صين  ) ر  ت  ن  ال م  م  م  ك  ع  ب صوا ف إ ّني م  ر   .31-22({ الطور 31ق ل  ت 

 
5ُُ ُسورة ريم  )}  الحاقةفي سول  ك  ل  ر  و   (43إ ن ه  ل قو  ما ه  و 

نون  ) م  ر  ق لياَل ما ت ؤ  ل  شاع  ل  كاه ن  ق لياَل ما 41ب ق و  ال ب ق و  ( و 
ك رون  ) ذ  ب  ال عال مين  )42ت  ن  ر  زيٌل م  ن   .43 -43({ الحاقة 43( ت 
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ب غي ل ه  }  فيُيس6ُ ن  ما ي  ر  و  ناه  الش ع  ل م  ما ع  ٌر و  ك  و  إ اّل ذ  إ ن  ه 
بيٌن ) آٌن م  ق ر  لى 62و  ل  ع  ق و  ي ح ق  ال  ّيَ و  ن  كان  ح  ر  م  ذ  ( ل ي ن 

 .صدق هللا العظيم  .73 -62يس  {(73ال كاف رين  )
 
 قد هذه اآليات إن ،سريعة نناقش هذه اآليات بسرعة  

لداللة ل ،أربع مرات (شاعر)وردت في القرآن الكريم بلفظ 
مثل األستاذ  ،الذي ينشئ الشعر ،الشاعر نفسه عالمبد على

وردت بنص  .فهو مبدع ،الدكتور محمد جمال صقر شاعر
كما وردت  ،مرة واحدة في سورة الشعراء (شعراءال)الجمع 
كما  ،في يس شاعر مرة واحدةال لنتاج وهو اسم( الشعر)كلمة 

اتهام  يجمع بينهما (الشاعر)و (الشعر)نالحظ أن ورود كلمة 
بعدم الرسالة  -! وسلم ،صلى هللا عليه - شركين للرسولالم

مقالة بنفي من هللا ل على ذلك دُّ ر  واآليات ت   ،ونفيها عنه
 ،وللرسالة -!وسلم ،صلى هللا عليه - للرسول اتثبيت ؛المشركين

الكهانة عن رسوله  هللا كما نفى ،وتصديقا له فيما بلغ عن ربه
  لنبوة والوحي والرسالةوأثبت له ا ،والجنون والسحر والشعر

لين  } س  ق  ال م ر  د  ص  ق  و   .37الصافات {ب ل  جاء  ب ال ح 
 
ما أشهر وهي  ،أما اآليات األخيرة في سورة الشعراء  

رفض أو المتشدقون بللشعر  رفض اإلسالميردده المتشددون ب
ه م  } -!تعالى -وهي قوله ،اإلسالم للشعر ت ب ع  راء  ي  الشُّع  و 

والحقيقة أن هذه اآليات تتناول قضية  ،224الشعراء  {ال غاوون  
 ،قاطفهي مكونة من خمس ن ،حول فنية الشعر ؟نقدية كيف

 .8فهي مهمة جدا ،انتبهوا إليها جدا
 

من  استيحاء الشعرما كان شائعا وقتها عن مسألة  :األولى
كل شاعر فحل في الجاهلية اعتقد أن له  حتى إن ،الشياطين

                                                
8

 خدوا بالكو معايا قوي، مهمة قوي!  
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 ،وهذه فرية وأكذوبة كما تعلمون ،شعره هشيطانا يوحي إلي
 .فأكثر الشعراء في هذه الطائفة كاذبون

 
قهم من اتبع الشعراء: الثانية خياالت فيما يذهبون إليه من  وصد 

 .واهم طاغ فهو وأكاذيب
 

كانوا  ،في األودية هيمون على وجوههمأن الشعراء ي   :الثالثة
قيل إنهم  ؛شعرا ويصورون ما يعتقدون ،ديما يتخيلونكذلك ق

يتا بين جبلين هائما على وجهه في وجدوا مجنون ليلى م
ه م  ال غاوون  )} الصحاري ت ب ع  راء  ي  الشُّع  ر  أ ن ه م  في 224و  ( أ ل م  ت 

 -224الشعراء ُ.صدق هللا العظيم({ 225ك ل  واد  ي هيمون  )
225.ُُ

ُ
 ؟كيف ،2ةوهذه هي الخطور ،أنهم يقولون ما ال يفعلون :الرابعة
 ؛هنا مسألة الكذب الفني ال الكذب األخالقي في رأي النقاديعني 

ي قولون  ما ال } !ألم يقل النقاد إن أعذب الشعر أكذبه
لون   ع  ف   ٢٢٢ الشعراء:{ي 

 
وأولهم شعراء  ،الملتزمة المؤمنة استثناء الفئة :الخامسة
 ،ثابت حسان بن :الثالثة -!وسلم ،صلى هللا عليه - الرسول

ذلك ما ورد ومما يؤيد  ،وعبد هللا بن رواحة ،عب بن مالكوك
 كما تعلمون - شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني في
جاء حسان بن ثابت وصاحباه إلى  لما نزلت هذه اآلية أنه -

يا رسول  :قالوا ،وهم يبكون -!وسلم ،صلى هللا عليه - النبي
 - فقال النبي 13!شعراء قد علم هللا حين أنزل هذه اآلية أننا ،هللا

 ،"إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات" :-!وسلم ،صلى هللا عليه
وانتقموا من بعد ما " ،أنتم ،"وذكروا هللا كثيرا" ،أنتم :ثم قال
وال  ،وال تقولوا إال حقا ،انتصروا :ثم قال لهم ،أنتم ،"ظلموا

                                                
9

  أهي دي بقى الخطورة.  
11

 قال ضيفنا الكريم موضحا: يعني إحنا كده! 
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فال  ؛يعني تحروا الحق في مدائحكم ،تذكروا اآلباء واألمهات
يعني وال تنابزوا  ،اآلباء في أهاجيكمتسبوا األمهات وال 

 .باأللقاب
 

ناه  }سورة يس  أما اآلية األخيرة التي وردت في ل م  ما ع  و 
ب غي ل ه   ن  ما ي  ر  و  هذا  ،فن الشعرأي ما علمه ربه  ٢9 يس:{الش ع 

 ،صلى هللا عليه - وما ينبغي لمحمد ،يجمع عليه المفسرون
اسمحوا لي  ،مختلف آخر معنىأو  ،شاعراأن يكون   -!وسلم

ما علمناه ما ينبغي للشعر من أدوات فنية ليقول  :هأن أعلن
 – فربنا ،يمتلك أدوات الفن الشعري أن مهالشاعر يلز ،شعرا

وما علمناه  ،إن النبي ليس شاعرا :قال – !وتعالى ،سبحانه
وما وهبناه صنعة  ،وما أعطيناه فنية الشعر ،فن الشعر أيضا

 ،نحت القوافي صنعة الشعر ،فصنعة الشعر فن ،لشعرا
صلى  - وإن كان النبي ،وغيرها ،وجنوح التصوير ،ورصفها
 ،..هذا أنهقد أوتي مجامع الكلم ليس معنى  -!وسلم ،هللا عليه

لكنه  ،وأعلم الناس باللغة ،أفصح الناس !ال ،أستغفر هللا العظيم
 .11به فنية الشعرنفى عنه وعن كتا ،لم يهيئه هللا لفن الشعر

 
خالصة القول أن القرآن الكريم كله لم يحظر قول 

اآليات  هل فيما عرضناه اآلن من ،أو لم يحرم قرضه ،الشعر
كما  ،ة شيء يقول إياكم أن تقولوا شعراالمواضع الست ة أوالست

أو حرم كل المحرمات صراحة في القرآن  ،حرم شرب الخمر
ولم يحرم  ،يحظر قول الشعر إن القرآن لم ،لم يقل ذلك ؟الكريم
بل إنه  ،مادام الشعر ملتزما بقواعد اإلسالم ومنهجه ،قرضه

 ،صلى هللا عليه - وللنبي ،ويحترمه ،ويقبله ،يحفل بالجيد منه
مواقف من  ،مواقف تحتاج إلى محاضرة مستقلة -!وسلم
وللصحابة أيضا مواقف من الشعر تحتاج إلى محاضرة  ،الشعر
من إيقاعات شعرية نعرض ما نعرفه أن  غرو إذنفال  ،أخرى

                                                
11

الشعري )...( وما علمناه كمان فن الشعر )...(  الشاعر الزم يمتلك أدوات الفن 

 يعني مش معنى كده ان هو... أستغفر هللا العظيم، ال!
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ن القرآن فإذا كا ،على القرآن الكريم أو إيقاع الشعر العربي
من نحو وصرف  واإلسالم علوم العربية الكريم يعد أصال لكل

 مادامت ،وغير ذلك فلم ال يحتوي علم العروض وأدب وبالغة
  !ترفضه وال ،تتعارض مع ذلك النصوص القرآنية ال مقاصد

 
من تعرض لهذه القضية من علمائنا القدامى أقدم  ولعل

 ،الباقالنيهو أبو بكر بن محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
 1313و 253 ،هجرية 434و 338الذي عاش ما بين 

في كتابه المشهورين رابع الهجري اء القرن الأحد علم ،ميالدية
 (نفي الشعر عن القرآن)في فصل  "إعجاز القرآن"المشهور 

فإن زعم زاعم أنه وجد في القرآن ] :قال ؟قال الباقالني ماذا
 ،أو أبيات تامة ،فمن ذلك ما يزعمون أنه بيت تام ،شعرا كثيرا

المصراع شطر  ،يعني شطر [ومنه ما يزعمون أنه مصراع
 :كقول القائل]البيت 

 .[دون  لما توع   هيهات   هيهات  وتي ل  لما حاولوا س   قد قلت  
 .لمؤمنونسورة ا في !شطر !مصراع
من  ،رمل ["وجفان كالجواب وقدور راسيات]" أيضا

طبعا  ،12فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن ،مجزوء الرمل
وهي القدر  (جفنة)جمع  (جفان)تعرفون  (جفان كالجواب)

قدور و ،13الحوض الكبير الممتلئ ماء مثل (كالجواب) ،الكبير
ج فان  } ىهذا معن، ثابتة راسية على المواقد لثقلها وكبرها و 

يات   ق دور  راس  واب  و  ال ج   :-!تعالى –[ قولهكو] .٣١ سبأ: {ك 
فاعالتن متفعلن فعالتن  18["من تزكى فإنما يتزكى لنفسه"]

 .من مجزوء الخفيف ،خبن ،سقطت األلف ،متفعلن
 

                                                
12

لما قرئت اآلية أسرع بعض الطالب ناسبا اللحن إلى بحره الرمل، فقال ضيفنا  

 الكريم: أيوه كده عاوز الشعراء!
13

 كالجواب يعني زي الحوض الكبير اللي مالن ماء. 
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انتبهوا معي هذا الكالم في إعجاز  - !تعالى – [قولهكو]
 يجعل له )مخرجا( ومن يتق هللا" :-!تعالى – يقول  !القرآن

 .14 "ويرزقه من حيث ال يحتسب
 

قارئ  أي الفرق بيننا وبين الباقالني أو الفرق بيننا وبين
الشاعر حينما  ،نستحضر في أذهاننا األداء الشعريأننا عاد 
الشاعر  ،عندما يقرأ شعر شاعر شعره ليس كأي إنسان يلقي

 هو ،روهو النب ،وهو اإليقاع ،حينما يلقي شعره ينغمه
عبأ الكلمات في الموسيقى  -بتعبير عامي - م  ظ  ن   هو ،الموسيقي

يلقي  مافحين ،فالموسيقى مستحضرة في الذهن ،التي في ذهنه
هذا الشاعر الذي يتقن علم ف ،اعلينا قصيدته يلقيها بموسيقاه

ويحفظ أوزان الشعر العربي إذا قرأ القرآن الكريم  ،العروض
وهو  كله في ذهنه اع الشعروهو مستحضر أنغام الشعر وإيق

يعيب القرآن الكريم  قبل كل اعتبار هل هذاف ؟يقرأ أال يجد شيئا
ق ة  في القرآن  ؟هن  س  ح  وي   ،هد  و  ج  أم ي  س  و  بل أنا أزعم أن هذه الم 

تيسر له  ،الكريم تساعد الناشئ أو المسلم بعامة على الحفظ
أجد دواعي فأنا أحفظ الشعر بسهولة جيدة حينما  ؛قضية الحفظ

يسهل  ،الحفظ في الشعر هي هي موجودة في القرآن الكريم
على القرآن حينما يحتوي  إطالقا فال غبار ،علي حفظ القرآن

 ،جملة ،مصراع ،شطر ،وال قطعة ،ال قصيدة ،على تفاعيل
 ،وسيقول الباقالني اآلن إنها ليست إال مقطعات قصار .جزء
 ،بها ويحفلون ،نونهاموسيقى الشعر التي كان العرب يتق لتبث

فحينما يجدون هذه الموسقة في  ،كما يحتفلون بميالد الشاعر
 .15يحفظونه ،القرآن الكريم يزداد تعلقهم به

 

                                                
14

و معايا ده كالم الباقالني في إعجاز القرآن )...(،)ومن يتق هللا( وبعدين خدوا بالك  

 يحط مخرجا بين قوسين وبعدين )ويرزقه من حيث ال يحتسب(.
15

الشاعر حينما يلقي شعره غير أي إنسان يقرأ شعر شاعر )...( اللي هو )...(  

اقالني دلوقتي انها اإليقاع اللي هو النبر )...( مش قصيدة مش قطعة )...( وهيقول الب

 ليست إال مقطعات قصار.
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}ومن يتق هللا يجعل له{ ثم )مخرجا( في الوسط ثم 
لو  ،{ومن يتق هللا}لو قطعنا  ،{ويرزقه من حيث ال يحتسب}

  ؟نعم ،{ومن يتق هللا يجعل له}موسقنا 
 

 16.المتقارب :حدُالطالبأ
 

 ه  ل   /ل  ع  ج  ي   ه  / الالّ  ق  / ت  ت  ي   ن  وم  
  ،فعو /فعولن /فعولن /فعولن

 ب  س  ت  / ح  ال ي   ث  / ي  ح   ن  م   ه  / ق  ز  ر  وي  
  ،فعو /فعولن /فعولن /فعولن

البيت عن  خرجت ،في الوسط (مخرجا)لكن جاءت 
 وهذه مشيئة هللا ،أو انكسر الوزن ،اختلف الوزن ؛كونه شعرا

وسعه وهو  في - !وتعالى ،سبحانه – كان هللا – !تعالى –
كان بوسعه أن  -وخالق الشعراء  ،وخالق الشعر ،خالق الكون

