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 شواهد الشعر للتفسير في )الكشَّاف( 

 للطبقة الرابعة من الشعراء
 

 د. غسَّان عبد السالم حمدون 
 

إن فن الشعر من بين الكالم كان شريفاً عند العرب، ولذلل  ععلذود ديذوان 
علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، وأصالً يرععذون إليذف فذي الك يذر 

 .(1)مستحكمة فيهم شأن ملكاتهم كلها من علومهم وحكمهم، وكانت ملكتف

وإذا كان الشعر العربي ديوان علوم العرب فمن هلد العلوم اعتماد شعرهم 

في تفسير كتاب هللا تعالى للل  رعع الصحابة والتابعون رضوان هللا عليهم إلى 

 الشعر العربي في التفسير.

ألولذى ولقد كان المفسرون المشهورون يأخذلون بشذعر الطبقذال الذ ال  ا

وال انية وال ال ة من الشعراء في التفسير, أما اإلمام الزمخشري فقط أضاف إلى 

 ذل  استشهادد أحياناً بشعر الطبقة الرابعة، وهم الشعراء المحدثون.
  :الشعراء المولدونالطبقة الرابعة 

والصذحي   ،ويقال لهم المحدثون وهم من بعد الطبقال الذ ال  إلذى اماننذا

ً  أنف ال يستشهد  ،وقيل يستشهد بكالم من يوثق بف مذنهم ،بشعر هلد الطبقة مطلقا

 .(2)واختارد الزمخشري

  علة رفض االحتجاج بالطبقة الرابعة من الشعراء:

وال بد لنا من وقفة علمية لنرى األساس الذلي تقذوم عليذف فكذرح االحتجذاج 

 بالشعر في تعريف االحتجاج أصالً:
بدليل نقلي صحي  يسند إلى  أو قاعدح   هو إثبال صحة استعمال   فاالحتجاج:

 .(3)عربي فصي  سليم السليقة

إنمذذا يذخذل عذذن العربذذي  نذذا نذرىوإذا نظرنذا إلذذى أسذاس هذذلا االحتجذاج ف ن

                                                

 ( .56مقدمة ابن خلدون ص) (1)

 .(1/6خزانة األدب للبغدادي ) :انظر (2)
 .(9أصول النحو لسعيد األفغاني )صفي  :انظر (3)
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ألن هلد  ،الفصي  السليم السليقة، وال تسلم السليقة إطالقاً في بيئة متأثرح بالعجمة

بل وطريقذة النطذق  ،فالعجمة تضيع ال وابت العربية في اللغة والنحو والصر

 بحسب التأثر بهلد العجمة.

والذذلي يذذدل علذذى ذلذذ  أن الذذلين تكلمذذوا عذذن االحتجذذاج بالشذذعر العربذذي 

ها كالم العجم فياحترسوا ممن تأثر بالعجمة في بيئتها المكانية فالبيئة التي ينتشر 
تحت باب في ترك األخل عن  لموقف منها، فهلا ابن عني يقواللغة كان لعلماء 

غال الحاضرح لُ المدر كما أُِخل عن أهل الوبر: )علة امتناع ذل  ما عرض لِ  أهل

ولو عُِلم أن أهل مدينة بذاقون علذى  ،وأهل المدر من االختالل والفساد والخطل

فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغذتهم لوعذب األخذل عذنهم كمذا يذخذل 

 .(1)(عن أهل الوبر

بفساد هلد السليقة، وال يذثر شيء على  فالبعد عن السليقة العربية مرهون

السليقة م ل البيئة، حتى أن أطراف الجزيرح العربية التي تتأثر باألعاعم البد أن 

يقول أبو نصر الفارابي في  ،تفسد فيها السليقة العربية بسبب االتصال باألعاعم
)..وبالجملة ف نذف لذم يذخذل عذن حضذري  قذط، وال عذن  كتابف األلفاظ والحروف

من كان يسكن أطراف بالدهم التذي تجذاور سذاار األمذم الذلين مكان البراري س

 حولهم.

ف نف لم يذخل ال من لخم وال من علام، ف نهم كذانوا مجذاورين ألهذل مصذر 

والقبط، وال من قضاعة وال من غسان وال من إياد، ف نهم كانوا مجاورين ألهل 

بية، وال من بكر ألنهم الشام، وأك رهم نصارى يقرؤون في صالتهم بغير العر

كانوا مجاورين للنبط والفرس وال من عبذد القذيأل ألنهذم كذانوا سذكان البحذرين 
 .(2)مخالطين للهند والفرس.....(

ً  ويبدو هذلا يرعذع إلذى اخذتالف البيئذة للتذأثر عذدم األخذل أن سذبب  واضحا

ل بالعجمة من األمم المجاورح مما يفسد السليقة العربية، ويذدي إلى ظهور لغا

عديدح مغايرح للغة التي نذزل القذر ن بهذا، وهذلا مذا خشذيف اللغويذون مذن دخذول 

سيول غامرح من األلفاظ األعجمية إلى لغة القر ن مما يبعد اللغذة العربيذة التذي 

فذرج الل بها القر ن عن صفاتها األساسية، وعلى هلا األساس فقد ذهذب أبذو زن

                                                

 .(2/6الخصااص البن عني ) (1)
 .(56/57قتراح في علم أصول النحو للسيوطي )ص اال :انظر (2)
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وكان األصمعي وأبو ) فقال: األصبهاني إلى عدم االحتجاج بشعر عدي بن ايد

عبيدح يقوالن عدي بن ايد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم يعارضذها وال 
المحتج بهذم وعذدم  في الطبقة األولى وما اختالفف عن الشعراء يجري مجراها(

كذذان يسذذكن األريذذاف قريبذذاً مذذن  االحتجذذاج بشذذعرد فذذي رأي ابذذن قتيبذذة إال ألنذذف

سذليقتف بسذبب البيئذة  تفذلهب ،(1)فذي بذالد الفذرسالفرس ثم كان مترعم كسرى 

 التي قد عاش فيها ومن ثم ال يحتج بشعرد.

بل قد ذهب ابن خلدون في مقدمتف إلى أن القلب النابض بأفص  اللغال هو 

)ولهذلا كانذت لغذة قذريش :ي مكة المكرمة لبعدهم عن بذالد العجذم فقذالفقريش 

، فالعجمة (2)من عميع عهاتهم(أفص  اللغال وأصرحها لبعدهم عن بالد العجم 

أي التأثر بلغة األعاعم هي األساس لرفض االستشهاد بالشعر المتأثر من قريب 

 أو بعيد بها.

وذلذ  لعذدم تذذأثرهم  ،االحتجذاج بشذذعرها الطبقذال الذ ال  ف ننذذا ال نذرد اأمذ

بالعجمة في بيئة أعجمية، أما الطبقة الرابعة فقد تأثرل بالعجمة إلى حد بعيد في 

عذن طريذق اواج التناسذلي هـ( نتيجة لالنذدماج 150ئتها األساسية وذل  بعد)بي

أو التسري باإلماء عند  ،العربيالمن أو اواج األعاعم  ،األعجميالمن العرب 

وأهم من ذل  االندماج البيئي الواسع بين العذرب واألعذاعم فذي اختالف اللغة، 

العباسذية، وكذان ذلذ  دل واضذحة فذي امذن الخالفذة بذظل عدالة اإلسالم التي 

 واضحاً في مدينة السالم العاصمة بغداد التي كانت منبع األدباء واللغويين.

