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يب أن جند الشعراء مييلون إىل احلديث الشريف، ويغرتفون من هذا ليس من الغر

املنبع بعد القرآن الكريم، ويستلهمون أحكامه ليوظفوها يف أشعارهم وحيتجون بها يف إثبات 

ريف؛ والذي يهب آرائهم وأفكارهم، فضال عن االرتقاء بشعرهم من خالل تزيينه باحلديث الّش

ه ولعل هذ، -صلى اهلل عليه وسلم -سوللكونه كالم الّرص الشعري شيئا من القدسية الّن

امليل إىل احلديث الشريف يف الشعر العربي، وتقف عند أسبابه  سّركشف تأن  الدراسة

 عبد اهلل عيسى حليلح. ودوافعه، فضال عن مكانته من خالل مقاربة شعر

 النص الشعري. احلديث النبوي، الشعر العربي، استلهام، الشعراء،

Summary:  

         It is not unusual to find poets tend to Hadith, scooping this upstream after the 

Qur'an, hauntingly provisions to hire her on notice and protesting in proof of opinions and 

ideas, as well as improve their hair through decorated with Hadith, which gives a poetic text 

something divine being speech Messenger-Allah bless him-and perhaps this study to reveal the 

secret tendency to Hadith in Arabic poetry, and stand upon its causes and motives as well as 

his standing through Allah Abdul Issa poem  approach. 

Key words: Hadith, Arabic poetry, inspiration, poets, poetic text.  

Résumé : 

        Il n’est pas rare de trouver des poètes ont tendance aux Hadith, écopant c’en amont 

après le Coran, envoûtante des dispositions de l’embaucher sur avis et pour protester contre 

la preuve des opinions et des idées, ainsi que d’améliorer leurs cheveux par orné de Hadith, 

qui donne un texte poétique quelque chose de divin en discours Messager-Allah bénisse- et 

peut-être cette étude afin de révéler la secret tendance à Hadith dans la poésie arabe et 

mailto:boumalihanan@yahoo.fr
mailto:boumalihanan@yahoo.fr


 أثر الحديث النبوي الشريف في شعر عبد اهلل عيسى لحيلح

 1016 ديسمبر،  17، العدد لّلغـــات واآلدابحوليات جامعة قالمة                            222

tiens-toi sur ses causes et motivations ainsi que sa réputation grâce à l’approche de poem  

Abdul  Allah Aïssa lahileh . 

Mots clés : Hadith, inspiration, poètes, poésie arabe, un texte poétique. 
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