أن القرآن لئال يعتقد أحد لكن إرادة هللا  ،صياغة أخرىيصوغه 
 ث   /ي  ح   ن  م   ه  /ق  ز  ر  ي  و   ../ه  ل   /ل  ع  ج  ي   ه   /الالّ  ق  ت   /ت  ي   ن  وم   .شعر
 !ب  س  ت   /ح  ال ي  
 

أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك "] :- !تعالى – وفي قوله
 -تعرفون لو قال  ،كسرت الوزن (ذلك)، ["الذي يدع اليتيم

أرأيت الذي يكذب بالدين ) :في غير القرآن - !وتعالى ،سبحانه
تن فعالتن متفعلن فعال ؟لصارت ماذا (الذي يدع اليتيمفذاك 

هناك في السابق كانت  – رفالح لوال ،فعالتن متفعلن فاعالتن
 لم لكن هللا ،الستقام الوزن لوال هذا الحرف - وهنا حرف كلمة

 .17ليس شعرا ؛يشأ ذلك
 

وقد جاء على وزن بيت تام من الخفيف لوال أن إرادة 
شاءت أن تزيد الما بين ذا اإلشارية وكاف  - ذا كالمي – هللا

                                                
16

 علق أستاذنا الكريم على إجابة الطالب فخورا: مع حضرتك! 
17

 )...( ذلك راحت كاسرة الوزن، بالكو لو قال سبحانه وتعالى في غير القرآن. 
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م  ]قد و .التام فلوالها الستقام الوزن ،الخطاب  - [نواس أبو نض 
أبو نواس هذا  ضمنماذا فعل!  ،انظروا أبا نواس -!سامحه هللا

 :في ديوانه قال بيتين [ل وقالفي شعره ففص  ]
ل َنا  ع  ق را م   قلبي والهوى يصدع الفؤاد السقيماليصدع ] و 

 .18[أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيما 
 

إلى  الدهور بي نواس هذه ستظل عبرفكرة أ ،انتبهوا
 شخص عمل هذا العمل ؛معكمسأختم بها كالمي و ،يومنا هذا

يزل على قيد  الم ،شيخ ،من أوله آلخره ،في القرآن كله نفسه
 .12الحياة

 
في القرآن على الباقالني أن ما جاء فكرة من فوجدوا 

رات وزن أو جاء بيتا فهو  ،كالم جميل، الشعر فهو بضع ش ط 
النتيجة المهمة  انتبهوا إلى ،تامه وليس من ،نعم ،من مجزوئه

رات ما جاء في القرآن الكريم من الشعر !هذه إذا و ،بضع ش ط 
 ،الشطر يعني من ؟، مامعنى هذامجزوءال من بيت فهو جاء

كان  ،بفترة طويلة د  ص  بعد أن ق   ،كله مجزوء والرجز ،مصراع
 ،انتقل إلى أن الشطر بيت ،قصيدا على منوال القصيدة

 يعني أصبح الراجز ،الشطراتقافية واحدة في كل فأصبحت ال
أصبح ، فكان مطالبا بنصفها بضعف القوافي بعدما امطالب

 .23العروض والضرب هو ،الضربالعروض هو 
 

دُّ هذا شعرا :إحدىُالطالبات  ؟هذا البيت ،هل ي ع 

                                                
18

"..." ضمنه أبو نواس في  -عز،وجل–نص كالم الباقالني هو:)وكقوله  

،وشعره)...(. وكل ما خططت تحته خطا فهو كالم شعره،ففصله،وقال فذاك الذي

 الباقالني في إعجاز القرآن.
19

خدو بالكو فكرة أبي نواس دي ستظل عبر الدهور إلى يومنا هذا،وهختم بيها  

 الكالم بتاعي معاكم،واحد عمل نفس الكالم ده في القرآن كله بقى.
21

د،رؤبة والعجاج والكالم   ده في الكتاب بتاعي هنا والبيت كمان مجزوء،بعد أن قُصِّ

يعني بقى الرجز مطالب بضعف القوافي بعدما كان نُص القوافي )...( بقى العروض 

 هو الضرب والضرب هو العروض.
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 :لكن  قولي ،21ال يكون السؤال هكذا ،ال :أ.د.ُسالمُعياد

 متى نعد النص شعرا؟
 

منذ زمن بعيد على أن تكون المقطعة  قاد اجتمعواالن
 – كما قال أحد العلماء –لكن شخصا  ،سبعة أبيات التقل عن

 !مستفعلن فاعالن يكون قد قال شعرا ،من يشتري باذنجان :قال
 22!يكون شاعراأ !شخص ينادي على باذنجان يكون قال شعرا

 
ارتجز  ،ارتجز مرتين -!عليه الصالة والسالم -النبي

 :مثال ،عني قال بيتا من الرجز مرتيني
 .أنا ابن عبد المطلب   أنا النبي ال كذب
شاعرا مادام قال  -!وسلم ،صلى هللا عليه -فهل يعد النبي
 ؟المناياقف حاسم تتراءى فيه وفي مو ،في حالة انفعال شديد

 
 .لكنه لم يقصده :أحدُالطالب

ُعياد ُسالم  ،س شعراوحتى لو أنه قصده فلي ،لم يقصده :أ.د.
ليس عن  ،قضية نفي الشعر عن الرجز أيضا ومن هنا كانت
من األسباب التي دعت  ،ارتجز ألن النبي قد ،القرآن فحسب

النبي قد ارتجز مرة العلماء إلى نفي الشاعرية عن الرجز ألن 
 23 !ال إله إال هللا ،الرجز كله ليس شعرا ،ال :أو مرتين فقالوا

 
فهل  ،ن يردد شعر بعض الشعراءحيانا كاهو أ :إحدىُالطالبات

 ؟كان يغيره

                                                
21

 أل،مش البيت شعر،ماتقوليش كده،قولي متى نعد النص شعرا؟ 
22

)...( تبقى قصيدة، تبقى شعر! لكن واحد زي ما قال أحد العلماء بيقول: من  

اذنجان مستفعلن فاعالن، يبقى قال شعر، واحد بينادي على بدنجان يبقى قال يشتري ب

 شعر، هذا شاعر! أل! ورد أستاذنا الكريم بدعابته الحاضرة: ُخَضري!
23

)...( ولذلك من هنا قامت قضية نفي الشعر عن الرجز كمان، مش القرآن بس)...(  

 ؟ هم.فقالوا ال يبقى الرجز كله ليس شعرا)...( مين قال كده
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ُعياد ُسالم لكنه كان  ،كان يتمثل ببعض األبيات ،نعم :أ.د.
ل إنه راوية حتى ال يقا ؛عليه الصالة والسالم ،يكسرها عمدا
صلى هللا  - وليس راوية للشعر ،فهو ليس شاعرا ،للشعر أيضا

  24.-!وسلم ،عليه
 

حد أ فإنالباقالني لكي نثبت صحة نظرية و
مفاتيح  عمل لنا ،25يّ ل  صفي الدين الح  وأعتقد أنه  ،العروضيين

ّمى لألبحر البيت التالي ثم جاء في  ،نظم بيتا من الشعر ،كما ت س 
 -!تعالى -وفي الشطر األخير آية من كتاب هللا ،بتفاعيل البحر

ر ،على نفس الوزن  حفظنا إياها ،باسم البحر البيت األول وصد 
الدكتور مهدي عالم منذ أكثر من نصف  -!رحمههللا ي - أستاذنا
 :26أقرأها عليكم بسرعة ستة عشر بحرا ،-!رحمه هللا - قرن
 
 رُإفِنُإوالُتَُُسُإنَُأإُيُفَُبُإياُذاُالظَُُّوآمنت27َُُالهوىُهُ رانَُفُإكُ ُذوليُفيكَُعَُُطالَُأَُ 1

ُ{فمنُشاءُفليؤمنُومنُشاءُفليكفرُإ}ُفعولنُمفاعيلنُفعولنُمفاعلنُُُ
م  } الكهف في سورة حاط  ب ه 

نا ل لّظال مين  ناَرا أ  د  ت  إ ّنا أ ع 
ق ها راد   .هإلى آخر ٢9الكهف:  {س 

 
ُهمُإعسىُتخلوُأماكنُ ُالمواُعليكَُُيديُأدعوُعلىُفئة ُُإنيُبسطتُ  2
 {همُإرىُإالُمساكنُ فأصبحواُالُيُ }ُمستفعلنُفاعلنُمستفعلنُفعلنُُُ

                                                
24

لما خشي أستاذنا الكريم زيادة المقاطعات لكالم الضيف الكريم نبهنا على أدب من  

 آداب المحاضرات قائال: علقوا أسئلتكو لو ليكو أسئلة وأفكاركم عشان ماتضيعش.
25

؛ فقد ذكر أنها للشهاب، وعلق محققه عالء الدين 121الهاشمي "ميزان الذهب":  

بن عمر الخفاجي المصري، قاضي القضاة، عطية: "الشهاب أحمد بن محمد 

هـ، ونشأ بمصر، تنقل في 977وصاحب التصانيف، نسبة إلى قبيلة خفاجة، ولد 

البالد اإلسالمية قاضيا ومعلما، متصال باألمراء والملوك إلى أن استقر به األمر في 

هـ، وله تصانيف كثيرة منها: ريحانة األلبا، 1169مصر، فعاش بها حتى توفي 

ة على تفسير البيضاوي، قالئد النحور في جواهر البحور في العروض. حاشي

 .1/238األعالم: 
26

الدكتور مهدي عالم )...( هاقراها عليكم بسرعة  -هللا يرحمه!–حفظها لنا أستاذنا  

 بحر. 16
27

في هذه األبيات حوار متكرر بيننا وبين ضيفنا الكريم يسأل فيه عن اسم البحر  

 بقى إيه؟ طويل.فنجيب، مثل: أطال ي
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 .األحقاف
 
28ُالشفاُللسقيمُُِآياتُ ُفيهُُِلُمنُتالقُ هُالهجرُُِياُمديد3َُُ
ُ{الحكيمُُِالكتابُُِتلكُآياتُ }ُفاعالتنُفاعلنُفاعالتنُُُ

 .في لقمان
 
ُتترنمُإُعواذل ُُهُ ثقلتُإُالهوىُعليناُولكنُإُل ُمُإحَُُخف4َُُّ
ُ{جهنمُإُعناُعذابَُُربناُاصرفُإ}ُفاعالتنُمستفعلنُفاعالتنُُُ

 .الفرقان في
ُ
ُنماُقدُإُبكَُُهمُإوحظُ ُقدُبايعوكَُُياُرشاُوأولوُالهوىُكَُصفاتُ ُتُإلَُمُ ك5َُُ

ُ{ماإنَُُّبايعونكَُيُ ُالذينَُُإنَُّ}ُمتفاعلنُمتفاعلنُمتفاعلنُُُ
ُ.في الفتح

ُ
ُغىبَُُقدُإُمنُإُأسكتتُإُألقىُالعصاُقدُإُفيُموسىُالذيُاُباللومُِياُراجزُ 6ُ

29ُ{غىطَُُإنهُ ُإلىُفرعونَُُاذهبُإ}ُعلنُمستفعلنمستفعلنُمستفُُُ
ُ
ُهُِسُِنُإداعيُأ ُبُُِميلوه ُتَُاسُإفَُُنافرُ ُظبي ُُنحوَُُمُإتُ لُإمَُرَُُإنُإ7ُ
ُ{عنُنفسهُُِهُ تُ دُإراوَُُولقدُإ}ُفاعالتنُفاعالتنُفاعلنُُُ

 .يوسف
ُ
ُمُإواُصبكُ محَُارُإُأياُغيدُ ُوقلإُُواديُالحمىُإلىُغزالنُُِسارعُإ8ُ
ُ{مُإكُ قواُربَُّاتَُُّياُأيهاُالناسُ }ُمستفعلنُمستفعلنُفاعلنُُُ

 .في الحج وفي اإلنسان
ُ
ُبفيُه ُذُإخُ ُوقالَُُرمىُبسهمُ ُارشُ ُديدُِفيُخُ ُالعينُ ُحُ تنسر9ُُِ

                                                
28

ل عليها في   شوفوا انا بقراها ازاي: "فيه آيات الشفا للسقيم". البنية اإليقاعية يَُعوَّ

 قراءة الشعر العربي.
29

عقب على البيتين بقوله: غير قراءة العالم أو قراءة القارئ للقرآن،األداء مش في  

علم العروض دماغه،إنما هو يخضع النص القرآني لعلم التجويد،ومالوش دعوة ب

 فمايكتشفش حاجة.
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30ُ{فيُالسكينةَُُهوُالذيُأنزلَُ}ُمستعلنُمفع التُ مستفعلنُُُُ
ُ

ُتاهواُمُإفهمُفيُعشقهُُِبعشاقُ ُجُإزَُهُإلئنُت10َُُ
ُ{ناُهللاقالواُحسبُ و}ُمفاعيلنُمفاعيلنُُُُ

 .في آل عمران وفي التوبة
 

ُاراكزونَُُةُِقَُّزُِفيُاألَُُوشاة ُُهُ تُإرَُفَُّوَُُاألحبةُِبُغرامي11ُ
 {اإذاُمرواُبهمُيتغامزونَُ}ُمفاعلتنُمفاعلتنُفعولنُُُُُ
 

ُمُإهُ لَُجادَُُكَُافيُهوُىهوُ ُوشاةَُُبُإضُِتَُاقُإ12ُ
{مُإلهُ ُكلماُأضاءَُ}ُنُإل ُعُِتَُسُإمُ ُفاعالتُ ُُُُُ

31ُ
٢٢ُالبقرة: 

ُ
ُظيم ُالنَُُّمانُ الجُ ُفيهُُِارُ غُإثَُُعابَُُنُإمَُُثَُّت ُجُإِا12ُُ
و}ُمستفعلنُفاعالتنُُُُُ ُ{مُ الرحيُالغفورُ ُوهإ

 .يونس
 

ُالسماءُُِدَُعُإبُ ُكَُشاتَُوُ ُدُإوباعُُِماءُُِنيُكأسَُقُِاسُإُوهاتُُِبُإقارَُت13َُُ
ُ{غاثواُبماءغيثواُيُ يستُوإنُإ}ُفعولنُفعولنُفعولنُفعولنُُُُ

 .٢9الكهف: 
 

ُنيرُ مُ ُهُ ىُوجه ُفتُ ُعوناضارُِتُ ُإلىُكمُإ14ُ
 {الخبيرُ ُاللطيفُ ُهوَُ}ُمفاعيلنُفاعالتنُُُُُ
 

                                                
31

أكمل اآلية "في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا"،ثم عقب على البيتين بقوله: خدو  

 بالكو َعّمال يِقَْصقَص ان شا هللا حرف!
31

مقتضب، متعب قوي! وكان ضيفنا الكريم يكمل اآليات الوارد بعضها ناقص  

كلما أضاء لهم" مكمال "مشوا فيه المعنى في األبيات المذكورة؛ كأن يقول في مثل "