متذذزاج الجنسذذي اال: )شذذوقي ضذذيف تحذذت عنذذوان /فممذذا يقذذول الذذدكتور

حدود الصين من )كانت الدولة العباسية تمتد : واللغوي وال قافي في هلا العصر(

غرباً، ومن المحيط الهندي والسودان  سط الهند شرقاً إلى المحيط األطلسياوأو

 وكان يعيش فيها منل ...ة شماالً،بزر والروم والصقالخعنوباً إلى بالد الترك وال
تكد تدخل في نطاق لم  االقدم شعوب متباينة في الجنأل واللغة وال قافة، غير أنه

ً زتمالعروبة حتى أخلل عناصرها المختلفة ت  .(ج بالعنصر العربي امتزاعاً قويا

 ومن أهم األسباب التي هيأل للل  نزول القباال العربية في األمم المفتوحة

، بحيذ  ءوعذن طريذق المصذاهرح وتسذري اإلمذا ىالسذكنبوامتزاعها بشذعوبها 
                                                

 (.111وانظر الشعر والشعراء لرأي ابن قتيبة أيضا )ص (2/19,17األغاني ) (1)

 .(649مقدمة ابن خلدون )ص  (2)
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شذذيال بغذذدل بيذذول العذذرب تزخذذر بذذالجواري مذذن كذذل عذذنأل: سذذنديال وح

يال وبحي  أصب  العربي بوفارسيال وخراسانيال وتركيال وروميال وصقل

الذذدم فذذي بغذذداد نذذادراً، فذذالك رح الك يذذرح مذذن أبنذذاء العذذرب أمهذذاتهم مذذن  صخذذال

 .(1)...(وكلل  الشأن في الخلفاء أنفسهم ،الجواري واإلماء

دخولهذا باإلسذالم، ثذم هذلا بعد ترى بعد هلا االندماج مع األمم األخرى ثم 
جديذدح إن األعيال العربيذة ال :ندماج التناسلي مع األعاعم، هل يمكن أن نقولاال

اء اللغة ما كان للعرب األواال في طبقاتهم الشعرية الماضذية بعذدما فلها من ص

وقذذدم أشذذراف وعلمذذاء منهذذا لعاصذذمة  ،إلسذذالمفذذي اأقبلذذت األمذذم علذذى الذذدخول 

 ؟؟!!المسلمين بغداد التي ظهر بها  ثار األخوح والوحدح اإلسالمية امن العباسين

)وقذد دخلذت ك ذرتهم  رها اإلسالم:التي فت  ديايقول د/ شوقي ضيف عن األمم 

ل للنذذاس مذذن عذذدل ف ذذك  يُ  افذذي اإلسذذالم وامتزعذذوا بأهلذذف مذذن العذذرب ونعمذذوا بمذذ

 .(2)ومساواح(

لقد استطاع اإلسالم بعدلف ومسذاواتف وبنااذف السذليم للدولذة اإلسذالمية التذي 
ً امتزاعذذ يصذذنعحذذول أممذذاً عديذذدح أن  واسذذع النطذذاق علذذى مختلذذف حضذذارياً  ا

مع بقاء أصالة اإلسالم  وغير ذل  قتصادية واالعتماعية وال قافيةالمستويال اال

دولذة اإلسذالم، وبمذا أنذف حصذل ال وديذنواضحة خالل ذل  ألنف دين هللا تعذالى 

وطذرق كذالم قافي فال بد من دخول كلمذال أعجميذة تمااج حضاري وأهمف ال 

طراف كما رأينا .. إن شئنا أو أبينا في هلد البيئة.  فالعجمة لم تكن في األأعجمية

سابقاً إنما دخلت على العرب في هلد المرحلة عقر دارهم في عاصمة خالفتهم 

بغذداد ومذذا حولهذذا فذي العذذراق والشذذام، بذل إن فذذي العذذراق والشذام لغذذال قديمذذة 
امتزعت بعض كلماتها باللغة العربية إضافة إلى اللغال األخرى، وأهمها اللغة 

شوقي  /يقول الدكتور ،خالفة العباسية بغدادالفارسية لقرب إيران من عاصمة ال

ضيف عن اللغال القديمة: )وليأل معنى ذل  أن عميع أصحاب اللغال القديمة 

في هجروا لغاتهم تماماً، فقد ظلت من ذل  بقايا حتى في أك ر البيئال تعرباً أي 

العراق والشام، مما نشأ عنف سقوط بعض كلمال نبطيذة و راميذة إلذى العربيذة. 

أهم لغة قديمة ظلت حية هي الفارسية، ال بذين سذكان إيذران فحسذب، بذل  ولعل

                                                

 .(19العصر العباسي األول )ص  (1)
 (.80المرعع السابق  )ص (2)
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أيضذاً بذين سذكان األمصذار فذي العذراق، إذ احفذت إليهذا منذل عصذر بنذي أميذذة 

 .(1)(كبيرح منهم، وااداد احفهم في هلا العصر اللي عال فيف سلطانهمعموع 
قذافي والبيئذي والحضذاري وال إن نشوء عيل عديد فذي االمتذزاج التناسذلي 

علذى  دلذيالً شذعرااف لغذة هذلد الجيذل بذل لغذة أن ن عُدَّ يجعلنا نخشى هللا تعالى في 

أصبحت مذثرح على اللغة العربية فذي  ةتفسير القر ن الكريم، وذل  ألن العجم

 . وغيرها في العاصمة بغدادفي الدولة اإلسالمية العباسية عقر دارها 

الماضذية فذي شذعرها ب وابذت للل  ال بد من الرعوع إلى الطبقال الذ ال  

اللغة العربية دون الرعوع إلى الطبقة الرابعة، ومن هنا ندرك الحكمة في اختتام 

الشعر بابن هرمة عند ما قال أبو عبيدح: )افتت  الشعر بامرئ القيأل وختم بذابن 
 . (2) هرمة(

هذـ 132والدولة العباسية تأسسذت عذام  (3)هـ150إن ابن هرمة توفي سنة 

هـ فال يعتد بشعر 150روف، فبدأ نشوء عيل متأثر بالعجمة بعد سنة كما هو مع

شعرااف في اللغة والنحو والصرف في تفسذير القذر ن الكذريم وغيذرد، علذى أن 

أبذو عمذرو بذن العذالء وابذن األعرابذي  االحتجاج بما بعد الطبقذة ال انيذة لذم يذرد
الجذاهليين وطبقذة وهذي طبقذة الشذعراء  (4)االحتجاج بالطبقتين األولى وال انيذةف

 .المخضرمينالشعراء 

ون محذذدثين عنذذدهما د  ع ذذولقذذد كذذان عريذذر والفذذرادق واألخطذذل وأم ذذالهم يُ 

عمرو بن العالء يقول:" لقد ك ر هلا المحد  وحسن حتى لقد هممت  وبأوكان 

 .(5)"بروايتف

 "علسذت إليذف عشذر حجذج فمذا :وقال األصمعي عن أبي عمرو بن العالء

 المي".سمعتف يحتج ببيت إس

والحقيقذة إن عصذذر االحتجذاج الاال مسذذتمراً فذذي العصذر اإلسذذالمي فذذي 
وإنما الورع الشديد وشدح الخوف على معاني القر ن  ،الطبقة ال ال ة من الشعراء

                                                

 .(92 -91المرعع السابق  )ص  (1)
 .(2/288المزهر ) (2)

 (.1/34فوال الوفيال ) (3)

 (.2/488المزهر ) (4)

 (.221-1/220الكشاف ) (5)
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العصر اإلسالمي وانتهاء االحتجاج شعر الكريم دفع هذالء إلى عدم االحتجاج ب

اسلي واألخوي اإلسذالمي مذع فاالندماج التن ،بالشعر بانتهاء شعر المخضرمين

دمشذق ج الحضارال لذم يحصذل فذي عاصذمة الخالفذة اماتاألمم األخرى بل و

هـ في عهد الخالفة العباسية 150بعدبشكل واض  مذثر بالعجمة، وإنما حصل 

 كما رأينا.وعاصمتها بغداد 

على أننا نحترم  راء هذالء العلماء ونقدرهم لفضلهم على األمة اإلسالمية 

على أنف لم يقل أحد من الشديد بخوفهم على العربية لغة القر ن الكريم. ولورعهم

هذالء باالحتجاج بالطبقة الرابعة كما ذهب إلى ذل  الزمخشري فى "الكشاف" 

 . عند إشارتف إلى أن أبي تمام من المحدثين واحتج بف

 الردود على  الزمخشري:

 عذة مذن الشذعراءباحتجاعذف بالطبقذة الراب ويمكن أن يرد على الزمخشري
 :ردود  وهي كما يأتي بعدح

