
  شعري األ
كأنهـا الروايـات ولكـن . ١املشهور أن الصحايب أبا موىس األشعري منـسوب إىل قبيلتـه األشـاعر

األشـعري أحـسن  الروايات تقول أنف. ة ال قبيل)حال( نسبة  هي)األشعري( أن تسمية تتضمن
أصـل تـسمية أيب قـد يكـون من مثل هذه الروايات وغريها ف. ٢الصحابة صوتاً يف تالوة القرآن

 القارئ أنوميّزوا  فعرفوا ،بقراءتهبه و الناس  )شعر(إذا قرأ القرآن،  أنه كان )باألشعري(ىس مو 
فتسميته باألشعري، قد يكون لهـا عالقـة  ). يروه وهو يقرأقبل أن يعلموا مكانه أو(أبو موىس هو 

  .٣وطيب تالوته للقرآنوحالوة بحسن 
 مـنأي يُـْشَعُر بهـا، ) تُْعـرَف(، كانـت )ن تُـرىقبل أ ( أن منازل األشعريني ،٤فمثالً نجد يف رواية

  . الناَس به ومبكانه) تُْشِعر(فتالوة األشعري للقرآن هي التي ). أصواتهم بالقرآن (خالل
  النـاَس ٦)رَ عَ أْشـ(، ٥العذب الطيبالحسن  األصل يف تسميته باألشعري هو أن صوته فيبدو أن

 . أثنـاء تالوتـه القـرآنمبكانه وبشخصه )ّسون ويحيدرون ويفطنون ويعلمون( يشعرونجعلهم أي  به
  .٧ومن يسمع األشعري يتلو القرآن فإنه ال ميلك إال أن يقف وينصت ويصغي

، وهـي تـشبه )ُرْفَقَتـه الرَُّجُل ِبَها لَِيْعرِفَ ( عبارة جاءت ،الشعاريف تعريف و . ٨والشعار العالمة
 فيهـا اللغـةفعبـارة .  ..)اْألَْشـَعِريِّنيَ  ُرْفَقةِ اَت  أَْصوَ َألَْعرِفُ إيِنِّ (ديث متعلق بأيب موىس عبارة بح

ــامت  ــه، ليعــرف، شــعار(هــذه الكل ــا )رفقت ــارة الحــديث فيه ــامت نفــس ، وعب ــاً الكل تقريب
  . باللغةالشعار بالحديث، نفس وصف األشعرينيفوصف  .)رفقة، ألعرف، األشعريني(

 ملوضــع عالمــةبــالقرآن  األشــعرينيفكانــت أصــوات (ويتــضح األمــر أكــرث يف قــول ابــن حــزم 
 ابِْنـي ِيف أَْشـَعرَْت ( يف الناس أي أشهرته أشعرته فحسن تالوة أيب موىس للقرآن كأنها .٩)نزولهم

رْتَهُ  ِفيِهْم َعَالَمةً النَّاِس أَي َجَعلْتَُه  ، األشـعريني(ومرة أخرى نجد عبارة ابـن حـزم فيهـا . ١٠)وَشهَّ
                                                 

منهم أبو مـوىس األشـعري  كـان حـسن القـراءة .. قبيلة من اليمن : واألشاعر: شمس العلوم لنشوان/  ِمَن الَْعرَِب، ِمنُْهْم أَبو ُموَىس األَْشَعِريُّ قَِبيلَةٌ : وأَْشَعرُ :  لسان العرب 1
  للقرآن

ومل يكن يف أصـحاب النبـي  ...مزامري آل داود أبو موىس عبد هللا بن قيس وكان احسن أصحاب النبي صوتا قال رسول هللا لقد اويت هذا مزمارا  من : تاريخ ابن عساكر  2
 ما سمعت مزمارا وال طنبورا وال صنجا احسن من صوت أيب موىس األشعري إن كـان ليـصيل بنـا فنـود انـه قـرأ  عن أيب عثامن قال:تاريخ ابن عساكر / احسن صوتا منه

  البقرة من حسن صوته
ُ َعلَيِْه : املقصد العيل يف زوائد أيب يعىل املوصيل "/ لََقْد أُويِتَ اْألَْشَعِريُّ ِمْن َمزَاِمريِ آِل َداُوَد : "  َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل إِنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ هللاَُّ :  أخبار مكة للفاكهي 3 َسِمَع النَِّبيُّ َصىلَّ هللاَّ

  » َداُودَ كَأَنَّ َصْوَت َهَذا ِمْن َمزَاِمريِ آلِ «: َوَسلََّم أَبَا ُموَىس يَْقَرأُ فََقاَل 
 منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليـل وإن كُنْـُت لَـْم أََر َمنَـازِلَُهْم ِحـنَي وأعرف أَْصَواَت رُفَْقِة اْألَْشَعِريِّنَي ِبالُْقرْآِن ِحنَي يَْدُخلُوَن ِباللَّيِْل َألَْعرُِف إيِنِّ : رشح النووي عىل مسلم  4

  نَزَلُوا ِبالنََّهارِ 
النهدي قال كان األشعري : تاريخ ابن عساكر / َما َسِمْعُت َصْوَت َصنج َوَال بَْربَط َوَال َوتَر أَْحَسَن ِمْن َصْوِت أيَِب ُموَىس اْألَْشَعِريِّ : َوقَاَل أَبُو ُعثاَْمَن النَّْهِديُّ :  تفسري ابن كثري 5