 وإذا أظلم عليهم قاموا".
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المتدارك الذي يدعي بعض  هو المستدرك أوآخر بحر 
ولكن ه  ،العلماء أنه ليس من وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي

الحق أنه من وضع تلميذه سعيد بن مسعدة ف ،من وضع تلميذه
ُ.استدركه تلميذه عليه ،اسمه المتدارك ،األصغر األخفش
ُ

ُرُإهَُوُإالجَُُم ُظُإنَُُهُِمُِسَُبُإفيُمَُُراغُإقلبيُيلثمُثَُُكُإدار15ُُِ
ُ{الكوثرُإُإناُأعطيناكَُ}ُلنلنُفعُإلنُفعُإلنُفعُإفعُإُُُُ

 .سورة الكوثر
 

 :قال ،32لم ينسه صفي الدين الحلي مخلع البسيط إنما
 

ُ.تصلىُبهُمهجتيُالحرارهُإُعشقُقلبيُبنارُُِعتَُخل16َُُّ
 .{وقودهاُالناسُوالحجارة}ُمستفعلنُفاعلنُفعولنُُُُُ

 .في البقرة وفي التحريم
 

وفي غير هذه المتون العروضية نقف قدام القرآن 
 نخرج ال نستطيع طبعا أن ،الكريم خاشعين نستخرج منه أمثلة

أستغفر  -أو ،التي تخضع لهذه األوزانكل النصوص القرآنية 
اإليقاعات التي تتواءم مع آيات األوزان أو  -!في التعبيرهللا 

وأنا من سنين  ،واإليقاعات فرع ،فالقرآن أصل ،القرآن الكريم
ألني  ،سنكم وأنا معني بهذا الموضوع مثل منذ أن كنت في

والحمد  ،ومازلت –أوزان  فكنت حافظا ،أقول شعراكنت قديما 
أقرأ  فعندما ؛الستة عشر حافظا أوزان الشعر العربي - هلل

تحت الجملة أو التركيب  –وربنا يسامحني  –القرآن أضع 
مصحفي كله مخططا  فتجد ،العروضي كما قال أستاذكم خطا

خطوط أو  كل صفحة فيها ثالثة ،آخر الناسمن أول البقرة إلى 
 .33وقد أحضرته معي ،ومرة باألزرق ،ومرة باألحمر ،أربعة

                                                
32

 فيه كمان اسمه مخلع البسيط، برضه مانسيهاش الراجل. 
33

)...( وانا من سنين منذ كنت في سنكو وأنا معني بهذا الموضوع، ألني كنت زمان  

 -وربنا يسامحني–وانا عيل صغير بقول شعر، فكنت حافظ)...( فلما اقرا القرآن أحط 
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ُصقر ُجمال ُمحمد زعمون أن ال هذه هي البقرة التي ت :أ.د.

 !شيء فيها
 .البقرة مليئة :أ.د.ُسالمُعياد

 !شيئا هم ال يجدون فيهايقولون إن :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
 34!ال :أ.د.ُسالمُعياد

 
 35.لنر سريعا لكي ال نضيع وقتكم

 
أشهر األبحر المنتشرة في  من وهوُ،مثالُالوافرُفي

 ،بعاطيع أن نحصيها طاسمعوا مني سريعا أمثلة ال نست ،القرآن
 :36ن القرآنحتى في اآلية التي فيها نفي الشعر ع

 {  ر  أ ن ه م  في ك ل  واد مفاعلتن  ،٢٢٢الشعراء:  {أ ل م  ت 
 .مفاعلتن فعولن

 !سبحان هللا ،حتى في اآلية التي تنفي الشعر عن القرآن فيها
 

  .حتى عبارة )والشعراء يتبعهم الغاوون( :إحدىُالطالبات
 .فيها موسيقية ،حتى هذه اآلية فيها كالم ،منع :أ.د.ُسالمُعياد

           

 {  أ ل م  ت ر  أ ن ه م  في ك ل  واد}  :٢٢٢الشعراء. 

 {  ل ك ن  ذ  ي  واٌن ب  ٌر ع  ال ب ك   .٢٦البقرة:  {و 

                                                                                                     

تحت الجملة أو التركيب )...( خط؛ فتالقي المصحف بتاعي مخطط. فكأن طالبا قال 

مداعبا الضيف الكريم: ناخد المصحف، أو ناخد البقرة، فرد ضاحكا: ال، تاخدوا إيه! 

دا انتو تاخدوني، وما تاخدوش البقرة! فقال أستاذنا الكريم مشاركا: إن البقر تشابه 

 صفحات المصحف.علينا! وحاول أن يرينا بعض 
34

قال أستاذنا الكريم: أهي البقرة اللي بتقولوا مافيهاش حاجة، فرد ضيفنا الكريم: ال  

ده البقرة مليئة، فقال أستاذنا الكريم: بيقولوا مش القيين حاجة في البقرة! فنفى ضيفنا 

 الكريم: ال.
35

 نشوف كده بسرعة سريعة عشان مانضيعش وقتكو. 
36

ة مانقدرش نحصيها طبعا، حتى في اآلية اللي فيها نفي اسمعوا مني سريعا أمثل 

 الشعر عن القرآن.
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 { ت بوه ى ف اك  ّمَ س  ل  م   .٢٦٢البقرة:  {إ لى أ ج 

 {ما كا ت ه م  و  ت  ت جار  ب ح  دين  ف ما ر  ت  ه   ،٣٢: البقرة {نوا م 
 37.اكتملت التفعيلة ؛وقف عند )كا( فقط

 {  زي ال كاف رين أ ن  هللا  م خ   .٢التوبة:  {و 

 {  ل م  هللا  الّذين ع  ل ّما ي  وقف عند  ، ٣٤٢آل عمران:  {و 
 .(الذين)

 {  أ بى هللا  إ اّل أ ن  ي ت م ي   . ١٢التوبة:  {و 

 {  يوب اّلم  ال غ  أ ن  هللا  ع   ٨٦التوبة:  {و 
 
 

توبة أيضا جاء جزء من آية على وزن الوافر وفي ال
يعد  الوافر ،ليس تاما الوافر أكون مخطئالكي ال  ،انتبهوا ،التام

النصوص الشعرية األصل أن لدينا من  ،اآلنمجزوءا كما قلت 
أصل مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن القديمة ما جاء على وزن 

روض الع تفعيلتي فعندما يدخل القطف في ،العروضية دائرته
ذن مجزوءا يعد إ ،(فعولن)إلى  (مفاعلتن)ل و  ح  والضرب ت  

 هللوصدق كل المخلصين  ،وصدق الباقالني ،تاما وليس
 .وللمؤمنين الكريم ولرسوله وللقرآن

 :في سورة التوبة ،فهناك فروق ،انتبهوا
م  } ديك  ه م  هللا  ب أ ي  ب  ذ  م  ي ع   !انتبهوا معي ٣٤التوبة:  {قات لوه 

ي ش ف  }لقارئ هذه اآلية كيف يقرأ ا م  و  ه  ل ي  ك م  ع  ر  ن ص  ي  م  و  ه  ز  ي خ  و 
نين   م  ؤ  م  م  دور  ق و   /وينصركم /ويخزهمو) ؟كيف أقرأها أنا {،ص 

شعرنا كل  ،بإشباع الميم وهذا جائز في الشعر العربي عليهم(
ر /ويشف صدو /عليهم /وينصركم /)ويخزهمو ،هكذا العربي
 .منينا(/قوم مؤ

الوافر لو تم تمامه ال يعد  و ،ألنه من الوافر ؟لم ،بيتا فهذا ليس
 38.بيتا

                                                
37

قرأها ضيفنا الكريم: "فما ربحت تجارتهم وما كا /نوا مهتدين" موضحا الوزن.  

 أقف عند )كا(، اكتملت التفعيلة، أقف عندها، خالص.
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 {ج زين  أ  .٢٢هود:  {ولئ ك  ل م  ي كونوا م ع 

 {  ب وار
ه م  دار  ال  م  لّوا ق و   .٢٦إبراهيم:  {أ ح 

 {  ث ل  الّذين م  م  أ ت ك  ل ّما ي   .٢٣٤البقرة:  {و 

 {  الل ب ك  ذو ال ج  ه  ر  ج  قى و  ب  ي   .٢٨الرحمن:  {و 

 {ب الن واصي 
ذ  خ  م  ف ي ؤ   .٤٣الرحمن:  {ب سيماه 

 {  ه فون  ر  الم  هللا  ث م  ي ح   .٨٢البقرة:  {ك 

 {  بيل ن  س  م  م  ه  ل ي          ٤٣ الشورى: {أولئ ك  ما ع 
 

وال أستطيع أن  ،ويخوفني كذلك ،هناك بيت يعجبني
 :أقوله

نون  } ز  م  ي ح  ال ه  ه م  و  ل ي  ٌف ع  و  نقرأها  ،١٦البقرة:  {ف ال خ 
والوافر  ،مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن ،مرات ومرات

 حذف من الوافر تفعيلتيهكأنه  ،مفاعلتن مفاعلتن فعولن
 ،طر الثاني تفعيلةالشمن الشطر األول تفعيلة و من ،األوليين

 32.نراها اآلنهذا في المجتث 

 {  كون ر  ّما ي ش   ٢١النمل:  {ت عالى هللا  ع 
 

القرآني في النص  هللا ن قد يزيدلكي يستقيم الوزإذن 
ليس  ،عا عمداطب ،حرفا -!وتعالى ،سبحانه – وقد يحذف ،حرفا

كل ما جاء  ،ألف مرة أستغفر هللا ،هناك شيء في القرآن سهوا
بوسع وكان  عمد -!تعالى – عن هللاوفي غير القرآن  في القرآن

وأن يضيف ما  ،شاءأن يحذف ما  -!وتعالى ،سبحانه – هللا
لكن بما أنه عمد إلى زيادة حرف قصد أن ال يكون بيتا  ،شاءي

أو زاد  ،أو أنقص كلمة ،أو زاد حرفا ،أنقص حرفا أو ،تاما
 أن يقرأ المسلم النص فيشعر بموسيقية يطرب لهاقاصدا  ،كلمة

 .وال يعرف لها مصدرا إال الشعراء
                                                                                                     

38
اعته خدو بالكو بقى عشان ماكونش مخطئ )...( أصل الدائرة العروضية بت)...(  

 فلما يبقى يدخل القطف التفعيلة بتاعة العروض والضرب
39

طب فيه بيت عاجبني قوي ومخوفني ومش قادر أقوله )...( الحكاية دي في  

 المجتث، هنشوفها دلوقتي.
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هذا بعد الوافر بسرعة  – وزنُالرجزإلى  أما إذا انتقلنا

حتى لفت ذلك  ،ثر انتشارا في القرآن الكريم من غيرهنجده أك -
الشيخ هو فضيلة  ؟نظر أحد العلماء األجالء تصوروا من يكون

 ،شيخ الجمعية الشرعية األول ،السبكيمحمود محمد خطاب 
 – يتتبع إيقاعات الرجز في كتاب هللافراح  ،لفت نظره هذا

 ،جزكتابي عن الر وأنا تعرضت لهذا وأنا أكتب ،-!تعالى
فجمع  ،"المقامات العلية"كتاب رائع جدا اسمه له  سبحان هللا!

وقد راجعت ذلك  ،جاءت على هذا الوزنفيه سبعا وأربعين آية 
لكن أنا لو  ،فوجدته صدقا وحقا ،ال أخفي عليكم ،على فضيلته

لكنه أخرج  ،أني الذي بدأت كنت أخرجت عشرين أو ثالثين
ن أل ،هللا أعلم ،أكثرم ويمكن أن يخرج أحدك ،سبعة وأربعين

 ،وعالمسألة تحتاج لفيفا من الشعراء أو من المهتمين بالموض
ون أداء ويقرؤ ،يضعون الفكرة في أذهانهم لفيف من الشعراء

وأنتم تعرفون الفرق بين األداء الشعري واألداء  ،شعريا
 .القرآني

 :43انظروا هذه األمثلة السريعة
 

 {نوا ب ت  هللا  الّذين  آم   .٢٨إبراهيم:  {ي ث 

 {  ه ر  ي  ديث  غ  ّتى ي خوضوا في ح  في  ،٣٤٢النساء:  {ح 
 .النساء واألنعام

 {  ن ي  ف م  ن  ال غ  د  م  ش  ي ن  الرُّ ب   .٢٢٢البقرة:  {ت 

 {(  ر ق د 
ل ة  ال  راك  ما1في ل ي  ما أ د  مستفعلن  ،٣القدر:  {( و 

 .مستفعلن مستفعلن

 {  ك ض  ن  أ ر  م  م  ك  ج  ر  ن  ي خ 
 .٣٣٢األعراف:  {م  ي ريد  أ 

 {  ة  ل و م  ح  فور  ذو الر  بُّك  ال غ  ر   .٢٦الكهف:  {و 

                                                
41

تصوروا مين قبلنا واحنا نايمين! )...( وانا اتعرضت لهذا وانا بعمل كتابي بتاع  

دأت كنت طلعت عشرين تالتين، لكن هو طلع سبعة الرجز )...( لكن انا لو انا اللي ب

واربعين، يمكن واحد هنا يطلع اكتر، هللا أعلم، ألن المسألة مش عايزة واحد، عايزة 

 لفيف من الشعراء، شوفوا بقى األمثلة سريعا، وهي هنا في الدفتر كاملة.
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 {َكا س  ن  ل نا م  ع  ة  ج   .٢٨الحج:  {ل ك ل  أ م 

 {ب روا نوا اص   .٢٢٢آل عمران:  {يا أ يُّها الّذين  آم 

 {  ن ف ر  ل ه م  ما قإ ن  ي  ل ف  ت هوا ي غ   .١٦األنفال:  {د  س 
 

 ،وتفعيلة مستفعلن يا أوالدي ،سبعة وأربعين ،كثير جدا
وهذا  ،في العصور األدبية القديمة انتشار فن الرجزمعروف 

سجع  أوال كان الشعر ؛الشعر ومبتداهفهو أصل  ،قلته في كتابي
هذا الكالم في كتابي  ،فأصبح شعرا ،ثم تطور ،ثم رجز ،كهان

 .41بالتفصيل
 

ما سر  ،ووتد مجموع خفيفين سببين (مستفعلن)تفعيلة 
 (مستفعلن)ألن تفعيلة  ؟القرآن كله وفيشارها في الشعر انت

التي يبنى عليها وزن الرجز اشتركت في التشكيل الموسيقي 
 مثل البسيط والسريع والخفيف والمنسرح ،لسبعة أبحر