 [ تأثر بيئة الطبقة الرابعة بالعجمة : 1]

لقد أوضحنا سابقاً أنف ال يحذتج بشذعر البيئذة العربيذة المتذأثرح بالعجمذة مذن 

، وال بالبيئة المتأثرح (1)"الخصااص" :ذكر ابن عني في كتابفما أهل المدر على 

أبو نصر الفارابي في كتابف  على ما ذكردبالعجمة في أطراف الجزيرح العربية 

 .(2)األلفاظ والحروف

فكيذذف يحذذتج بشذذعراء الطبقذذة الرابعذذة وقذذد أصذذبحت العجمذذة داخلذذة علذذى 

وكلل  فذي  ،العرب في عقر دارهم ومجد ثقافتهم وهي العاصمة العباسية بغداد
ج وتمذااندماج التناسلي واالندماج األخوي اإلسالمي الشام والعراق عامة، فاال

الحضارال في ظل اإلسالم كل ذلذ  كذان سذبباً فذي دخذول العجمذة علذى البيئذة 

تذأثر البيئذة بالعجمذة فذي تذرك االحتجذاج كمذا  يالعربية كما أوضحناد، فالعلة ه

هذـ 150في ترك االحتجاج بشذعر مذا بعذد العلة وكلل  نقول  ،رأينا عند األواال

غفذذل عذن أن مذن أحسذذن تذأثر البيئذذة بالعجمذة فلعذل اإلمذذام الزمخشذري قذد  يهذ

أطذذراف  تفذ ذا كانذ ،ببيئتذف التذذي دخلتهذا العجمذة سذيتأثرالروايذة وعلذم العربيذة 
دخلتها  ةلتأثرهم بالعجمة فاألولى أال يحتج بشعر بيئ ااهاالجزيرح ال يحتج بشعر

                                                

 .(2/6انظر: الخصااص البن عني )  (1)
 (.56/57انظر: االقتراح للسيوطي )ص  (2)
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العجمة في أهم أمر وهو تبيان مراد هللا تعالى في تفسير القر ن الكريم ففي هلا 

 .- تعالى أعلموهللا -مفسدح كبيرح
 [ سد اللرااع يقتضي أال يحتج بشعر الطبقة الرابعة: 2]

لشعر العربي الناشذ  لوهنال  مفسدح أكبر في ترك باب االحتجاج مفتوحاً 

ممذن ضذل هـ أال وهي الدس على العربية ما ليأل منها فذي اللغذة 150فيما بعد 

خذل عسذم الدولذة التذي نشذأل فذي داالضذا لة ليكون ذلذ  بابذاً لذدعم الفذرق وااغ 

شعر عديذد ومعذان لكلمذال عديذدح لذم يقذل بهذا األقذدمون فذي وذل  ب ،اإلسالمية

لينصذر كذل تفذت  البذاب مفسذدح  مفسذدح وأي   دهذلو ،الطبقال ال ال  في شعرهم
 !!ملهبف ولو كان ضاالً 

منعاً للمفسدح في البند السابق وهلا البنذد البذد لنذا مذن سذد اللريعذة فذي هذلا 

 األمر.

ما يتوصل بف إلى الشيء الممنوع ) هو: الممنوعة ن تعريف اللريعةوإذا كا

ترك مجال الشعر مفتوحذاً لالحتجذاج بذف  فمن المفسدح. (1)المشتمل على مفسدح(

هذلا مذراد هللا  مفسر صاحب هوى أو متأثر بالعجمة كلهـ ليقول 150فيما بعد 

قال  يأتي: اع لموالمطلوب شرعاً هو سد اللرااسبحانف وتعالى، في تفسير كتابف 

 هللا تعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالى: 

          

    (2) . 

، ف ن كلمة راعنا لم يقصد بها الصحابة سباً، وقصد بها اليهود سب النبي 

ومع ذلذ  نُِهذي  المسذلمون عذن اسذتعمال هذلد الكلمذة، فاسذتنبط اإلمذام القرطبذي 

 . (3)رحمف هللا تعالى من هلد اآلية التمس  بسد اللرااع

       واسذذتدل بقذذول هللا تعذذالى أيضذذاً 

                                                

 .(4/198انظر: الموافقال في أصول الفقف للشاطبي ص) (1)

 104سورح البقرح اآلية  (2)

 .(2/57قرطبي )انظر: تفسير الجامع ألحكام القر ن لل (3)



د. غسان عبدالسالم                                                                                  

 حمدون

العـــــــدد العـــــاشــــــر                     القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية مجلة جامعة 

 م2005هـ ـ 1426

 

180 

وبقولف تعالى مخاطباً  دم وحذواء وهمذا  (1)       

وأتى بأدلة أخرى رحمذف هللا تعذالى  (2)     في الجنة 

 من الكتاب والسنة.

وإذا كان المطلوب شرعاً سد باب اللرااع فأي مفسدح أكبر من ترك القر ن 

ر لعالم بالعربية أحسن الرواية، وقد تذأثرل بيئتذف بالعجمذة الكريم يفسر بكل شع

أو تأثرل بأهواء الفرقة التي تأسست بعذد الصذحابة والتذابعين، وهكذلا تعصذف 

بمعاني القر ن الكريم األهواء، علماً أن هللا تعالى أنزل كتابف بلغة العرب الذلين 
صذذراً علذذى اإلمذذام لذم يتذذأثروا بالعجمذذة وال بذذاألهواء المضذذللة. فلذيأل األمذذر مقت

الزمخشري بل األمر المهم هذو طريقذة تفسذير كتذاب هللا تعذالى بشذكل منهجذي 

 سليم لكل مفسر لكتاب هللا تعالى. 

 رد دليل احتجاعف بشعر أبي تمام:  [3]

وهذو وإن كذان محذدثاً ال )) الزمخشري محتجاً بشذعر أبذي تمذام:وأما قول 

ة، فاععذل مذا يقولذف بمنزلذة مذا يستشهد بشعرد في اللغذة فهذو مذن علمذاء العربيذ

فيقتنعذذون بذذلل   يرويذذف، أال تذذرى إلذذى قذذول العلمذذاء الذذدليل عليذذف بيذذت الحماسذذة

 .أي إلتقان الرواية (3)لوثوقهم بروايتف وإتقانف((
بعيذداً عذن فالشاعر عند ذل  ليأل راية يستلزم إتقان الد  ال واية إن إتقان الر  

قذول فذي نفذي االحتجذاج بشذعرد. إن  العلذة األساسذية يالتذي هذ تفالعجمة في بيئ

اعترف بأنف ال يستشهد بشعر أبذي تمذام ألنذف فقد  ،ألمورفيف خلط لالزمخشري 

ً  شاعر محذد  أي مولذد ، وبذنفأل الوقذت أراد أن يقذول هذو يعطذي علمذف أساسذا

وهل  ،بالعربية في شعرد كما يعطي ما يرويف عن الشعراء اللين يحتج بشعرهم

 ،بحيذذ  يكذون شذعرد كشذذعر أصذحاب الحماسذذة  هذلا يخلصذف مذذن عجمذة بيئتذف

ل من شعر يحذتج نقفكونف عدالً فيما ي بداً ف تقان الرواية ال يستلزم إتقان الدراية أ
 حال من األحوال.بباالحتجاج ولو كان عالماً بالعربية  دبف ال يلزم قبول شعر

                                                

 108سورح االنعام اآلية  (1)

 .35سورح البقرح اآلية  (2)
 (221-1/220الكشاف ) (3)
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يتف يقول السيد الشريف الجرعاني معلقذاً علذى كذالم الزمخشذري فذي حاشذ

: "واعترض عليف بأن قبول الروايذة مبنذي علذى الضذبط سير "الكشاف"على تف
واعتبار القول واالستشذهاد بذف مبنذي علذى معرفذة األوضذاع اللغويذة  ،والوثوق

راية، فال يلزم واية ال يستلزم إتقان الد  أن إتقان الر   نَّ ة بقوانينها ومن البيطاحواإل