عن أيب عثامن النهدي قال ...مري داود وكان يصيل بنا الغداة فأمتنى أن يقرأ بنا البقرة من حسن صوته يعني أبا موىس األشعري من احسن الناس صوتا كأنه مزمار من مزا
 صىل بنا أبو موىس األشعري صالة الصبح فام سمعت صوت صنج وال بربط قط كان أحسن صوتا منه

وأَْشـَعرْتُه : لـسان العـرب ./ ، أَي َوَما يُْدِريُكم) ١٠٩: اْألَنَْعام(} َوَما يُْشِعرُكُْم أَنََّهآ إَِذا َجآءْت الَ يُْؤِمنُونَ {: التَّنِْزيلأَْعلََمه إِيّاه، َوِيف : وأَْشَعرَُه األَْمَر، وأَْشَعرَُه بهِ :  تاج العروس 6
  .فََشَعَر أَي أَْدَريْتُه فََدَرى

أن معاوية بن أيب سفيان كان يخرج مـن الليـل / ن حلو الصوت فقمن يستمعنأن أبا موىس األشعري قام ليلة يصيل فسمع أزواج النبي صوته وكا: تاريخ ابن عساكر  [7
قـدمنا / أن أبا موىس االشعري قدم عىل معاوية فنزل يف بعض الدور بدمشق فخرج معاوية من الليل إىل منزلـه حتـى اسـتمع قراءتـه/ يستمع قراءة أيب موىس األشعري

تفـسري ]/ م من الليل يتهجد فلام اصبح قيل له اصلح هللا األمري لو رأيت إىل نسوتك وقرابتك وهم يستمعون لقراءتكالبرصة مع أيب موىس وهو أمري عىل البرصة قال فقا
، َوُهَو يَتْلُو الُْقرْآَن ِمَن اللَّيِْل، وَكَانَ : ابن كثري  ُ َعلَيِْه َوَسلََّم َعَىل أيَِب ُموَىس اْألَْشَعِريِّ َعْن :  سري أعالم النبالء /  فََوقََف َواْستََمَع لِِقرَاَءتِهِ .  لَُه َصْوٌت طَيٌِّب َجًداملَّا َمرَّ النَِّبيُّ َصىلَّ هللاَّ
ُ َعلَيِْه َوَسلَّمَ -أَنَّ النَِّبيَّ :أيَِب ُمْوَىس    . َوَعائَِشَة َمرَّا ِبِه، َوُهَو يَْقَرأُ ِيف بَيِْتِه، فَاْستََمَعا لِِقرَاءتِهِ -َصىلَّ هللاَّ

َا يسمون ِبِتلَْك اْألَْساَمء َعالَمة لَُهم شعار: اسم بن سالم  غريب الحديث للق8   . رُفقته الرجل بَها ليعرف العساكر إمِنَّ
كقوله صىل هللا عليه وسلم إين ألعرف أصوات رفقة األشعريني بالقرآن حني يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصـواتهم بـالقرآن : اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم  9
   ملوضع نزولهمأصوات األشعريني بالقرآن عالمةالليل وإن كنت مل أر منازلهم حني نزلوا بالنهار فكانت ب

 ُه َعَالَمًة ِفيِهْم وَشهَّرْتَُه ِبَقْولَِك إِنك قَْد أَْشَعرَْت ابِْني ِيف النَّاِس أَي َجَعلْتَ : لاَمَّ رََماُه الَْحَسُن ِبالِْبْدَعِة قَالَْت لَُه أُمه: َوِيف َحِديِث َمْعبٍَد الُجَهِنيِّ :  لسان العرب 10



 أي ١)أمـرهأشعرت (فتالوة األشعري للقرآن كأنها  ).عالمة، أشعرت(، وعبارة اللغة فيها )عالمة
 ٢وقارئ القرآن ذو الصوت الحـسن والـتالوة الجيـدة كثـرياً مـا يرفـع .أطلعته وأبدته وأظهرته

صوته بالقراءة فيشعر به الناس، وذلك ألنهـم يـسمعونه فيعلمـوا ويـشعروا بقراءتـه وطيبهـا 
رآن ذا الـصوت العـذب بلقـب األشـعري،  الناس قدمياً كانوا يلقبـون قـارئ القـفلعل. وحسنها

هـذه الخالصـة أن و . ن حولـه بـذلك أو أنه يُـشعر َمـمبعنى أنهم يشعرون به وبحالوة قراءته
،  وليـست نـسبة قبيلـةاألشعري نسبة حـال احتامل أن تؤيداإلشارات والتلميحات بالروايات 

  .هللا أعلم

  حامد العولقي

                                                

و
  
  
  

 
  إِيّاه) أَْعلََمه: بهِ (أَْشَعرَُه ) وأَْشَعرَُه األَْمَر، و:(تاج العروس  /.َجَعلْته َمْعلُوماً َمْشُهورا: وأَْشَعرُْت أَْمَر فُالنٍ :  تاج العروس 1
ُع لِِقرَاءتِهِ - صىل هللا عليه وسلم-، فََجَعَل رَُسوُل هللا َصوتَهُ ويَرفَُع وأبو موىس األشعري يَقَرأُ، :  جامع األصول البن األثري2 " َوِمنْه الَحـِديث : املحكم واملحيط األعظم /  يَتََسمَّ

تَك أَن : أَن ِجْربِيل أىََت إَِىل النَِّبي َصىلَّ ُهللا َعلَيِْه َوَسلََّم، فََقاَل    ".نََّها من ِشعار الحّج  بالتَّلْبية، فَإِ يَرْفَُعوا أْصَواتَُهمْ ُمْر أُمَّ