ت ث والكامل ب والم ج  إذا  ،(متفاعلن)الكامل  الكامل! .والمقت ض 
ر يعني دخله زحاف اإلضمار تسكين الحرف أ   الثاني ضم 
ل ن) فاع  ل ن)تصبح  (مت  فاع  ت  ل ن)فتساوي  -(م  ع  ف  ت  س   ،وانتبهوا ،(م 

أتحدى لو أن شاعرا في قراءة الشعر بعامة  ظاهرة موسيقية
ر  فيها م   – بل يمكن ،كتب قصيدة في بحر الكامل فلم ي ض 

بل أستغفر هللا إن قلت في  ،في كل بيت –أستغفر هللا إن قلت 
أن هذا البيت أو أن هذه  ثبتوال ي   ،لةكل بيت أكثر من تفعي

ل ن)القصيدة من الكامل إال ورود  فاع   يعني مرة واحدة، (مت 
ثالث متحركات فساكن ورود فاصلة صغرى مرة واحدة 

وال  ،يجوز تسكين المتحركه في البيت ألن ؟لم ،فمتحرك فساكن
نحن اتفقنا أن الحركة ثقيلة والسكون  ،يجوز تحريك الساكن

في  لما أراد الشاعر أن يخفف زاد النص جماالخفيف، فك
، فهو يسك ن دائما ،في األذن في اإليقاع ،في الموسيقى ،الجرس

                                                
41

جع كهان )...( وده اللي انا قايله في كتابي بالتفصيل )...( األول كان الشعر س 

 وبعدين بقى رجز وبعدين تطور وبقى شعر، الكالم ده في كتابي بالتفصيل.
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ر م  لو حرك الساكن  ؛يسكن المتحرك وال يحرك الساكن ،ي ض 
قصيدة  –أعتقد  –ألجل ذلك ال توجد قصيدة  ،النكسر الوزن

 ،تبل يمكن في كل بي ،من الكامل تخلو من اإلضمار كاملة
 42.وإنما يأتي اإلضمار عفويا ،والشاعر ال يقصد

 
فهو أقل انتشارا من  الكاملالرجز إلى  انتقلنا منأما إذا   

ال يوجد منه إال ثالث أو أربع  ،الرجزمن من الوافر و ،سابقيه
رات ربما  بتأن   وقرأتم أنتمل ،ما أعرفه أو هكذا ،ش ط 

 .أخرى نصوصا تستخرجون
 

 {ب ك  ه فى ب ر  ك  ن صيَراو  َيا و   .١٣الفرقان:  {اد 

 {  ة ي  ل كوا ب الّطاغ  ه 
 .٢الحاقة:  {أ ّما ث مود  ف أ 

 {إ ن  الّذين  ي باي عون ك  إ ن ما}  :٣٢الفتح. 

 {  قيم ت  راط  م س  ن  ي شاء  إ لى ص  دي م  هللا  ي ه   .٢٣١البقرة:  {و 
 

إذا بني على  ،أن التام ست تفعيالت تعرفون ،نقول عنه مجزوء
وعلى اثنتين  ،وعلى ثالث صار مشطورا ،ع صار مجزوءاأرب

 .43صار منهوكا
 :اثنتينعلى  مما ب ني

 {  ن م  ر  ك 
ّبي أ  قول  ر   .فاعلنفاعلن مت  مت   ، ٣٢الفجر:  {ف ي 

 {  ديد ن  ح  ع  م  قام  ل ه م  م  أو  نل  فاع  ت  ن م  ل  فاع  ت  م   ،٢٣الحج:  {و 
فيل ر  الت ن  وهذا ت  فاع  ت   .ينالترفيل زيادة حرف ،م 

 

                                                
42

)...( سر انتشارها في الشعر وفي القرآن كله ليه؟ )...( البسيط مستفعلن فاعلن  

مستفعلن فاعلن، كل األبحر اللي هقولها دلوقتي فيها التفعيلة دي )...( متَفاعلن، 

بالكو ظاهرة موسيقية بقى )...( احنا اتفقنا )...( عشان مْتفاعلن، مستفعلن )...( وخدو 

 كده مافيش قصيدة )...( بتيجي كده عفوية.
43

علق: )...( كم تفعيلة؟ واحد اتنين تالتة أربعة ونص، انتو عارفين )...( إذا بني  

 على أربعة يبقى مجزوء، على تالتة يبقى مشطور، على اتنين يبقى منهوك.
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 {  ه ي  د  ن  ي  ي  َقا ل ما ب  د  جيل   م ص   ن 
اإل  راة  و  ل  الت و  ز  آل  {و  أ ن 

أما القارئ  ،هذه قراءة القارئ العادي ،١عمران: 
ل  الت وراة   :الشاعر فيقرأ ز  أ ن  مصدقا لما بين يدي/ ه  و 

جيل    ،ثالث تفعيالت ،فاعلنفاعلن مت  متفاعلن مت   ،واإلن 
واالثنتين األخريين فيهما  ،األولى فيهن متفاعلن

 44.إضمار

 {ل م  هللا  الّذي ع  ل ي  نواو  التعليل  مال ،٣٤٢آل عمران:  {ن  آم 
ل م (  ،فاصلة صغرىلتعطيني  ،وليست الم األمر ع  ل ي  لو )و 

 .الرجز لصارت من

 {  ل ه ن  ف ض  ت غوا م  ب  ل ت   .٣٤النحل:  {و 

 {ت شاب َها توا ب ه  م 
أ   . ٢٢البقرة:  {و 

 {  ب ت  ي ؤاخ س  م  ب ما ك  ك 
 .45اثنتين أيضا ،٢٢٢البقرة:  {ذ 

 
 التفاعيل ذي المتقارببحر الطويلة مثل األ لو انتقلنا إلى

أربع  ،إال مصراعايرد في القرآن  لمولكنه  ،الصافيةثمانية ال
 .على األكثر تفعيالت
 

 {  كاة آتوا الز  الة  و  في البقرة  ،  ٦١البقرة:  {أ قيموا الص 
 .88وفي الحج  ،113 و 43و 83

 {  ت م ن  ذاب  ب ما ك  ف رون   ف ذوقوا ال ع  ك   ، ٣٢٢آل عمران:  {ت 
 .46في آل عمران

 
 :مصراع يعني شطرا ،وما يكون مصراعا ورد كثيرا

 {ماوا ن  في الس  د  م  ج  ّ  ي س  هلل  ض  و  األ  ر   ،٣٢الرعد:  {ت  و 
 .تفعيلةاللكي تكمل  ،يقف عند واو السماوات

 {  ق ز  ّما ر  م  ف قون  و  م  ي ن  ١.47البقرة:  {ناه 
 

                                                
44

واإلنجيال" عملت لنا متفاعلن متفاعلن متفاعلن، ثالث تفعيالت "ِه وأنزل التوراة  

 واألولى منها متفاعلن واالتنين التانيين فيهم إضمار.
45

 لكنهما اثنتان من وزن الوافر ال الكامل: يَُؤاِخُذُكْم=مفاعلتن، بَِما َكَسبَْت=مفاعلتن! 
46

 قرأها بإِباع ميم )كنتم(. 
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في  لوال أن لفظ الجاللة ،تام على هيئة بيت وقد يرد

 ،انتبهوا ،وهو قوله تعالى، من هذا الوزن أخرجه وسطه قد
كيف  ،انتبهوا ،-وجل!  ،عز –المسألة فصل وعمد من المولى 

 :انظروا معي ،لذلك نريد شاعرا يقرأ النص !سيستقيم
 

 {  ّ  {ديرٌ ق   ء  ي  ش   ل  لى ك  ع   هللا  و   ض  ر  األ   و   ماوات  س  ال ك  ل  م   وهلل 
لفظ الجاللة هذا أن فسد الشطر الثاني تعرفون لو 

 :في غير القرآن الكريم بضميره - أستغفر هللا - استبدل
على كل شيء  (هو)والسماوات واألرض  وهلل ملك)

ة الجالل لو ناب عن لفظف ،الستقام الوزن - (قدير
 –ذلك هللا ولكن لم يشأ ،ستقام اإليقاعال )هو( ضميره
48.وتعالى! ،سبحانه

 

  
فال يرد في  ،السريعأيضا وزن صاخبة األوزان المن 
يا أ يُّها الّناس  } :مثل قوله ،على وزن مصراع واحدالقرآن إال 

م   ب ك  ب دوا ر  بسم هللا  :قراءة القرآنقرأناها لو  .٢٣البقرة:  {اع 
م   يا أ يُّها} الرحمن الرحيم ب ك  ب دوا ر  على بال  لن يخطر {الّناس  اع 

قرأتها إنما لو  ،أي قارئ للقرآن أن فيها موسقة شعرية إطالقا
/نا :لعربيبميزان الشعر ا بدوايا أيها الن   .ربكم   /س  اع 

 
م  } :وعلى وزنها أيضا ب ك  النساء:  {يا أ يُّها الّناس  ات قوا ر 

ألجل  ،ولم أقف هنا كثيرا ،والمؤمنون ومثل ذلك في النساء ،٣
 42.الوقت فقط

 
ألنه  الهزجُمن األوزان الصافية المنتشرة في الشعر

 مفاعيلن مفاعيلن ،أستغفر هللا إن قلت وزن راقص ،وزن

                                                                                                     
47

 قرأها بإشباع ميم )رزقناهم(. 
48

  باظ الشطر التاني، بالكو لو إن لفظ الجاللة ده استبدل بضميره. 
49

 قيلت: وماوقفتش هنا كتير عشان الوقت بس. 
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فقد وافقت بعض  ،الغزل يصلح لألناشيد و ،مفاعيلن مفاعيلن
يعني تفعيلتين اثنتين فقط  ،اآليات القرآنية هذا اإليقاع مشطورا

م  ب ه  هللا  } :مثل ك  ب   .مفاعيلن مفاعيلن ،٢٦٤البقرة:  {ي حاس 

أيضا قضية كسر  ،رد مرة على أربع تفعيالتقد ي  
تان  } ،الوزن ر  الق  م  روف  الط  ع  ساٌك ب م  ريٌح ف إ م  أ و  ت س 
سان    /فإمساكٌ  صوروات ؟أليس كذلك ،٢٢9البقرة:  {ب إ ح 
 – كذلك لكن فسد المعنى .بإحسان /وتسريحٌ  /بمعروف  

 ،للتخيير (أو) ؛(و)غير  (أو)ألن   -أستغفر هللا العظيم 
 – إن هللا يعني أريد أن أقول لكم فقط ،واألخرى للعطف

يعمد  ،هو الذي يعمد إلى كسر الوزن -!وتعالى ،سبحانه
لكن به  ،لئال يكون القرآن شعرا ،عمدا إلى كسر الوزن

إيقاعات و ،وتفاعيل الشعر ،روأنغام الشع ،موسقة الشعر
 53.الشعر

  
وهو صاف  ،المتداركوعلى نفس المنوال يجري وزن 

ن فاعلن ل  فاع   أصل المتدارككان  ،مبني على فاعلن ،أيضا
ماذا  ،لنع  ف   فصار ،سقطت األلف ؟ماذا حدث فيه ،فاعلن فاعلن
ل الوتد ا قطع أو يدخله ،نعم خبن ؟نقول عنه و  ألخير إلى ي ح 

لن معا يختلطانوقد  ،أو سببين خفيفين ،سبب خفيف لن فع   ،فع 
 ،ليس بيتا كاماليعني  ،فمما يوافقه في القرآن مصراع فقط

م  }:هو ك  ت  ن  لن  ،٢٢٢ البقرة:  { ل و  شاء  هللا  أل  ع  لن فع  لن فع  فع 
لن  51.فع 

 :ومما ي بنى على ست

 {  ت ه م ب  و  ب ل  ت  َرا ل ن  ت ق  ف  دادوا ك   ،9٢آل عمران:  {ث م  از 
ت ه م   م  ث   :انظروا /ب  و  /ب ل  ت   كلها إما ،از/دادوا/ك فَرا/لن  ت ق 

ل ن. ل ن أو ف ع   ف ع 

                                                
51

)...( القضية بتاعة كسر الوزن )...( مش كده؟ )...( بس فسد المعنى كمان )...(  

 يعني عايز اقول لكم بس.
51

يه؟ خبن )...( يعني مش وعلى نفس المنوال )...( حصل فيه إيه؟ )...( نقول عليه إ 

 بيت كامل.
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في مثل  ،يعد حدا أقصىوما يبنى على ست تفعيالت   
 :-!تعالى – قوله

 {  ن  الّناس  و ي  ل ها ب  ّيام  ن داو 
 ، ٣٤٢آل عمران:  {ت ل ك  األ  

لن ،ستة لن فع  لن فع  لن فع  لن فع  لن فع   :ومثله ،فع 

  { فوه م  أ و  ت خ  ك  ف س  دوا ما في أ ن  لن  ، ٢٦٤البقرة:  {إ ن  ت ب  فع 
لن فع   لنفع  لن فع  لن فع   .هذه األوزان الصافية ،لن فع 

 
أما األوزان المزدوجة فأكثرها انتشارا في الشعر هو 

 ،، معلومة معروفة عند كل المتأدبينعرف ذلككلنا ن ،الطويل
أكثر أوزان  هو !ما هذا ،نالقلة والندرة حظه في القرآ لكن  

! سبحان هللا لكن في القرآن ،الطويل ،الشعر العربي انتشارا
ما ورد في  ،من ألف عام لكي تثبت صحة نظرية الباقالني

 الطويلة الكبيرة فعندما نأتي إلى األوزان ،شطراتالقرآن بضع 
من وحفل بها الشعراء قديما  ،الضخمة التي انتشرت الصاخبة

 ،هسبحان ،يعرض عنها الكريم نجد القرآن - اليوم الجاهلية حتى
أنا أقول  –أو ربما  ،حظه في القرآن القلة والندرة ، لكن  !تعالى

 وزن على -!تعالى – علينا إال بقولهلم يفتح هللا -عن نفسي 
ف ر  }مصراع واحد وهو  ك  ل ي  ن  شاء  ف  م  ن  و  م  ل ي ؤ  ن  شاء  ف   {ف م 

القرآن  ربما لو قرأنا ،لم يفتح هللا علينا إال بهذا ،٢9الكهف: 
 .أو مرات لفتح هللا علينا بغيره مرة أخرى
 
 –تعالى!  –فلم أعثر إال على قوله  ،البسيطكذلك و 

ل يّ  ن ه م  } :الذي وجده الح  ساك  ب حوا ال ي رى إ اّل م  ص 
األحقاف:  {ف أ 

زاد  } :-! تعالى – وكذلك قوله ،في األحقاف ،٢٢ َة في و  ط  ه  ب س 
م   ج س 

ال  م  و 
ل   .٢٤٨البقرة:  {ال ع 

 اثنتين يعني تفعيلتين ،على وزن منهوكهوربما ورد شيء 
ولم  ،ربما ،أو من الطويل فعولن مفاعيلن ،مستفعلن فاعلن