أشعار من يستشهد بأقوالهم  من تصديق العلماء إياد فيما عمعف من الحماسة من

أن يكون عميع ما في شعرد مسموعاً منهم أو مستنبطاً من القوانين المأخوذح من 

استعماالتهم. وأعيب بأنف صرح أوالً بكونف من علماء العربية، ثم أشار إلى أنف 

ف نذف يذدل علذى  ،ثقة باقتناع العلماء في االستدالل باألبيال ب بوتهذا فذي الحماسذة

كأنف أراد دفع أن يقال كونف من علماء العربيذة لذيأل كافيذاً فذي  ،روايتفوثوقهم ب
ععل ما يقولف  بمنزلة ما يرويف، بل البد من اعتمذاع العلذم مذع العدالذة، نعذم إن 

كان مقصودد بتنوير االستدالل على علمف بالعربية وإتقانف فيها وكونف ثقذة فيمذا 

 .(1)يستعملف كان االعتراض وارداً  قطعاً"

 كان االعتراض على الزمخشري وارداً قطعاً. أي

جذذد علذذى مذذدى التذذاري  اإلسذذالمي شذذعراء أحسذذنوا الروايذذة لذذدواوين نإننذذا 

ال نجد صعوبة في اإلشذارح إلذى أدبذاء شذعراء وعمعوها أو كتب أدب نقلوها... 

ونقذول إن بيئذة  ،فهل نترك لشذعرهم تفسذير القذر نفي عصرنا أحسنوا الرواية 

وهذلا فيمذا بعذد سذنة العجمذة  وميعاً بقيذت بعيذدح عذن األهذواء هذالء الشعراء ع

 .هـ150

وهلا نستنبطف من  ،رايةواية والد  في حدي ف بين الر   ، لم يسو  على أن النبي 

 سذمع أً ر هللا امذرنضَّ )يقول:  حدي  ايد بن ثابت فقد قال : سمعت رسول هللا 

من هو أفقف منذف، ورب  منا حدي اً فحفظف حتى يبلغف غيرد، فرب حامل فقف إلى

 .(حامل فقف ليأل بفقيف

ورواد ابذذن  (2)رواد الترمذذلي وقذذال حذذدي  ايذذد بذذن ثابذذت حذذدي  حسذذن

                                                
 (.1/221حاشية السيد الشريف الجرعاني على الكشاف ) (1)

قال الترملي وفي الباب عن عبد هللا بن مسذعود ومعذاذ بذن عبذل وعبيذر بذن مطعذم وأبذي الذدرداء  (2)

 وأنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأل

(، أما ابن مسعود فقد 2794رقم /7/347ن الترملي في تحفة األحوذي )سن -رضوان هللا عليهم -

يقذول : )نضذر هللا امذرءاً سذمع منذا شذيئاً فبلغذف كمذا سذمعف فذرب مبلَّذ   قال : سمعت رسذول هللا 
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فربما كان حامل الحدي  ال يستوعبف كما يستوعب ويسذتنبط منذف مذن ، (1)ةماع

، وينطبق هلا على علذم العربيذة المسذتنبط مذن راوي الحدي  السابقسمعف من 

أل كل من رواد يحتج بشعرد علذى أسذاس أن مذن أتقذن الشعر اللي يحتج بف فلي

 راية.واية أتقن الد  الر  

 [ احتجاعف بشعراء ليأل لديهم رواية للشعر عن من يحتج بشعرهم: 4]
المتذوفى  أوسحبيذب بذن أبذي تمذام ن الزمخشري يستشهد للتفسير بشذعر إ

 م، وحجتف أنف شاعر أحسن الرواية ويلزم من ذل  في رأيف846 -هـ 231سنة 

بشذعرهم ولذيأل لهذم الزمخشذري ن هنذاك شذعراء احذتج ولك ،أنف أحسن الدراية

رواية للشعر في أي كتاب، فلقد روى أبو تمام عدح كتب وهي: فحول الشعراء، 

وكتذذاب االختيذذارال مذذن شذذعر  ،وديذذوان الحماسذذة، ونقذذااض عريذذر واألخطذذل

 كما سيأتي. الشعراء
شيئاً من الشذعر فذي  وايروشعراء  خرين احتج بشعرهم بالتفسير ولم  لكن  

عن أنفسهم ال عن  دواوينهماللهم إال أشعارهم الملكورح في  ةمذلفال مخصوص

م،  فليأل 812ـ  هـ196ومنهم أبو نواس الحسن بن هان  المتوفى سنة ، غيرهم

   فقذد  استشذهد بشذعرد فذي تفسذير اآليذة  لف إال ديوانف فذي الشذعر

            

(1) 

 يأتي.كما س

ليأل لف وم، 826ـ  هـ211وكلل  استشهد بشعر أبي العتاهية المتوفى سنة 

    فقد استشهد الزمخشري بشعرد في تفسير اآلية ,إال ديوانف في الشعر

                                                                                                               
سذنن الترمذلي فذي تحفذة األحذوذي  -أوعى من سامع(. وقال الترمذلي هذلا حذدي  حسذن صذحي 

(7/347/2795,) 

 .(2/1015/3056ي حدي  أطول )سنن ابن ماعف ف (1)

 61سورح االنعام اآلية   (1)
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 .كما سيأتي (2)            

م، ولذيأل لذف إال 965ـ  هـ354وكلل  استشهد بشعر المتنبي المتوفى سنة 

كما  من سورح النمل( 18هد الزمخشري بشعرد في تفسير اآلية )فقد استش ديوانف

 سيأتي .

 وكلل  استشهد الزمخشري بشعر أبي فراس الحمداني وليأل لف إال ديوانف

            وذلذذ  عنذذد تفسذذير اآليذذة

 كما سيأتي. (3)        

ر ن الزمخشذذري عذن أبذذي تمذام واحتجاعذذف بشذعرد فذذي تفسذير القذذقذول إن 

على هذالء الشعراء اللين ليأل لهم إال دواوينهم الشعرية فقط، يندرج الكريم ال 
ولم يرووا حماسة وال كتاباً شعرياً عن من يحتج بشعرهم، لقد قال عن أبي تمام 

)وهذو وإن كذان محذدثاً ال يستشذهد بشذعرد فذي اللغذة فهذو مذن علمذاء : كما رأينا

ويف، أال ترى إلى قول العلماء الدليل عليف العربية، فاععل ما يقولف بمنزلة ما ير

فذذ ذا كذان ألبذي تمذذام حماسذتف التذي عمعهذذا فمذاذا عذن هذذذالء  (1) بيذت الحماسذة(

الذذلين لذذيأل لهذذم مذذا يروونذذف عذذن مذذن يحذذتج بشذذعرهم، هذذلا المولذذدين المحذذدثين 

 .على بيئتهم باإلضافة إلى أن العجمة قد أثرل

 الزمخشري خالف اإلعماع: [5]

اللغة إلى أنف ال يحتج إال بشعر طبقة الشذعراء الجذاهليين  ذهب بعض أهل
عمرو بن العالء وابن األعرابي  اوطبقة الشعراء المخضرمين، وذكرنا منهم أب

 ً  (3)، وكلل  منهم عبد هللا بن أبي إسحاق والحسن البصري وابن شبرمة(2)سابقا

الطبقذذة شذذعر بإلذذى أن الصذذحي  أنذذف يستشذذهد ولقذذد ذهذذب عبذذد القذذادر البغذذدادي 

                                                
 9سورح الجاثية اآلية   (2)

 61سورح النساء اآلية   (3)

 .(221، 1/220الكشاف ) (1)

 .( من هلا البح 4انظر: )ص  (2)

 .(1/6انظر: خزانة األدب ) (3)
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 .(1)ال ال ة

سبقف واحذتج بشذعر الطبقذة  ممنعلى أن الزمخشري قد خالف كل هذالء 

 .الرابعة من الشعراء المحدثين

وقد صرح عالل الدين السيوطي رحمف هللا تعالى بأن الزمخشري خذالف 

: )أعمعوا على أنف ال يحذتج بكذالم المولذدين والمحذدثين فذي اللغذة فقالاإلعماع 
كشاف ما يقتضي تخصيص ذل  بغير أامة اللغة ورواتها، ف نذف العربية، وفي ال