 ،يعني ما بني على تفعيلتين اثنتين ،جل من ال يسهو ،ألتفت إليه
 ،الطويل سابقه منهوك اآلن لم أعثر عليه وال على ولكن حتى

 ،ال نقول البسيط والطويل منهوك ألننا ،إن جازت هذه التسمية
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ال  أولكن ربما توجد في القرآن  ،وإن جازت هذه التسمية
 .توجد

 
على وزنه  منه أو فقد ورد في القرآن مخلعُالبسيطأما  

 :ثالثةأو على إيقاعه أمثلة أعتقد أنها 

 {  ها الّناس  و  ال ح جارة قود  التي اكتشفها  ،٢٤قرة: الب {و 
 .الح لّيّ 

 سولٌ } :-! تعالى – وكذلك قول هللا ك م  ر  ل ما جاء   {ف ك 
 .52مستفعلن فاعلن فعولن ، ٦٨البقرة: 

 {ل  هذا تُّ ق ب  ت ني م  مستفعلن فاعلن  ، ٢١مريم:  {يا ل ي 
 .فعولن

 
وهو من البحور المزدوجة والمنتشرة في  الخفيفأما     

فقد ورد  ،خطير ،تن مستفعلن فاعالتنفاعال ،الشعر العربي
ما فالمنهوك  ،منهوكا أو مشطورافي القرآن ما يوافق وزنه 

َما } :-! تعالى – بني على تفعيلتين مثل قوله و  ات قوا ي  و 
عون   ج  وهنا يوجد  ،مستفعلن مستفعلن ،٢٦٣البقرة:  {ت ر 

الرجز  ،في اآلخر في مستفعلن ومتفاعلن سبب خفيف
ييل التذ أو حرفين في اآلخر زيادة حرف يهالكامل يجوز فو

 :مثل أي شطر مصراعاوقد يرد  ،والتسبيغ والترفيل

 {  بيل لّوا الس  ي ريدون  أ ن  ت ض  فعالتن  ،٤٤النساء:  {و 
 .عالتناتفعلن فم

 {م  موسى ن  ق و   ،٨٢القصص:  {إ ن  قارون  كان  م 
 .تفعلن فاعالتنفاعالتن م

 

 :-! تعالى – قوله مثل ،يوافق الوزن التام وقد
عوا إ لى م  } سار  ب ك م  و  و  ن  ر  ة  م  ف ر  ن  غ  ماوات  ج  ها الس  ض  ر  ة  ع 

                                                
52

سأل أحد الطالب ضيفنا الكريم مستوضحا: هل حذفت من اآلية همزة )أفكلما(؟  

 فأجاب: أنا حاذف الهمزة.
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ت قين  ) ت  ل ل م  د  ض  أ ع  األ  ر   – ٣١١آل عمران:  {( الّذين  133و 
م  }!أرأيتم بكم آية مررنا، ٣١٤ ب ك  ن  ر  ة  م  ف ر  غ  عوا إ لى م  سار    {و 

 جنة) :الم الموزون فهوهذه خارج الميزان أما أول الك
فما  .(الذين ن  /للمتقي /ض أعدت  /روات واأل/ ضها السما/عر
تفعلن سم فعالتن فاعالتن متفعلن فاعالتن ؛كامل تامبيت  ؟هذا

 .53فاعالتن
ن  } :حين قال الباقالنيشفها تكافقد رباعية ال وأما م 

ه   س  ف  ّكى ل ن  ز  ت  إ ن ما ي  ّكى ف  ز   .سنةألف ب سبقنا ،٣٦ فاطر: {ت 
 

 ،ولدا من رحم واحدة ؟وما توأمه ،المديد أما توأمه
المديد فاعالتن فاعلن  ،الخفيف فاعالتن مستفعلن فاعالتن

في التفعيلة الوسطى سبب خفيف  ؟ما الفرق بينهما ،فاعالتن
لذا سموه  ،(فاعلن)فتصير  (مستفعلن)واحد يحذف من 

 وعلى فكرة القارئ للشعر العربي يجد الخفيف ،54هتوأم
 ،ابتلع المديد ،كأن أخاه األكبر قد ابتلعه ،والمديد نادرا ،منتشرا

الناس  ف  ز  ع  بضع قصائد من التراث قديما ي  ليس عندنا إال 
هذا لم  المديد ،فليس منتشرا ال في القديم وال في الحديث ،عنها

لم كذلك  ،بينهما إال التفعيلة الوسطى فال فرق ،يرد إال نادرا
أو  ،امصراعيعني  مجزوءا ،نادران إال يرد وزنه في القرآ

و  }:-! تعالى -مثل قوله ،يعني ما بني على اثنتينمنهوكا  ق ل  ه 
دٌ   ،قل/هو الال/ه و أحد ،تصوروا، ٣ اإلخالص:  {هللا  أ ح 

 !صلب العقيدة ،فاعالتن فاعلن
 ؟لم أشبعنا :أحدُالطالب

 .من أجل موسيقى الشعر !لم :أ.د.ُسالمُعياد
 .لكن قبلها ساكن :الطالبُنفسه

 ؟.قبل ماذا :أ.د.ُسالمُعياد

                                                
53

)...( شوفوا عّدينا على كم آية! "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم" خالص دي بره  

 ه؟ كامل تام.الميزان، أول الكالم الموزون بقى، أوله إيه؟ )...( طلعت إي
54

)...( توأمه يعني إيه؟ )...( يفرقوا إيه؟ في التفعيلة الوسطى مستفعلن سبب خفيف  

 واحد يحذف من مستفعلن تبقى فاعلن، فعشان كده سموه توأمه.
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 .قبل الهاء ساكن :الطالبُنفسه
 .الهاء ضمير يا ابني :أ.د.ُسالمُعياد
 .هاء )هللا( :الطالبُنفسه

 ؟أخطأت في النحونا أ :أ.د.ُسالمُعياد
 .يقصد الهاء من كلمة )هللا( :بعضُالطالب

 ،مأل التفعيلةأل ،ألني محتاج إلى اإلشباع ،نعم :أ.د.ُسالمُعياد
 .طبعا أنتم عارفون ،55وهذا جائز في الشعر العربي

كيم  } ح 
تاب  ال  تاب  } :ومثله .في لقمان {،ت ل ك  آيات  ال ك  ت ل ك  آيات  ال ك 

بين    .في الشعراء {ال م 
 

 -، ألن الشعر نادر فيوزن قليل و فه المنسرحأما 
ستفعلن م المنسرح ،به قلقا في إيقاعه -أستغفر هللا إن قلت 

تفعيلة الوحيدة التي تنتهي بمتحرك ال ،علنمست مفعوالت  
وعلى فكرة لدينا  ،جدا أن يكون يقظا الناظم من تستوجبف

لزوميات وقصائد "ديوان نادر ال أدري كيف لم تعرفوه ديوان 
 الذي هو لألستاذ الكبير الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم "أخرى

 .أبو همام

                                                
55

حول اإلشباع في اآلية "قل هو هللا أحد" دار هذا الحوار بين بعض الطالب  

 وضيفنا الكريم:

 الطالب: ليه اإلشباع هنا؟

 أ.د. سالم: ليه! عشان موسيقى الشعر

 الطالب: بس قبلها ساكن.

 أ.د. سالم: قبل إيه؟

 الطالب:  قبل الهاء ساكن.

 أ.د. سالم: ا الهاء ضمير، يا ابني.

 الطالب: هاء )هللا(.

 أ.د. سالم: أنا أخطأت في النحو؟

 بعض الطالب: يقصد الهاء من كلمة )هللا(.

باع، عشان امأل التفعيلة، وهذا جائز في الشعر أ.د. سالم: ألني محتاج إلى اإلش

 العربي كله، هذا في علم العروض، مش اختراع من عندي.

 الطالب: ما انا عارف.

 أ.د. سالم: هللا يبارك فيك.
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ُصقر ُجمال ُمحمد نه أخرج باإلضافة إلى ذلك كتابا إ :أ.د.
والذي سماه له أحمد عبد  ،مستقال اسمه من مقام المنسرح

إنه  ،فسماه ،قال له سمه من مقام المنسرح ،المعطي حجازي
 !رجل منسرحي قديم

 .56منسرح ومقتضب ومجتثكله  !خطير :أ.د.ُسالمُعياد
 !وعالقته بالمنسرح عالقة عضوية :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر

 
ةَ }إال قليال  لقرآن ال يردففي ا ت م  ل ه ن  ف ريض  ض  ق د  ف ر   {و 

ل ن   ،٢١٨البقرة:  ع  ف  ت  /م  ض  /فاعالت  وقد ف ر   ،، ت م  ل ه ن 
 أأرجو ،حتى في الشعر العربي قليل ،فهو نادر ،فريضَة/متفعلن

هو ال يستقطب أنظار الشعراء  !في القرآن الكريمأن أجده 
 .أنفسهم

 
 ،كس المنسرح وإن كان ثنائياوهو ع المقتضبأما 

 ،في الشعر العربي أيضاقليل نادر فهو  ،فاعالتن مستفعلن
 مثل قوله ،إال ل ماما في القرآن الكريموكذلك ال يكاد يرى وزنه 

  :-!تعالى –

 {ف ر  ل نا ّنا و  اغ  ف  ع  اع  فاعالتن  ، ٢٦٢البقرة:  {و 
 .مستفعلن

 {إن هللا كان على،} كل شيء قدير( ،وأقف(. 

 {سول  ب ما ن  الر   ،فاعالت مستعلن ،٢٦٢البقرة:  {آم 
من  الرابع الساكنسقط  ،يعني فيها طي (مستعلن)
تفعيلة الرجز تقبل  -كما قلت  – (مستفعلن) ،(مستفعلن)

كما قلت  – فهي منتشرة ولذلك ،الزحافات والعلل بكثرة
                                                

56
)...( أستغفر هللا إن قلت به قلقا)...( التفعيلة الوحيدة اللي بتنتهي بمتحرك،  

ما اعرفش انتو مش عارفينه ازاي، اللي هو فبتستوجب )...( احنا عندنا ديوان نادر 

 "لزوميات وقصائد أخرى" لألستاذ الكبير عبد اللطيف عبد الحليم.

فشارك أستاذنا الكريم معلقا: ال، ده طلع كتاب مستقل اسمه "من مقام المنسرح"، 

واللي سماه له أحمد عبد المعطي حجازي، قال له سميه من مقام المنسرح فسماه، ال 

 راجل منسرحي قديم، وعالقته بالمنسرح عالقة عضوية! ده عندنا

 وأكمل ضيفنا الكريم: شيء خطير،! كله مقتضب ومنسرح ومجتث.
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ألن منتشر أيضا  وحده الرجزو ،في سبعة أوزان  -
 ،وطي ،خبن :تتحمل الزحافات والعلل ،تفعيلة طيعةال

 .وخبل

 
األوليين  إذن فالمقتضب من المنسرح بعد حذف تفعيلتيه

مستفعلن مفعوالت   يعني المنسرحكما تعلمون من الشطرين، 
 .المقتضب مفعوالت مستعلن مفعوالت مستعلن اآلخر ،مستعلن

 
يعني منتزع منه  ،من الخفيف وهو مجتث المجتثأما 
يعني  ،تفعيلتيه األوليين من الشطرين ،أيضا ،بعد حذف

إال أنه من ندرته في الشعر رغم فهو  -مستفعلن فاعالتن 
 ،هذه أوقفتني مذهوال - جب أن يشيع وزنه في القرآن كثيراالع

ورد فقد  -هللا أن نستوعبه  أسأل ،ولي تعليق سأقوله سريعا
 57؟كيف ،أي تاما كامال ،ثنائيا ورباعيا

 

 {  لى ال م ّقَا ع  نين  ح  س   مستفعلن فاعالتن ، ٢١٢البقرة:  {ح 

 {  نين م  ؤ  ب ش ر  ال م   ٢٢١البقرة:  {و 

 {َبا ر  ت طيعون  ض  س   ٢٨١البقرة:  {ال ي 

 {  ك ن  ن  ل د  ب  ل نا م  ه   ٦آل عمران:  {و 

 {  ريق ذاب  ال ح   ٣٦٣آل عمران:  {ذوقوا ع 

 {  يا أ يُّها ال كاف رون}  :٣الكافرون 
  58؟مثل ماذا ،فيصير أربعا ،قد يكتمل ،وغير ذلك كثير

 

 {  ظيم م  ع  و  ذاب  ي  م  ع  ك  ل ي    ٢٣األحقاف:  {إ ّني أ خاف  ع 

 {  م  م حيط و  ذاب  ي  م  ع  ك  ل ي      ٦٤هود:  {إ ّني أ خاف  ع 

 {  و ق تال  ن ب  د  ل ل  قاع  نين  م  م  ؤ   ،  ٣٢٣آل عمران:  {ئ  ال م 
صرفنا ، لو انّ لكن لو نو   ،انكسر الوزن (للقتال مقاعد)

                                                
57

 دي وقفتني مذهول، بس لي تعليق هقوله دلوقتي، بس يا رب نستوعبه)...(إزاي؟ 
58

 )...( يبقى أربعة، زي إيه؟ 
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وهذا جائز في الشعر ال في  ،زن البيتو   الممنوع
أقول مرة أخرى هذا جائز في الشعر ال في  ،القرآن
ر القرآن لو فيه غيفي  -!أستغفر هللا - يعني ،القرآن

 ؟معي ،الستقام الوزن ا للقتال()نبوئ المؤمنين مقاعدَ 
 

 فلعله لم يرد ،فهو فاعالتن فاعالتن فاعلن الرملأما 
ن  } :-!تعالى –إال في قوله هذا اعهمصروزن  ت ه  ع  د  ل ق د  راو  و 
ه   س  ف  لفت  هولكن ،التي اكتشفها الح ل يّ  ،في يوسف ،١٢يوسف:  {ن 
ل ن  } :-!تعالى – فمثل عليه بقوله ،منذ ألف عامالباقالني  نظر

ّما ت ح ّبو ف قوا م  ّتى ت ن  نالوا ال ب ر  ح  وقف عند  ،9٢آل عمران:  {ن  ت 
: -!تعالى – وكذلك قوله ،في آل عمران ،52لجماعةواو ا

يات  } ق دور  راس  واب  و  ال ج  ج فان  ك   ،تناولنا هذاو ،٣١سبأ:  {و 
 :-!تعالى – ك فقد ورد ثنائيا مثل قولهغير هذا وذاو

 {  ب ي ن  ن  ي ن  م 
أ  ك   .فاعالتن فاعالتن ،٣٤٢آل عمران:  {و 

 {ري هار  ت ج   .التن فاعالتنفاع ،٢٣الزخرف:  {هذه األ  ن 

 {  رين زي الّشاك  ن ج  س  فعالتن  ، ٣٤٢آل عمران:  {و 
 .فاعالتن

 

ي ت   سامحني هللا إنفال  -وهو األخير - المضارعأما    ح  أ ن 
عا ألنه سمي مضار   ،الهزج هو الذي ضارع ،عليه بالالئمة

في  العروض علماءيشترط  ،اعالتنف ،مفاعيلن ،الهزجضارع 
م ب مفاعيلن ت   ،أو فاعالتن األخرى تختم بمتحرك ،متحركأنها ت خ 

 ،فاعالتن ،مفاعيلن ؟، وجاءتا تامتينا بمتحركفكيف لو لم تختم
وما عكس  ،تكون المجتث ؟أتدرون ماذا تكون ؟ماذا نفعل
 ،المجتث كثيرااختلط بولذلك  ،مستفعلن فاعالتن ؟المجتث
 فلعله كان مضارعا، تامتينال تفعيلتينلل من األمثلة كثير عندي

مخطئا في  أنا أكون أو ربما ،ن الشاعر وهو ينظم لم ينتبهلك
لت أستغفر هللا إن ق ،القرآن الكريم مضارعفليس في  ،الفهم

                                                
59

 لوقف عند الواو لبيان الوزن.قرئت اآلية "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبو" با 
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 ،63غفلت عنه مما شيئا ربما لو قرأتم أنتم الستخرجتم ،ذلك
 :مثل

 { ٌوٌّ م بين د  م  ع   .٣٢٦البقرة:  {ل ك 

 {  ت قون م  ت  ل ك   .٢٣البقرة:  {ل ع 
 
 

زان ت القرآنية التي جاءت على وزن من أوإذن فاآليا
على القارئ  د تفوتولكثرتها فق ،العروضية كثيرة جداالشعر 

ال لإليقاع الذي يؤديها أداء قرآنيا خاضعا لعلم التجويد 
 .الشعري
 
ُُ:سالمُعيادد.ُتوصيات

من يؤدي األيات القرآنية أداء علم التجويد سيفوت عليه  -1
 !ليس حراما ،االنتباه لألوزان الشعرية

 
  .ما فات اآلخرين ليستدرك كلٌّ  ،حتاج إلى أكثر من قارئن -2

 
القرآن الكريم عالم أزهري إذا قرأ  وقد ال يكون عجيبا

ن مصراعا من كو  التي ت  فوقف على مئات اآليات  ،بإتقان وبتأن
فراح ينظمها في  ،والديوان منشور ،رجل مازال حيا ؛وزن ما

كريمة التي نظم الية اآليختم ب ،ائهسلك قطعة شعرية من إنش
وهذا األستاذ هو العالم الفاضل  ،على وزنها قطعته الشعرية

عميد كلية اللغة العربية في إيتاي دكتور محمود علي السمان ال
خرج ديوانا كامال من جزئين أ ،أعتقد هذا ،البارود في البحيرة

ن ماذا كا ،توفر لديه من هذا العمل جزآن كبيران ،كبيرين
 وينسج على منوالها ،يضع اآلية القرآنية الموزونة ؟يعمل

                                                
61

)...( نعمل فيه إيه؟ )...( التانية تختم بمتحرك،واحدة من االتنين، طيب ما  

اتختموش بمتحرك وُجم االتنين تاّمين )...( نعمل فيها إيه؟ عارفين تبقى إيه؟ تبقى 

مجتث، عكس المجتث إيه؟ مستفعلن فاعالتن )...( عندي ُمولِد تام تفعيلتين تامين، 

 لعله كان مضارع بس الشاعر وهو ينظم ماخدش باله.ف
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ما يفتح هللا  ،بيتين أو ثالثة ،أو كبيرة مقطعة صغيرةأو  ،قطعة
ولألسف  ،أنا نقلت أمثلة من الكتاب ،ويختم بهذه اآلية ،به عليه

ولم يكن  ،ة سنةالشديد الكتاب وقع في يدي منذ خمس عشر
وأنا  ،رطت فيهفف ،ل منتشراأللكترون في هذه الحاالتصوير ب
فاسمعوا بعض األمثلة التي  ،حتى اآلن ولم أجده، نادم عليه

 :61كتبها
 
ُوُمنُعلمكمُبالقلمُِفهُإُُُُُُقدمواُالشكرُلربُأكرمُِ  -
ُُِمَُلَُّعَُ"باسمُالذيُُم ُواقرأواُماُاستعطُُُ  "مُِلَُعُإيَُُمُإلَُُامَُُانَُسَُنُإاْلإ
 
ُكُإأمرُفيُالدارينُُِماُأعظمَُُهللاُُِياُرسولَُ -
ُياُحبيبُهللاُهذاُربناُيرفعُقدركُُ
ُ"كُإرَُزُإوَُُكَُنُإاُعَُنَُعُإضَُوَُوَُ"ُُُقدُشرحناُلكُصدركُإُُ
 "كُإرَُكُإذُُِكَُاُلَُنَُعُإفَُرَُوَُُُُُُكُإرَُهُإظَُُضَُقَُنُإيُأَُذُِالَُّ"ُ
 
درُقبلُأنُُأخيُفلتترفقُإُيا - ُحكم َُيصإ
 "مُ ثُإإُُِنُ الظَُُّضَُعُإبَُُنَُّإُِ"بالمسلمُخيراُُنَُّظُ ُُ
 

وهو  ،للدكتور محمود علي السمان ملينديوان من جزئين كا
 .شيخ أزهري

 
ُتطيعُالحصرُكيُنشكره ُسُإإنُعددناُنعمةُهللاُفلنُنَُ -

ُُلكنُُُُِ ُُِلَُتِق ُ"نسانُينسىُربهُاْلإ ُ."ه ُرَُفَُكُإاُأَُمَُُانُ سَُنُإاْلإ
 .في سورة عبس وتولى

 

                                                
61

)...( الختام اهُه، خدو بالكو قوي )...( فبادر أحد الطالب قائال: الدكتور محمود  

علي السمان )...( يعِمل إيه؟ يحط اآلية القرآنية قُداُمه الموزونة )...( الكتاب وقع في 

حال ده منتشر، ففرطت فيه سنة وماكانش التصوير باأللكترون في ال 15إيدي من 

 )...( ووصيت حد يجيبه لي مش القيه!
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ستاذ األ العالم والمحدث الكبيرقدم لهذا الديوان وقد 
قدم لهذا  - حي يرزق كالهما -الدكتور أحمد عمر هاشم 

الديوان بتقريظ رقيق جدا مما يشجع الناشئة على العمل 
 – من كنوز القرآن الكريم كتاب هللا مزيدالدؤوب على اكتشاف 

 .، والسالم عليكموشكرا ،وأشكر لكم حسن استماعكم -!تعالى
 
 

 :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
يها أرواح تجلت ف ؛هذه ليلة مشهودة !هللا هللا هللا هللا  

 ،دونجو  فأما القراء في   ؛أداء اآلياتيتنازعون  ،القراء والشعراء
وأن  ،سنة متبعة وأن القراءة ،ليثبتوا لك أن هذه هي الطريقة

 ،تجويدله من  ينبغي من سائر الكالم بمايتميز  ،هذا كالم ربنا
ون فيقرؤدوا على طريقتهم في األداء وأما الشعراء الذين تعو

 .وينبهونك على إحساسهم الخاص ،ينتبهونو ،بطريقتهم
 

من أروع األفكار التي قدمها أستاذنا هذه الفكرة التي 
الذي هو دستورنا وأصل األصول تقول لك كأن القرآن الكريم 

لم يخل من تأصيل هذا األصل كذلك مع األصول لدينا 
 - والنحو والصرف األصوات أصل أصولفكما  ،األخرى

 ،أنغام الشعر كذلكى أنه أصل أصول لهاهو أستاذنا يدلنا ع
بكلمة في فتفاجأ  ،الوقت نفسه يعلمك أنه ليس بشعر ولكنه في
 .بكذا ،بحرف ،الوسط
 

 !ال أظنها تتيسر ،ال تتيسر ،هذه ال تتيسر ،ليلة فريدة
 ،الناس في هذه الكلية طرحناه لم يعهده وهذا الموضوع الذي

في أي  دثع به حولم أسم ،مومعلى العمعهود وهو غير 
 .فلله الحمد على نعمته ؛مكان

 
 نظام اإليقاع في القرآن"تسمية أستاذنا للمسألة بأنها 

 "التراكيب العروضية في القرآن الكريم"  منبدال "الكريم
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كلمة عامة تشمل في  ،يا جماعة ،كلمة إيقاع ،موفقة جدا تسمية
كل عروض  ؛فبينهما عموم وخصوص ،داخلها العروض

فكلمة  ،خاص فالعروض إيقاع ،ل إيقاع عروضاوليس ك ،إيقاع
عبر عن مسألة واشتمل  إذن وأستاذنا ،إيقاع تشمل العروض

عليها في عنوانه من غير أن يواجه الناس بكلمة عروض 
أحببت  ،لكن أنا لي طريقتي ،بخصائص الشعرالشديدة التعلق 

وعنوان أستاذنا يشمل مع مسألتنا  ،ى إليها سريعادّ ه  ت  أن ن  
نظام اإليقاع في القرآن  ،هذا فرق كذلك ،ا من المسائلغيره

يعني مثال مما  ؛الكريم يشمل مع مسألتنا غيرها من المسائل
 - كذاو لسورة إذا تسمت بحرف كقاف وصادأشاروا إليه أن ا

غلب الحرف  -وهذا الذي دلنا عليه الباقالني على ما أظن 
با على غيره غالاآليات في الداخل حتى إنك لتجده في  ،عليها

إيقاع توظيف اإليقاعات كذلك فهناك من  ،بطريقة ما
 ،إيقاع توظيف التراكيب ،إيقاع توظيف الصيغ ،األصوات

فنظام اإليقاع  ،كل هذا داخل في اإليقاع ،بعيدا عن العروض
 .كما قال أستاذنا ،بحر ال سواحل له ،في القرآن الكريم عالم

 
يؤدي  على ما أن أستاذنا وقف في تمثيله تالحظون  

كنا نكلمه  ،من الكالم الموزون بأقل مقدارإحساسا منه األشطار 
قبل المحاضرة في كلمة أبي نصر الفارابي في كتاب 

دلنا فيها على ما نتفق عليه في الكالم  الذي "الموسيقى الكبير"
 ،وما هو أقل مقدار يخيل لك الوزنالذي نتفق عليه د ،الموزون

األشطار أشيع في هذا مما على أن  نانبه نالحظ أن أستاذناف
 مقدار من الكالم الموزون في تمثيلل يثبت أن الشطر أق

أن  أستاذنامن وأريد  ،لكن أنا كنت أتمنى ،ووقفك عليه ،الوزن
عن  الفواصلفنحن سنتكلم عن  ،ي خ ص  الفواصل بتعليق

أنا أالحظ أن أستاذنا يتحرك فيها حرا من غير ، فواصل القرآن
م أن هذا ليس في ويشبع على رغ (المؤمنينا) يعني مثال ،مشكلة
أنا أريد أن  ،تحرك في األمثلة حركة حرةفأستاذنا  ،القرآن

نتحرج ألن نحن  ،كلمة لكي نعتمدها في البحث في هذه يقول لنا
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 ،فهذه إضافة ،ليس من القرآن (المؤمنينا)إشباعك للنون في 
 أن مننعنا القرآن كنت تعلمنا كيف م ،يا أستاذنا ،أنت نفسك

 وها أنت ذا تضيف ،بكذا ،بحذف حرف ،نستمر بإضافة حرف
 .هذه البد أن نحسمها ،لكي تكمل البيت (المؤمنينا)حرفا في 

 
 ؟هذا ليس جائزا في القرآن ،أستغفر هللا :أ.د.ُسالمُعياد

 .أنا ال أعرف هذا :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
 ؟لو أننا وصلنا :أ.د.ُسالمُعياد

ُمحمد الحمد )مثال  ،ال الوصل غير اإلشباع :جمالُصقرُأ.د.
الحمد هلل رب )قول لكن ال ن (،الرحيم حمنن  الرهلل رب العالمي

 .(العالمينا
الحركة وحدها  ،لكمسأقول  ،أنا لم أقل هذا ،ال :أ.د.ُسالمُعياد

 .كافية
 ،إذن أستاذنا يا جماعة ال يشبع ،جميل :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر

 .غير إشباع أستاذنا يقصدها من
 باع يعطينيشأطمئنكم أن هذا اإل  كي أقصدها ل :أ.د.ُسالمُعياد

أنا أريد حرفا  ،اإلشباع يعطيني ساكنا أيضاوغير  ،اساكن
 .ساكنا

 (فاعالتن)حتى  ،يعني يعطيني النغمة :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
استقام الوزن، و (فاعالت  )نفسها في الرمل ربما كانت 

يا  ،بارك هللا فيك ،اآلن فكرة أستاذناأنا فهمت إذن  ،المشكلة
 أستاذنا!