 .(2) (استشهد على مسألة بقول حبيب بن أوس

مذن  فوبهلا يكون الزمخشري أول من خرق إعماع معاصذريف ومذن سذبق

 .لتفسير القر ن الكريم أهل اللغة والعلم باالحتجاج بالطبقة الرابعة

 وأمة محمد . (3)عماع ال ينس وما دام قد انعقد اإلعماع على ذل  ف ن اإل

 على انحراف عن الحق فعن ابن عمر رضي هللا عنف أن رسول هللا  تجتمعال 

  قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال:

على ضذاللة ويذد هللا علذى الجماعذة، ومذن شذل شذل إلذى  ع أمتييجم) إن هللا ال 

 .(4)النار(

ورحمتذذذف، أي: إن  فُ نذذذم  )يذذذد هللا علذذذى الجماعذذذة( أراد بيذذذد هللا: سذذذكينتف وأ  

)يد هللا على  :ال، وم لف قولفحراب الطضاعة بعيدح من األذى والخوف والجما
المصر، ف ن األذى مع الفرقة، والفساد مع االختالف، والخوف  يسطاط( يعنالفُ 

 .(5)مع االنفراد

لقذذد كذذان األقذذوم للزمخشذذري أن ال يخذذالف اإلعمذذاع فذذي تفسذذير كتذذاب هللا 

 .ينء المحدثين والمولدتعالى باستشهادد بالطبقة الرابعة من الشعرا

                                                

 (.1/6) .انظر: خزانة األدب (1)
 .(70طي )صاالقتراح في علم أصول النحو للسيو (2)
( 10( والمذدخل إلذى مذلهب أحمذد )ص2/181( ومذر ح األصذول )1/229انظر: روضذة النذاظر) (3)

 (.1/538وأصول الفقف اإلسالمي للزحيلي)

انظذذذذذر تحفذذذذذة  -( وللحذذذذذدي  شذذذذذواهد6/322/2255سذذذذذنن الترمذذذذذلي فذذذذذي تحفذذذذذة األحذذذذذوذي) (4)

لوهبذذة الزحيلذذي أصذذول الفقذذف  -(، قذذال د/ وهبذذة الزحيلذذي: وهذذو حذذدي  حسذذن6/322األحذذوذي)

( ومما قال عبد القادر أرناؤوط في تعليقف) فهذو حذدي  مشذهور المذتن ذو أسذانيد ك يذرح 1/453)

 (.6761 /9/196انظر تعليقف على عامع األصول ) -وشواهد متعددح في المرفوع وغيرد(

 .(9/196شرح ابن األثير الجزري لهلا الحدي  في عامع األصول ) (5)
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 : أن ال يحتج بالطبقة الرابعة من الشعراء والتقوى يقتضيانالورع [ 6]

تهيبون تفسير كتذاب هللا تعذالى يلقد كان الصحابة والتابعون واللغويون 

قول فيمذا ي فهلا أبو بكر الصديق رضي هللا عنف الخليفة األول لرسول هللا 

ي، وأي سذذماء تظلنذي، إذا قلذذت فذذي معمذذر: "أي أرض تقلنذ وأبذ فيرويذف عنذذ

 .(1)"كتاب هللا ما ال أعلم

"سذئل عذن  :وهلا ابن عباس رضي هللا عنهما يقول عنف ابن أبي مليكة

 .(2)فيها فأبى أن يقول فيها ل ية لو سئل عنها بعضكم لقا
وهللا ما من  ية إال وقد سذألت عنهذا ولكنهذا الروايذة "وعن الشعبي قال:

 .(3)"عن هللا عز وعل

اتقذوا التفسذير ف نمذا هذو الروايذة عذن "وعن الشعبي عن مسروق قذال: 

 هلا عن الصحابة والتابعين رضوان هللا عليهم. .(4)"هللا

فذي اللغذة: ال يفسذر  دقذدر ةاللذعأما أهل اللغة فقد كان األصمعي على 

وال ينشذذد شذذعراً فيذذف هجذذاء، وكذذان ال يفسذذر شذذعراً يوافذذق تفسذذيرد شذذيئاً مذذن 

 .(5)القر ن

الذذلي سذذمعت: أن معنذذى الخليذذل الذذلي  :مهذذرحل ابذذن دريذذد فذذي الجاوقذذ
أصفى مودح وأصحها. وال أايد فيها شيئاً، قال: ألنها في القر ن، يعني قولف 

 .(6)       تعالى: 

 .(7)إن الورع هو: اعتناب الشبهال خوفاً من الوقوع في المحرمال

مذن الوقذوع لى خوفذاً يجتنبون الشبهال فذي تفسذير هللا تعذاوهكلا كانوا 

، ومذن الشذبهة علذى أقذل تقذدير أن يفسذر في تفسذير كتذاب هللا تعذالى بالخطأ

 القر ن بشعر الطبقة الرابعة.

                                                

 .(1/6لمقدمة)تفسير ابن ك ير ا (1)
 .(1/6إسنادد صحي ، انظر مقدمة تفسير ابن ك ير ) (2)
 .(1/7أثر صحي  انظر تفسير ابن ك ير المقدمة) (3)
 .(1/7أثر صحي  انظر تفسير ابن ك ير المقدمة) (4)
 .(928-2/927نظر: الكامل للمبرد)ا (5)

  .من سورح النساء 125( واآلية رقم 2/327المزهر للسيوطي ) (6)

 .(224التعريفال للجرعاني )ص (7)
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 (3)ةوابذن ماعذ (2)والترمذلي وحسذنف (1)وقد روى البخذاري فذي تاريخذف

: "ال يبلذ  العبذد عن عطية السعدي قذال: قذال رسذول هللا  (4)وابن أبي حاتم

 .تقين حتى يدع ماال بأس بف حلراً مما بف بأس"أن يكون من الم
إذا كان اإلمام الزمخشري يعرف المتقي في الشريعة بقولف: اللي يقذي 

. ف ن اإلمام الشوكاني (5)نفسف تعاطى ما يستحق بف العقوبة من فعل أو ترك

يقذول راداً علذذى الزمخشذذري بهذلا الحذذدي  السذذابق قذااالً: فالمصذذير إلذذى مذذا 

اعذب ويكذون هذلا معنذى شذرعياً للمتقذي أخذص مذن المعنذذى أفذادد الحذدي  و

 .(6)اللي قدمنا عن صاحب الكشاف

تطلب منا أن ال نستشهد في تفسير القذر ن الكذريم تإن التقوى هلل تعالى 

طريذق المتقذين بالطبقة الرابعة حتى ال نقذع بمذا بذف بذأس وحتذى نسذير علذى 
 الصحابة والتابعين واللغويين.الماضين من 

تطلب منا أال نخذرق التفسير لكتاب هللا تعالى أيضاً تفي لتقوى ان كما أ

  ـ.كما مرَّ ـ سداً لللرااع  تتطلباإلعماع في عدم االحتجاج بالطبقة الرابعة و

 ،هـ يحتمل أن يتذأثر بالعجمذة فذي الشذعر150وإذا كان االحتجاج فيما بعد 

لألهذواء فمذن فذي تذرك تفسذير القذر ن أيضذا ً  حمذد عقبذاد وقد يذدي إلى مذاال يُ 

شرعاً والمطلوب  ،االحتجاج بالطبقة الرابعة من الشعراء تقديرالريب على أقل 

الطبقذال وذل  يتطلب تمسكنا بشذعر شذعراء يريبنا  ال منا ترك ما يريبنا إلى ما
 .فحسب ال ال  األولى

في حدي  قال: حفظت من رسول  -رضي هللا عنهما -فعن الحسن بن علي

رواد الترمذذذلي وقذذذال هذذذلا حذذذدي   (ال يريبذذذ  إلذذذى مذذذا دع مذذذا يريبذذذ ) :هللا 

                                                

 .(5/158/489التاري  الكبير للبخاري ) (1)

سذذنن الترمذذلي فذذي تحفذذة  -رواد الترمذذلي وقذذل حذذدي  حسذذن غريذذب ال نعرفذذف إال مذذن هذذلا الوعذذف (2)

 األحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوذي

(7/124/2568). 