 
 إلى هذه الفكرةانظروا  كما قلت لكم من أروع اللقطات

أن الطويل الذي هو ملك  ،من أروع اللقطات ،أستاذنا في كالم
ليستمر تمييز  ،في القرآن كثيرة له أمثلة ال نكاد نجدالبحور 

 !ميلج ،إيقاع القرآن من إيقاع الشعر
 

 :ة أوصى بتوصيات لنا البد أن نراعيهافي النهاي
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وكان  ،لن تصل إلى شيء ألنك إذا أديت أداء قراء ،األداء
أستاذنا الدكتور عبد الصبور شاهين كان يعكس في بعض 

يعكس يتندر على حملة القرآن حين يؤدون  ،المحاضرات
د معلقة و  ج  مازلت أذكره في المدرجات الكبيرة ي  ،وباهلل ،الشعر

 :يسامرئ الق
 

ك  من       زل قفا نب  ن  م   .ذكرى حبيب  و 
 

فكأنه يقول  ،مينك  ح  والدكتور عبد الصبور من حملة القرآن والم  
 ولكل   ،وللنثر خطابة ،وللقرآن تجويدللشعر إنشاد،  ،لك انتبه

إذا أردت أن تنتبه إلى هذه يقول لك فأستاذنا  ،همن هذا طريق
أما ، داء الشعر بطريقة ماؤدي القرآن أأن ت من األنغام فالبد
قرأ  نفسه أستاذنا ،كما ترىقة المعهودة فهذه يالطرأداؤه على 

من   شاء فليؤمن من  ف)بطريقة  ؛بعض اآليات بالطريقتين شاء  و 
 !مستحيل ،أن تصل إلى الطويل مستحيلفليكفر( 
 

شيخ  يا ،وهذا الذي كنا نتمناه ،الفريقكذلك أوصانا ب
 ،وفشلنا ،ا نقسم القرآن على الشبابكن في أول الفصل ،محمود

 سورة البقرة التي زعموا أنهاب االكتفاء وانتهينا في النهاية إلى
ومالكه وذروة سنامه  فجئتكم برأس األمر ،62ليس فيها شيء

إال إذا جاءونا بأسئلة بني  ،البقرةفي  لمواضععلى مئات ايدلكم 
 ،ما هي ؛يلبني إسرائ إال إذا استشكلوا علينا بأسئلة ،إسرائيل

 .فإذن حاجتنا إلى فريق حاجة مؤكدة ،إن البقر تشابه علينا
 

على طريقة  وهو ختم - به من أطرف ما ختمثم 
لدكتور السمان في ل الطرفة هذه قدم - طبعا المحاضرين الكبار

ما الذي  تدرون !ا الكتاب مدهش هذا الكتابهذ ،النهاية
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 فقال ضيفنا الكريم راّدا هذا الزعم: الاااااااا! 
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يسمى  شيء لدينا في الشعر ،رالشع تخميستذكرت  ؟تذكرت
 :يأتي إلى بيت مثال يعني ،التخميس
 

بسقط اللوى بين     قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل     
 .الدخول فحومل

 
كأنها حاشية بين يدي  ،فيقدم بين يديه ثالثة أشطار على طريقته

 ،ثم يأتي البيت ،حاشية بين يدي الملك ،هكذا كنا نشبهها ،الملك
فيقدم أربعة أشطر  ،خمس اآليات فأستاذنا الدكتور السمان كأنه

 .ليكون الخامس جزء اآلية ،من عنده
 

 :أ.د.ُسالمُعياد
 ،بيتين ،بما فتح هللا عليه به ،قلت كما ،وليس ملتزما باألعداد

 .هللا أعلم ،خمسة ،أربعة ،ثالثة
 

 :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
يسمى  كل هذا ،تخميسو تربيعو عندنا تثليث ،دناهذا عنحتى 

مبني على يا جماعة ال شعر المشطرات ،المشطراتر عندنا شع
في  قتطور وتألتجلى و طبعا هذا ،وكما يتفق طرهندسة األش

 الدكتور السمانفوضع  ،وكل هذا لم ينجح كثيرا ،شحاتالمو
ويبدو أنه  ،على عزم وهمةوانا كامال بهذا الحجم يدل دي منه

ا في رأينا هذ ،من أهل اإلحساس الخاص باآليات ،من أهل هللا
فيزينون به  ،الذين يحسون بالقرآن إحساسا خاصا أهل هللا
 .الشعر

 :أ.د.ُسالمُعياد
 .الجزآن شعر ديني

 
 :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر

 .يعني فيه معاني الصوفية !رأيتم
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 :أ.د.ُسالمُعياد
رسول هللا وآل  لسيدنا المدح إالال فيه غزل وال مدح وال هجاء 

 .البيت
 

  :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
ر من كبا ،عند المتصوفة -يبدو  – هذا متبع عنيي

 ،هذا مشهور ،مسلم العماني أبوالصوفية الذين قرأت لهم 
 ،قصيدة في ألف وخمسمئة بيتلك  مثال يكتب ،63عنه وكتبت

هذا  ،آخره ال إله إال هللا !كل بيت ،كل بيت آخره ال إله إال هللا
ويقال  ،نيأبو مسلم البهال ،معروف عند الصوفية عند السالكين

هو من  ،ليس بقديم ،هذا من عصر شوقي ،أبو مسلمالعماني 
مان على اإلطالق ،عصر شوقي وكان  ،وهو أكبر شعراء ع 
التي هذه  تعرفون زنجبار ،زنجباروعاش في  ،يتدفق بالشعر

وتنقل بينها وبين  ،وحكمتها ،وفتحتها ،كانت تملكها عمان
 في ن مدرسةللعمانيي ،تصوفال مدرسة في ولعمان ،عمان

يبدو أن الدكتور السمان  ،فانظروا ،هذا من كبارها ،تصوفال
 .كذلك من هؤالء

 
تفضل  .لكي ال أستولي على المحاضرة ،أنا أريد أن أسمع اآلن

 .64أستاذ محمد كمال
 
 

ُ:أ.محمدُكمالُ)أحدُالطالب(
أشكر أستاذنا الدكتور محمد جمال على استضافته 

 أن هذه المحاضرة كانت مغنية وأعتقد ،الدكتور سالمأستاذنا 

                                                
63

"القافية الموحدة المقيدة وكلمتها في الشعر العماني" بحث ألستاذنا الكريم مطبوع  

يَّةٌ َعروِضيَّةٌ" نشر مؤسسة العلياء بالقاهرة سنة  في كتابه "ِسْرُب اْلَوْحِش، أَْبحاٌث نَصِّ

 م.2116
64

حاولُت أن أصوغ األسئلة على النحو الذي كانت عليه اعتمادا على حضوري؛  

 بسبب بعد الطالب عن المسجل.يها ذلك لصعوبة االستماع إل
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ولم نشعر فيها بالوقت  ،في نفس الوقت ومفيدة وممتعة
ربما  ،وهذا رأيي ،أعتقد أنا ،واحد سؤال ليلكن  ،بصراحة

 ناأعتقد أن إذا قرأنا القرآن بالوزن العروضي ،أكون مخطئا
قرأناه بترتيل وتجويد وإذا  ،أخرجناه عن كونه قرآنا بذلك

ُ.عراأخرجناه عن كونه ش
ُ

 :أ.د.ُسالمُعياد
 ،القارئ للقرآن الكريم المؤمن مهما تملكته الشاعرية

أنا بدأت  ،وقرأ القرآن بأداء شعري ال يخرجه عن كونه قرآنا
وقرآن  ،ونثر فني ،شعر :البيان العربي ثالثة أنواع كالمي بأن

ال أعتقد أن القارئ ف  ،ليس قرآنا فقط بل قرآن كريم ،كريم
شعريا أخرجه عن  و الذي يؤدي القراءة أداءللقرآن الكريم أ

لكنه يتميز بأنه جمع  ،هو قرآن قبل كل شيء !كيف ،كونه قرآنا
القارئ تقرؤه بروح  فأنت ،فنية الشعر وفنية النثر الفني معا

أليس قرآنا كريما  ؟أليس كذلك ،نثرا فنيا هو ليسولنثر الفني ل
فال  -! وتعالى ،سبحانه – نص متفرد من الذات العلية ،متفردا

لكن ال يخرج عن  ،اقرأه كما شئت ،وال هو شعر ،هو نثر فني
ليست مسألة ميول  ،والمسألة مسألة عقدية ،كونه قرآنا كريما

وأنت  ،العقيدة ،تحكمني وتحكمك العقيدة هي التي ،ال ،فحسب
تقرأ نصا قرآنيا وتكتشف  حينماتقرأ القرآن الكريم ل م  ت ده ش 

 ،زغلول النجار قرأ القرآنالعلماء الدكتور ومن  !فيه أمرا ما
هل  ،من علماء الكون أحدفأخرج منه ما لم يخرجه  ،فاستوعبه

 !65هو أخرجه عن كونه قرآنا
 

 :نفسهُالطالب
 .الدكتور زغلول النجار هو يستنبط ،لكن هذا استنباط

 

                                                
65

)...( مش قرآن بس، ده قرآن كريم )...( مش كده، مش هو قرآن كريم )...(  

ماء بيقروه بقراءة العلماء زي الدكتور ماهيش مسألة ميول بس )...( طب ما العل

 زغلول النجار.
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  :أ.د.ُسالمُعياد
 ؟ما الذي أوحى إليه بهذا االستنباط ،طيب

 
 :أحدُالطالب
 .نه لم يتطرق إلى اللفظ القرآنيلك

 
  :أ.د.ُسالمُعياد

 .وقف عند اللفظ وقوفا جيدا ،ال
 

 :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
أشاروا فيه شعر نفسه حتى ال ،يا جماعة ،على أية حال

الذين ال الفصحاء مذهب  ،أداء الشعر إلى مذهبين من مذاهب
 الفصحاء فيعنيهمفأما  ،ومذهب المغنين ،يشعرون بالموسيقى
بين فإذا اختلف لديهم وضعان للكلمة  ،ضبط اللغة وإجادتها

وقد أشار  ،الوضع آثروا وتسليم اللغة زحاف يخرجها عن اللغة
 :المعري ،مثال ،إلى هذا

 
ب فاخرات بهن  ي  ت على معارأبي     ل و  باطم  م  الع  د    .ك 
 

 أماو ،أبيت على معار   :الفصحاء فيقولونما قال فأ
 ،القرآن كذلك ،ي  أبيت على معار :فيقولون المغنون المطربون
ب ،أنت تؤدي ر  ت فحيثما اتجه ،أنت تؤدي ،نفسك أنت الت ك 

 - مثال أحيانا يستقيم هل محمد رفعتو ،اإليقاع اتجه نفسك
هذا يؤدي كما يؤدي سائر  أسلوبه األدائيفي  -! رضي هللا عنه

عند  ر معهودةموسيقى غييتكون لديه أداء يثير  أحيانا !الناس
اآلية يختلف الناس  !تنسى ما يسمى باإلعجازثم لماذا  ،الناس
بت استقاللها عن تث ،تثبت خصوصيتها ،فهي تثبت نفسها ،فيها

 !. رأيتواختالف الميول باختالف الناس الشديد فيها الشعر
 

 .تفضل ؟ثم من
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 :أحدُالطالب

المحاضرة أنا لكن بعد  ،عندما سمعنا العنوان تخوفنا
ه تدليل على إعجاز في66اسة القرآن من جانب اإليقاعأظن أن در

عن ثبت نفي الشعرية ن من جهة اإليقاع بدراسة القرآن ،القرآن
 .القرآن

 
 :أ.د.ُسالمُعياد
 .كما قلت اإلعجاز البياني جوانب من آخر جانب

 
 :الطالبُنفسه

 !وجل ،عز – وكنت أقرأ اآلية أو اآليات التي تحدى هللا
ربما زاد  ،ولم يستطيعوا يأتوا بمثل القرآنالكفار بأن  فيها -

 .فهمي لها اآلن
 

  :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
 .عبد الرحمن ،صحيح !هللا يكرمك

 
  :أ.د.ُسالمُعياد

 !تسلم يا ابني ،هللا يبارك فيك
 

 :عبدُالرحمنُ)أحدُالطالب(
أقول أريد أن و ،أوال أشكر أستاذي على هذه المحاضرة

ر والشعراء ليس فيه ذم بل هو ذكر القرآن الكريم للشع إن
 .عند العرب تنزيه للشعر عن سائر فنون القول

 
 :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر

 ؟تنزيه للشعر أم تمييز للشعر
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 فقال أستاذنا مبادرا مازحا: فرض على كل مسلم ومسلمة! 
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 :الطالبُنفسه

فلم يكن  ،عن سائر فنون القولتنزيه للشعر تمييز و
 ،كانت الخطابة ،موجود عند العربال هو الفن الشعر وحده

 .وغيرها
 

 :أ.د.ُسالمُعياد
الفنون أول  ،سجع الكهان الخطابةوقبل الشعر وقبل 

 .العربية
 

  :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
أن األمور أستاذنا الدكتور في هذا الكتاب  نظرية

 ،ثم شعر ،ثم رجز ،سجع كهان :صارت على هذا النحو
نين الماضية ال الساختلف الناس طو ،هذا شيء مثير ،توالدت

لكن هذا  ،67كالم في هذاوأنا لي  ،؟ وحارواكيف نشأ الشعر
 !بارك هللا فيك ،لطيف جدا من أستاذنا

 
 68!المذيعة ،سارة :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر

 
 :سارةُ)إحدىُالطالبات(

الشيء  .على حسن المحاضرة أشكركم أوال ،بسم هللا
-! تعالى -قوله أمر فكرت في منذ سنتين أنييؤرقني الذي كان 

مادام القرآن أنزل  ،فقلت سبحان هللا ،"بلسان عربي مبين" :
بها التي أنزل فما مقومات اللغة العربية بلسان عربي مبين 

                                                
67

"عالقة عروض الشعر ببنائه النحوي" بحث أستاذنا الكريم الذي نال به درجة  

 م.2111الدكتوراه، طبعته مطبعة المدني بالقاهرة الطبعة األولى سنة 
68

-2111يدية الماجستير في قسم النحو بكلية دار العلوم )عام سارة طالبة بتمه 

( تتمتع بصوت مذيعي رائع، تلتزم الفصحى في المحاضرات، وفي خطاب 2111

أستاذنا الكريم حتى إنها لَتُناديه بـ )أستاذ( ال بـ )دكتور(. وأستاذنا يعرف كيف يتقرب 

بحثه "مهارة الكتابة إلى تالمذته بأحسن صفاتهم. وفي هذا اقرأ إن شئت خاتمة 

 العربية"، وال تعجْب؛ فهكذا ينبغي أن نكون!
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وإذا مروا بهم " – !تعالى -فاستوقفني قول هللا ؟القرآن
مقومات  ضمن منف فقلت إذن ،فوزنته على الوافر ؛"يتغامزون

لكني تحاشيت أن أبحث هذه  ،اإليقاعيالنظام اللغة العربية 
ألني أصبحت  دم لكم الشكر وجزيل الشكرأنا اآلن أق ،المسألة
ولكني أتساءل فقط  ،أخوض مثل هذا البحثكي لشجاعة أكثر 

وأنا فعلت  ؟مثال هذا بكالم بعض األدباء ث قو  هل لي مثال أن أ  
وجدت  ،ألدباءأقرأ في كتب ا كنت عندما ،واستخرجت ،هذا

خرجت و ،تماما المقتطعات التي تكون موزونةبعض الجمل و
 فهو فصيح في كالم فالنكثر العروض هي إذا  ،بنتيجةا من هذ
 .متأدب

 
 :أ.د.ُسالمُعياد

أشكرك يا ابنتي ألنك وضعت أيدينا  !وهللا معنى جديد
أو  هو أن الخطيب مثال حينما يخطب ،على أمر كنا غافلين عنه

فلم  ،حينما ينغم ما قال نستحسن منه ذلكالمتحدث أو الكاتب 
 ؟قبله في القرآن الكريملناس والننستحسنه من ا

 
 :الطالبةُنفسها

 ؛الفارق لكني وجدت أن المقارنة بالقرآن قياس مع
 ؟شيء فهل في انصرافي هذا ،فانصرفت عن هذا

 
 .ال ليس فيه شيء :أ.د.ُسالمُعياد

 
  :الطالبةُنفسها
صاحته ومدى ف الكالم العربي على توثيق م  د  ق  كيف أ  

 ؟التراكيب العروضية فيه بزيادة
 
 :.د.ُسالمُعيادأ

رآن الكريم هي ها في القالتراكيب العروضية إذا وجدت  
، هذه هي الميزات في هذه وحفظا له ،وتعلقا به ،تزيدنا حبا فيه
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 ،لكن القرآن أعلى قدرا من األنغام الشعرية ،المسألة فقط
القرآن ب فتأصيل هذه الموسقة ،أي علم آخروأعلى قدرا من 

 .مما يفيد القرآنالكريم يفيد الموسقة أكثر 
 

 .62يرفع أحد الحاضرين يده مستأذنا في الكالم
 

  :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
أأنت  ،أنك من طالب الشعر أشعرأنا  ،عرفنا بنفسك

 ؟؟ من أين أنتما حكايتك ؟الذي كلمتني عبر الهاتف
 

 .كنت في إعالم ،صحفي من جريدة الشروقنعم أنا  :الطالب
وأنت تسمع أستاذنا أنك ست لكني أحس :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر

ما شاء هللا  !إعالم أم ماذاأأنت خريج دار العلوم قبل  ،معه
 !73عليك

 
 .أنا شخصيا رأيي أن القرآن هو المادة الخام لإليقاع :الطالب

 
 !جميل :.د.ُمحمدُجمالُصقرأ
 
 

 :أ.د.ُسالمُعياد
جملة أنا أريد أن أقول  !كالم جميل جدا ،هللا يبارك فيك

 ما يوافق الشعر ليس اإليقاع في القرآن الكريم ،رتنيبما أنك ذك

                                                
69

 فيأذن له ضيفنا الكريم، وينبه أستاذنا الكريم: بس انجزوا عشان احنا خدنا الوقت. 
71

 ال أعرف اسم هذا الصحفي الضيف، وهذا نص الحوار بينه وبين أستاذنا الكريم: 

فنا بنفسك، انا حاس س انك من طالب الشعر، إنت اللي أ.د. محمد جمال صقر: عرَّ

 كلمتني في التليفون؟ إنت إيه حكايتك؟ انت منين؟

الصحفي الشاب: أنا صحفي من الشروق، وكنت في إعالم )ذكر الصحفي اسمه، 

 لكني لم أسمعه(.