 .(2/1409/4215سننف ) (3)

 (.1/32/60في تفسيرد ) (4)

 .(1/119الكشاف ) (5)

 .(34، 1/33قدير )انظر: فت  ال (6)
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، فمن الطمأنينة وعذدم الريذب علذى أقذل تقذدير أال يحذتج (2). والنسااي(1)صحي 

بالطبقة الرابعة من الشعراء خوفاً من الوقوع بالعجمة تأثراً بالبيئة وسداً لللرااع 
في اللغة أو وموافقة لإلعماع والورع والتقوى في تفسير كتاب هللا تعالى سواء 

 النحو أو الصرف.

 : البديع يستشهد بشعر المولدينوفي البيان 

قبل أن نلكر الشعراء اللين ال يحتج بشعرهم فذي تفسذير الكشذاف البذد أن 

نبين أن المقصود باالحتجاج هو االحتجاج في اللغة والنحو والصرف في تفسير 

 القر ن الكريم.

ر المولدين ألن األمر في ذل  راعع أما في البيان والبديع ف نف يستشهد بشع
   .(3)ل في هلا شعر الشعراء المولدينإلى العقل وللل  قُبِ 

 :وأم لة على ذل  بالتفسير اللين ال يحتج بشعرهم المحدثين تراعم الشعراء

 :  أبو نواس [1]

ويقال لذف أبذو نذواس  ،بن عبد هللا بن الصباح يهو أبو علي الحسن بن هان

د مولى الجراح بن عبد هللا الحكمذي والذي مي، كان عد  ك  ح   البصري وأبو نواس

خراسان، ونسبتف إليف. كان أبود من أهل دمشق من عند مروان بن محمذد  خذر 

 .(4)حكام بني أمية

صار أبود إلى األهواا وتذزوج بهذا امذرأح يقذال لهذا خلبذان، فولذدل لذف أبذا 
وكتذب عنذف  ،ايذدنواس، ثم صار أبو نواس إلى البصذرح فتذأدب بهذا علذى أبذي 

وقذرأ  ،وحفظ عن أبي عبيذدح معمذر بذن الم نذى أيذام النذاس ،األلفاظمن الغريب 

ن علذى  وصحب يونأل بن حبيذب الجرمذي النحذوي، وقذرأ القذر، كتاب سيبويف

 .(5)لى بغداد فسكنها إلى حين وفاتفإيعقوب الحضرمي وانتقل 

أبو عبيدح: كان  قالالمحدثين وقد كان أبو نواس شاعراً مبرااً بين الشعراء 

. واعتبذرد األصذمعي أشذعر (6)القذيأل للمتقذدمين ئمراأبو نواس للمحدثين م ل 
                                                

 .(187/2637-7/186سنن الترملي في تحفة األحوذي) (1)

 .(328-8/327سنن النسااي ) (2)

 (.1/5انظر: خزانة األدب للبغدادي ) (3)
 (.2/95/170( ووفيال األعيان )10/227البداية والنهاية البن ك ير ) (4)

 (.7/436/4017طيب البغدادي)( وتاري  بغداد للخ10/227البداية والنهاية البن ك ير ) (5)

 (.7/437تاري  بغداد ) (6)
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ام. وقذد روى عذن ك يذر مذن الشذعراء ظ ذ. وأثنى عليف الجاحظ والنَّ (1)أهل امانف

يقول أبو نواس: ما قلت الشعر حتى رويت  ،والشاعرال، قبل أن ينطلق بالشعر

ع فذي ضذوقذد كذان ي ؟ ، فما الظن بالرعذالخنساء وليلىالعن ستين امرأح منهن 

 . حتى قال ابن قتيبة عنف:(2)في الخمر والمردان وقد كان يميل إليهم أقلاراً  شعرد

سبق إلى معان  في الخمذر لذم يذأل بهذا غيذرد
شذنيع فذي المذردان  ب. ولذف تشذب(3)

 .(4)ويطلب منهم معصية عبار السماوال

فحد  أنف دخل على أمير  ،ن نفسفأبو نواس بالزندقة فنفى ذل  ع م  هِ ات ولقد

! قلت: نعم يا أمير ن فقال لف: يا حسن بن ها -الخليفة العباسي -المذمنين األمين

 إن  انديق!! فقلت يا أمير المذمنين وأنا أقول م ل هلا الشعر: :المذمنين قال

 هذاين وقتِ في ِحذ أِل م  ح الخ  ال  ي ص  لَّ أص  

ذذذذغُ  نُ وأحِسذذذذ  نابذذذذةً ع   تُ الً إن ركب ذذذذس 

ذذ مذذن الكذذأِس  انذذت  ح   ي وإن  وإن ِذذ  وح  دع 

ذذذ  ز  مذذذاعِ  ى لحذذذمِ ل ذذذرفاً ع  صذذذها ربُ وأش 
 

 

 عا اِضذذذهلل خ   بالتوحيذذذدِ  هذذذدُ    ش  أ  و

 مانعا لم أكُ  وإن عاءني المسكينُ 

 سذذارعامُ  ئذذفي أعاقِ لسَّذذعذذة اي  إلذذى ب  

ذذذذذ ي ك يذذذذذر اللحذذذذذم أصذذذذذب  د  وع 
 (5)راضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعا

 

سذف، لذلل  أن يكون انديقاً ولكنف يشرب الخمر كما أفصذ  عذن نف ىفقد نف

وبالجملة فقد ذكروا لف أموراً ك يرح ومجوناً وأشعاراً منكذرح،  ر:قال فيف ابن ك ي

ولف في الخمريال والقاذورال والتشبب بالمردان والنسوان أشياء بشعة شنيعة، 

فمن الناس من يفسقف ويرميف بالفاحشة، ومنهم من يرميذف بالزندقذة، ومذنهم مذن 

ول أظهر، لما في أشعارد. أما الزندقة فبعيدح يقول: كان يخرب على نفسف، واأل

ونرع  أنف صذل  حالذف فذي  خذر  .(6)عنف، ولكن كان فيف مجون وخالعة ك يرح
 حياتف عندما شاب رأسف إذ يقول:

                                                

 (.18/16األغاني ) (1)

 (.10/228البداية والنهاية ) (2)

 (.511الشعراء والشعراء )ص (3)

 (.511انظر: الشعر والشعراء )ص (4)

 2/1415والحماسة المغربية  1/160(. وملحق األغاني 7/440انظر: تاري  بغداد ) (5)

 (.10/231نهاية )البداية وال (6)
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 ح القذذذذذذذذذذادحُ د  ق ذذذذذذذذذذ ة نذذذذذذذذذذار  أيَّذذذذذذذذذذ

 ظ  مذذذذذذذذذن واِعذذذذذذذذذ يبِ الشَّذذذذذذذذذ ر  هلل د  
 هذذذذذوىال   بذذذذذاع  ى إال اتَّ تًذذذذذى الف  ب  يذذذذذأ  

ذذذذذذذذ ذذذذذذذذإلذذذذذذذذى نِ  ينيذذذذذذذذ   م بع  فاس   وح  س 

 هارِ د  ِخذذذذ مذذذذن حسذذذذناء  ال يجتلذذذذي ال
 ج

 مذذذذذذذذذذذذااحُ الِ     ل ذذذذذذذذذذذذب   د   ِعذذذذذذذذذذذذ وأيَّ  

ظذذذذذذي  لذذذذذذو  وناصذذذذذذ      ُ اِصذذذذذذالنَّ  ح 
ذذذذذذذ ذذذذذذذ ج  هن  وم    لذذذذذذذف واِضذذذذذذذ ق ِ الح 

ذذذذذذذذذالع   نَّ هُ هذذذذذذذذذورُ مُ  ذذذذذذذذذ لُ م    الُ الصَّ

ذذذذذذذذإال ا  (1) ف راِعذذذذذذذذيزانُذذذذذذذذرؤ مِ م 
 

 وبعد موتف وعد أحد أصحابف في بيتف رقعة تحت وسادح مكتوب فيها: 

  رحً   ذذذذي ك  نذذذذوبِ ذُ  ظمذذذذت  ع   إن   ب ِ يذذذذار  

   سذذذذذن  ح  وك إال مِ رُعذذذذذال ي   كذذذذذان   إن  
 عاً تضذذذر   كمذذذا أمذذذرل   رب ِ  أدعذذوك  

 مذذذذذذالي إليذذذذذذ  وسذذذذذذيلة إال الرعذذذذذذا 
 ج

ذذذعلِ  قذذذد  ل  ف     مُ وك أعظ ذذذف ذذذع   نَّ أ  بِذذذ تُ م 

ذذف    و المجذذرُم و ويرُعذذعُ ن الذذلي يذذد  م 
ذذذي ذذذ فذذذ ذا رددل    حُم  ر  ذا ي ذذذ ن  دي فم 

 (2)نذذذي مسذذذلمأعفذذذوك ثذذذم  وعميذذذلُ 
 ج

ً  ل شعرد عماعة فللوقد عمع   .(3)يوعد ديوانف مختلفا

ً لف  ر  ولم ن   قد عمع فيذف مرويذال  خذرين ممذن يحذتج بهذم كمذا اشذترط  كتابا

 ري عند استشهادد بشعر أبي تمام بل لف شعرد فقط. شالزمخ

أي أنذذف بلذذ  نهايذذة   (4)( سذذنة52)عمذذردهذذـ و199و نذذواس سذذنة بذذمذذال أ

وهذي مذال بعذد سذنة االحتجذاج ويذز ميهـ وهو دون سذن الت150االحتجاج سنة 

 ، فال يحتج بشعرد.ـه150

  عنذذد تفسذذير وم ذذال استشذذهاد الزمخشذذري بشذذعر أبذذي نذذواس هذذو

 استشهد بقول أبي نواس:  

                                                

 ( من قصيدح تحت عنوان : المتجر الراب  ويقول فيها بعد ذل : 618األبيال في ديوانف )ص (1)

 سيق إليف المتجُر الراب ُ من اتقى هللا فـلل  الـلي                      

 وُرح  لما أنت  لف راا ُ     ش م ر فما في الدين أغلوطة                      

 (.10/231ظر: األبيال لف في البداية والنهاية )وان     

 (.7/449( وتاري  بغداد )618انظر: ديوانف )ص (2)

 (.2/96وفيال األعيان ) (3)

 (.511الشعر والشعراء )ص (4)
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   ايمهذذأدِ  ن  ع ذذ أن ف ذذرلم ف ثُذذل بِذذدَّ ر  ت ذذ
 ج

 (1)هذذذارِ ن   اِض ي ذذذن ب  ع ذذذ ري ليذذذل  فذذذت 
 

 :أبو العتاهية[ 2]

لمواالتذف  –سويد بن كيسان العنزي  هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن

 .(2)دح قرب األنباري  ل  ولد بعين التمر، وهي بُ  -ح بني عنز

وكان عدد كيسذان مذن عذين التمذر التذي فتحهذا  (3)وقد عرف بأبي العتاهية

خالد بن الوليد رضي هللا عنف، وسأل أبو بكر رضي هللا عنف كيسان عذن نسذبف 

يقذول ذلذ  اسذتوهبف مذن من بني عنيذزح د فلكر لف أنف من عنزح، فلما سمعف عبا

وقد كان خالصاً لف فوهبذف لذف وأعتقذف  ،أبي بكر رضي هللا عنف، وقد كان أسيراً 

ع فيذف رالفخار ثم قال الشذعر فبذفيها وكان يبيع ومنشذد بالكوفة . (4)فتولى عنزح

ان قليذذل تنذذفوكذذان غزيذذر البحذذر لطيذذف المعذذاني سذذهل األلفذذاظ ك يذذر اال ،وتقذذدم

 .(5)التكلف
 ً ثم تنس  وعدل عن ذل  إلى  ،وكان يقول في الغزل والمدي  والهجاء قديما

على كل من  ىالشعر في الزهد وطريقف الوعظ، فأحسن القول فيف، وعود وأرب

م وأم ال، وكان سهل القول، قريب المأخل، ك  ذهب ذل  الملهب، وأك ر شعرد حِ 

 .(6)بعيداً عن التكلف، متقدماً في الطبع

وألبي العتاهية أواان في  (1)ومدح الرشيد (7)ة العباسي المهديمدح الخليف

                                                

( لكن في ديوانف برواية ))أديمذف(( ويقذول قبلذف هذلا البيذت 435البيت ألبي نواس في ديوانف )ص  (1)

 في وصف الخمر:

 تفاريق شيب  في سواد علارِ  كأن بقايا ما عفا من حبابها                      

قال المحقق: انفرل:انشقت: يصف في هذلا البيذت والذلي قبلذف بقايذا الحبذاب العالقذة بالكذأس بعذد        
شرب ما فيها من الخمر، فهو يشبف الحباب بالشذيب المتفذرق خذالل سذواد العذلاِر ثذم عذاد فشذبهف 

 وفي نقد الشعر لقدامة . 1/243ر بالليل.وانظر سر الفصاحة بالنهار والخم

 (.1/219وفيال األعيان ) (2)

 قال ابن عني: العتاهية من التعتف وهي التحسن والتزين قال رؤبة: (3)
 عن التصابي وعن التعتف بعد لجاج ما يكاد ينتهي                          

ين، والعتاهية مصدر كالكراهية وأعااوا فيف العتاهة كالكراهذة وقال أيضاً: في عتهي  اللبأل والتق      

 .-(76المبهج في تفسير أسماء شعراء ديوان الحماسة )ص -
 (.3/123انظر: األغاني ) (4)

 (.3/122األغاني ) (5)

 (.6/250تاري  بغداد ) (6)

 (.1/221وفيال األعيان) (7)
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اشذتهر  ،(3)وذلذ  لسذهولة شذعرد وسذرعتف فيذف (2)شعرد ال تدخل في العذروض

 د.د، قبل اه(4)بحبف لعتبة عارية بنت أبي العباس السفاح وقد شبب بها
ومذن روااذع شذذعرد فذي الزهذذد قصذيدح أرسذل بهذذا مذن سذذجنف إلذى هذذارون 

 قال فيها:  الرشيد ومما

 انذذذذذذذذذذ  الطذذذذذذذذذذرف الطمذذذذذذذذذذوحخ

  لذذذذذذذذذذذدواعي الخيذذذذذذذذذذذر والشذذذذذذذذذذذر ِ 

 هذذذذذذذذذذذذذل لمطلذذذذذذذذذذذذذوب بذذذذذذذذذذذذذلنب 

 أحسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن هللا بنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 فذذذذذذذذذذذذذذ ذا المسذذذذذذذذذذذذذذذتور منذذذذذذذذذذذذذذذا
 نذذذذذذذذذذذ  علذذذذذذذذذذذى نفسذذذذذذذذذذذ  يذذذذذذذذذذذا

 ي ولذذذذذذذذذذذذذذوقابذذذذذذذذذذذذذذلسذذذذذذذذذذذذذذت بال
 

  أيهذذذذذذذذذذذذا القلذذذذذذذذذذذذب الجمذذذذذذذذذذذذوحُ  

 ونذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزوح و  دنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 نصذذذذذذذذذذذذذذوحتوبذذذذذذذذذذذذذذة منذذذذذذذذذذذذذذف 

 الخطايذذذذذذذذذذذذذذذذذا ال تفذذذذذذذذذذذذذذذذذذوح أن 

 بذذذذذذذذذذذذذين ثوبيذذذذذذذذذذذذذف فضذذذذذذذذذذذذذوح
 سذذذذذذذذذذكين إن كنذذذذذذذذذذت تنذذذذذذذذذذوحم