أ.د. محمد جمال صقر: بس انا حاسس حتى وانت بتسمع أستاذنا انك معاه، انت إيه 

 لوم قبل إعالم ولال إيه! ماشاء هللا عليك! اتفضل.الحكاية؟ إنت خريج دار الع
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 ،مع الشعر العربي يتوافقإن هناك إيقاعا ال  ؛العربي وحده
وال نستطيع أن نصنفها  ،وأوزانا ال توجد في شعرنا العربي
يؤيد ذلك في  !وانتبهوا ،تحت ميزان من األوزان الستة عشر

د :أن هناك أوزانا تسمى األوزان المهملةالشعر  ر  س  ن   الم 
دّ و ت  م   ،ربما تكون في القرآن الكريمهذه األوزان المهملة  ،الم 

ولم نستطع حفظها كما حفظنا أوزان الشعر  ،بها ن  ع  لكننا لم ن  
الت يعني هناك تفعي ،وهذا يزيد القرآن أيضا فنية ،العربي

 قوالبأو من  وزان الشعرمتوالية ال تخضع لموسيقى من أ
 - تفعيالت متواترة وراء بعضها وفيه ماوقد تتواءم  ،العروض
أو المتكرر من باب ما يقال له المكرور  :قلت إن - أستغفر هللا

قد يكون موزونا لكن وزنا ال ينسجم مع أوزان الشعر  ،التوكيد
عجاز أتى به القرآن لونا من اإل يعني أليس هذا أيضا ،العربي

 ،م األولعلى معرفة العرب بشعرهم وعلى فنه الكريم زاد فيه
ولم  ،ولم يستطيعوا أن ينظموا على هذه األوزان المهملة

 ؟يستطيعوا أن يستخرجوا هذه الموسقة كلها من القرآن الكريم
بنا إال إذا ستطيع أحد أن يفعل ذلكوال ي ز  ح  بنا،  ،ت  ا نّ و  وك  وتعص 

وجماعة  ،جماعة يشتغلون بموسيقى الشعر ،فريق عمل كبير
المهملة هذه تحتاج علماء  األوزان ،هملةون باألوزان الميشتغل

 .بهم خصوصية
 

  :الطالبُنفسه
أنا متفق مع حضرت ك  تماما في المسمى "نظام اإليقاع 

 الحاكم القانون نحاول أن نبحث عن لم الف ،في القرآن الكريم"
 من أن نبحث فيوأنا أرى أن هذا هو األهم  ؟لإليقاع بشكل عام

 .شعرأمثلة من القانون الخاص بال
 

  .نعم ألجل أن يشمل الشعر وغير الشعر :أ.د.ُسالمُعياد
 

 ؟تسمح لي يا أستاذنا :مستأذنا في الرد أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
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 !هذا كالم جميل ،تفضل :أ.د.ُسالمُعياد
 

 :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
فكرتك  لكن   ،مسألتنا كانت محددة بما استمعت إليه

 ،لحالتين متضادتينب المتناو  معروف التكرار  اإليقاع ،عامة
والكون كله  ،جوع والش بعوال ،والصحو والنوم ،كالليل والنهار
لكن نحن حددنا  ،في الخلق يدل على خالق واحد قائم على إيقاع

 ،فقطبين القرآن والشعر  اللتباس ؟لماذا حددناه ،نا تحديداعمل
 .صحيح ككالم لكن طبعا

 
 :أ.د.ُسالمُعياد

 إذا ما درسنا ،سامحني ،رةأكمل نقطة صغي ،اسمح لي
أخص  ،والشعر أخص ما يميزه الموسيقى ،إيقاع الشعر العربي
هذا الدرس إلى دراسة الفاصلة في  فيقودنا ،خصوصية للشعر

 ،الشعر العربي القافية في عنتعوضنا  القرآن الكريم التي هي
بل هي  ،ولها درسها الخاص ،والفاصلة أيضا نوع من اإليقاع

أستاذنا الدكتور كشك له كتاب و ،ي كما يقولونشعر العربج تا
 .في هذا العنوان

 
ُصقر ُجمال ُمحمد القافية تاج " :موضحا عنوان الكتاب أ.د.

 ."اإليقاع الشعري
 

 :أ.د.ُسالمُعياد
ببقية  عنىت  لو رأيت ه  "القافية تاج اإليقاع الشعري" ،نعم

ما قلناه اليوم شيء  ،جدا من كثير ضئيلهذا جزء  ،اإليقاع
موسيقى األوزان فربما لو درسنا  ،نذر يسير ،يسير من كثير

 - أعتقد – أخطر درس والفاصلة ،إلى دراسة الفاصلة تقودنا
 .من الموسيقى
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ُصقر ُجمال ُمحمد األستاذة  :مطمئنا إلى اقتراب النهاية أ.د.
 .71مضيثم ن ،ثم أخونا ،أمل
 

 :)األستاذةُأمل(ُإحدىُالطالبات
سيأتي  هل ،شكر ألستاذيناوال ،المحاضرة جميلة جدا

يوم كما نفخر باإلعجاز العلمي في القرآن واإلعجاز الصرفي 
هل سنفخر بقولنا إن القرآن الكريم يحتوي  - واإلعجاز النحوي

ال أتكلم عن  ،أنا اتكلم عن العامة ؟72على إعجاز عروضي
 .دارسي اللغة العربية

 
  :أ.د.ُسالمُعياد

هان العامة شيء من في أذاألمر  هذا إدخالأعتقد أن 
نه علم يسموالذي إنما يكفي أن نقول هذا  ،الصعوبة بمكان

يعني  ،وليس كل العلماء ،للخواص من العلماء بل ،الخواص
ن كنت أشرت إلى وإ ،كالمنا هذا فريق من العلماءيقبل  ربما ال

 .بعض الذين يرفضونه
 

 .ونفإذا ألقيت عليهم أو إليهم محاضرة فسيتقبل :الطالبةُنفسها
 

 !ويمكن أن يعتقلوني ،من قال :أ.د.ُسالمُعياد
 

فكرة جميلة الشيخ  ،حال على أي ،هي :أ.د.ُمحمدُجمالُصقر
اإلحساس ببيان  غير في الناسهو من  !هللا يرحمه - الشعراوي

 .القرآن الكريم
 

                                                
71

)...( الجماعة انت عارف االعتصام والشغل، انت عارف يا احمد، هيعتقلونا  

 النهار ده، ماهيصدقو يعتقلونا، اعتقلوني، اعتقلوني!
72

 علق أستاذنا: أو إيقاعي، جميل! )يقصد إعجاز إيقاعي( 
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 :73أحدُالطالب
هل استقاه من واضع علم العروض الخليل بن أحمد 

إلى  ان استقاه من القرآن فلم لم يشروإن ك ؟القرآن أم من الشعر
 ؟ذلك
 

 :أ.د.ُسالمُعياد
 ،معروف لدينا جميعا أن الخليل بن أحمد الفراهيدي ،ال

الشعر إمام القرن الثاني الهجري استخرج علمه من استقراء 
نه إ ،ولم يشر إلى ذلك البتة ،وليس من القرآن الكريم ،العربي

دعا هللا وهو  ،القصة وأنتم تعرفون ،وهو راجع من الحج
يطوف البيت أن يرزقه علما لم يسبق إليه ففي طريق عودته 

وأخذ  ،الجبلية تلك السلسلة نزل يستريح بمنطقة العروض
حتى قالت زوجته لقد جن ولكنه كان يستقرئ يطرق 

من شعر العرب األقدمين وكلما وصل إلى  يحفظويستعرض ما 
استخرج شيئا من إطالقا أنه  و  ر  وزن من األوزان سجله لم ي  

الشعر  هذا من القرآن الكريم وكان عالم لغة وكان شغله الشاغل
 .74العربي
 

ُمحمدُجمالُصقر مطمئنا مرة أخرى إلى اقتراب النهاية  أ.د.
 !أحمد آخر واحد :والذهاب

 
ُالطالب( ُ)أحد  –هل هذا الكالم يتعارض مع قوله ُ:أحمد

ُ؟"ورتل القرآن ترتيال" :-تعالى! 
 

                                                
73

ش مرتاح، اتفضل. )كأن السؤال يقلق صاحبه أذن له أستاذنا الكريم بقوله: إنت م 

 فيجعله متملمال غير مرتاح ويبدو هذا القلق عليه(
74

)...( الراجل وهو راجع من الحج، انتو عارفين القصة، دعا هللا )...( فَْوهُوَّ راجع  

بيستريح في الحتة دي اللي اسمها العروض، السلسلة الجبلية وقعد يَِخبَّط، فَْمراتُه 

 اتَجنِّن، وهو قاِعد يَْستقرئ.قالت ده 
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ُج ُمحمد ُصقرأ.د. قراءته  ،شرح ترتيل القرآن فيههو  :مال
فتوارثنا تجزيأه على األجزاء  ،على أجزائه القراءة سنة متبعة

 .لكن  رتل اقرأه على مجموعات ،من القراءة كما تعلم
 

 :أ.د.ُسالمُعياد
أن هللا  75أتظن وأنت مؤمن ،أريد أن أقول كلمة أخيرة

خطر  ن القرآنإ تعالى ألم يكن في وسعه أن يقول لناسبحانه و
أو كان النبي صلى هللا عليه  ،ال يقرب أحدكم القرآن ،خطير

وعلى فكرة بعض سلم ينهانا عن اقتراف جرم الشعر و
فيه النبي عليه الصالة المتشددين يروي الحديث الذي يقول 

فيريه خير له من  أو قيئا ن يمتلئ جوف أحدكم قيحاوالسالم أل
أنا أتعبني هذا الحديث كثيرا ويقفوا عند هذا ويمتلئ شعرا أن 

حتى وقع في يدي كتاب زاد المعاد للهيثمي فإذا بالحديث مبتور 
  .على منوال وال تقربوا الصالة

 
 مجمع الزوائد :مصححا اسم كتاب الهيثمي السابق أحدُالطالب

 .وليس زاد المعاد
 

  :أ.د.ُسالمُعياد
لئن  ؟ماذا فيه ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نعم

يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيريه خير له من أن يمتلئ شعرا 
ال قلت نعم صدق رسول هللا هجيت به وقفت عندها مذهو

فجاءت الجماعة المتشددة وقصت قوله عليه الصالة والسالم 
والنبي صلى ورموه وروجوا للناس الكالم مبتورا  به( جيت  )ه  

كان في وسع  ؟لهللا عليه وسلم لم يقل ذلك فماذا أريد أن أقو
النبي عليه الصالة والسالم وهو إمام الخلق وحبيب الحق وما 
 ناينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى كان بوسعه أن ينفر

من الشعر صراحة وأن يقول كالما ينهانا فيه عن اقتراف 

                                                
75

 علق أستاذنا الكريم بدعابته الحاضرة دائما: يا مؤمن! 
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إن من الشعر لحكمة وإن من  :لكنه نفسه قال جريمة الشعر
 .76البيان لسحرا

 
ُجمال ُمحمد زينب آخر  :معلنا عن آخر سؤال صقرُأ.د.

 .77حاجة
 

مستفعلن "كثرة  ملحوظة وهي ذكرتم:زينبُ)إحدىُالطالبات(
 !وقلتم إنكم ستذكرون علة ذلك "فاعالتن

 
 :أ.د.ُسالمُعياد

ع بالمجتث والفرق أنا قلت علة ذلك اختالط المضار  
هو أن المضارع يجب أن تختم إحدى  بينهما ضئيل جدا
متحرك وهذا يفوت على الشعراء أو ال يدركه  التفعيلتين بحرف

 بعض األبيات من المضارع مهما طالت الشعراء ولو قطعت  
 بها كل علماء العروضقليلة جدا في شعرنا العربي يمثل وهي 

ال  ،أو فاعالتن مستعلن ،ها فاعالت  مستفعلنينستجد - في كتبهم
 .وإذا اكتملتا كان المجتث ،تكتمل التفعيلتان معا

 
وجمعنا  ،وأحسن إليكم ،بارك هللا فيكم :د.ُمحمدُجمالُصقرأ.

 ،حسناتكم جعله هللا في موازين ،هذا شيء بديع ،على خير
  .الم عليكموالس

                                                
76

ين )هُجيُت به(، ورموها )...( يعني عاوز   )...( راحو الجماعة الِوْحشين قاصِّ

اوصل اقول إيه:)...( ودي عايزة محاضرة لوحدها؛ موقف النبي من الشعر، 

 عر.ومحاضرة أخرى موقف الصحابة من الش
77

زينب آخر حاجة، زينب إكراما ليها، بتيجي من المكتبة )زينب خريجة دار العلوم  

 وموظفة بمكتبتها(.