ذذذذذذذذعُ  ذذذذذذذذ ل  ر  م    ر نذذذذذذذذوحمذذذذذذذذا عم 
 

 .(5)وانتحب بكى عندها الرشيدو

ال  ممذنأهذل عصذرد ينسذبونف إلذى القذول بمذلهب الفالسذفة من وكان قوم 

يذمن بالبع ، ويحتجون بأن شعرد إنما هو فذي ذكذر المذول والفنذاء دون ذكذر 

يعتقد  فنف كان ملبلباً في ملهبإ، وقيل عنف (7)ندقةز. فرمي بال(6)النشور والمعاد

 .(8)غيرد خلعتقادد إياد وأاليف ترك شيئاً ف ذا سمع طاعناً ع

 : يذاةلكن الرشيد قذال لذف: النذاس يزعمذون أنذ  انذديق.؟ فقذال أبذو العتاهيذ
 سيدي كيف أكون انديقاً وأنا القاال: 

                                                                                                               

 (.8/309تاري  الرسل والملوك للطبري) (1)

 (.3/127اني )األغ (2)

 (.497الشعر والشعراء )ص (3)

 (.498الشعر والشعراء ) (4)

 (.59( واألبيال في ديوانف )ص3/171انظر: األغاني ) (5)

 ( .3/123األغاني ) (6)

 (.497انظر: الشعر والشعراء )ص (7)

 (.3/124انظر: األغاني ) (8)
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ذذذذيذذذذا عجبذذذذاً كيذذذذف يُ ف  لذذذذـ إلاى عص 

  ةوهلل فذذذذذذذذذذذذي كذذذذذذذذذذذذل تحريكذذذذذذذذذذذذ

 كذذذذذذذل شذذذذذذذيء لذذذذذذذف  يذذذذذذذةوفذذذذذذذي 
 

 جاحذذذذذذدُ الـذذذذذذف أم كيذذذذذذف يجحذذذذذذدد  

 شذذذذذذذذاهدُ  ةوفذذذذذذذذي كذذذذذذذذل تسذذذذذذذذكين

 (1)واحذذذذذذذدالتذذذذذذذدل علذذذذذذذى أنذذذذذذذف 
 

 وبهلا ال يحتج  بشعرد.  (2)(هـ211توفي سنة )

فذي مذن يحذتج بشذعرد كمذا ذكذر الزمخشذري ن وليأل لف مذلفال رواها ع
ومذع  ،في ديوانذف المشذهورالمجموع شعرد  . إنما لف(3)احتجاعف بشعر أبي تمام

 حتج بشعر أبي العتاهية في التفسير. ففي تفسيرد اآلية اذل  ف ن الزمخشري 

احتج  (4)            

 الزمخشري بقول أبي العتاهية: 

  مذذن الذذدنيا معلقذذة   نفسذذي بشذذيء  
 

ِ المهذذذذذدِ م ُوالقذذذذذااِ هللا ُ   (6()5)يكفيهذذذذذا ي 
 

 م:أبو تما[ 3]
شامي األصذل ولذد فذي قريذة  ،هو حبيب بن أوس أبو تمام الطااي الشاعر

، (1)ةصليب يءط ألكان من نفو  (7)هـ(019)عاسم بالقرب من بحيرح طبرية عام

                                                

 (.6/253( وانظر تاري  بغداد )62األبيال في ديوانف )ص  (1)

 (.1/222وفيال األعيان ) (2)

 ( .221 -1/220انظر: الكشاف ) (3)

 9سورح الجاثية اآلية  (4)

 (.3/510الكشاف ) (5)

ذقذال المبذرد فذي الكامذل: )خبذرل أن أبذا العتاهيذة قذد اسذتأذن فذي أن يطلذق لذف أن يُ  (6) ي إلذى أميذر دِ ه 
، فيهذا ثذوب نذاعم ضذخمةالمذمنين المهدي فذي النيذروا والمهرعذان، فأهذدى فذي أحذدهما برنيذة 

 مطيب، قد كتب في حواشيف: 

 نفسذذذذي بشذذذذيء مذذذذن الذذذذدنيا معلقذذذذة       
 يطمعنذذذذذيس منهذذذذذا ثذذذذذم يذذذذذأإنذذذذي أل

 

 هللا والقذذذذذذذذذذذذاام المهذذذذذذذذذذذذدي يكفيهذذذذذذذذذذذذا       
 فيهذذذذذا احتقذذذذذذارك للذذذذذذدنيا ومذذذذذذا فيهذذذذذذا

 

 فهم بدفع عتبة إليف فجزعت...(       

انظذر ديذوان أبذي  –كملة ديذوان أبذي العتاهيذة ( والبيت أيضاً في ت870 -2/869الكامل للمبرد )       

 .-(668العتاهية تحقيق الدكتور شكري فيصل )ص

 ( .17، 2/11انظر: وفيال األعيان ) (7)
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، وكان في مصر (2)تفحاا ، ثم سار إلى مصر في شبيب وكان بدمشق يعمل عند

هم، وتعلذم نباء فأخذل عذداأل لألثم عا ،في حداثتف يسقى الماء في المسجد الجامع
 منهم، وكان يعتبر أن الرحلة عن األوطان تجدد لإلنسان فيقول:

 ام المرء في الحي مخلقمقوطول 

 دل محبذةيذف ني رأيذت الشذمأل ا
 

 دِ ف فذذذذذذذذذاغترب تتجذذذذذذذذذدَّ يذذذذذذذذذلديباعت 

  (3)دِ مس أن ليست عليهم بسرإلى النا
 

لأل بها األدباء، وعاشر العلماء، وكان موصوفاً بالظرف جاقدم إلى بغداد ف

ب الشذعر فلذم يذزل حذاً، وكذان يمذنذاً فهطوحسن األخالق وكرم الذنفأل، وكذان ف

د، وسار شعرد، وبل  المعتصم خبذرد، يعانيف حتى قال الشعر فأعاد، وشاع ذكر
مذذن رأى( فعمذذل أبذذو تمذذام فيذذف قصذذااد عذذدح، وأعذذااد  رَّ )ُسذذ فحملذذف إليذذف وهذذو بذذـ

مذن خذالط فذي لحبذاً م.وكذان رعذالً وفيذاً (4)وقدمذف علذى شذعراء وقتذف ،المعتصم

 األوطان التي وصلها ومن عالمال وفااف قولف:

 اـوى وأنذذـالهذذ دادُ ـأهلذذي وبغذذ شذذامِ لبا

 وما أظن النوى ترضى بمذا صذنعت
 

 (6)وبالفسذذذذذذذذطاط (5)الرقتينبذذذذذذذذ 

 إخذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذواني

أقصذذذذذذى  حتذذذذذذى تشذذذذذذافف بذذذذذذي

 (7)نخراسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 ج

مطبذذوع لطيذف الفطنذذة دقيذق المعذذاني غذواص علذذى مذذا شذاعر وأبذو تمذذام 

 معينويعسذذر تناولذذف علذذى غيذذرد. لكنذذف اعتذذرف ألحذذد المسذذت ،اهذذيستصذذعب من

 ذل أوالدد، فذيهم ت لف فقال: ولكن م ل شعر الرعذل عنذدد ميالمعترضين على ب

في نفسف، فهو وإن أحب الفاضل  الجميل والقبي ، والرشيد والساقط، وكلهم حلو  

                                                                                                               

 (.15/96األغاني ) (1)

 ( .10/299انظر: البداية والنهااية ) (2)

 ( ط مكتبة صبي .294( ط دار المعارف ، و )ص2/23البيتان في ديوانف) (3)

 ( .8/248بغداد ) تاري  (4)

 والرقتان هما، الموضوع المعروف )والرقة( أرض يركبها الماء ثم يزول عنها. (5)

الفسطاط: يكنون بف اليوم عن مصر، ويقال إنف في صدر اإلسالم أيام فتحت مصر ضربت الخيام  (6)

ي الموضذع ذلذ   أبذي انظذر ديذوان  –في ذل  الموضع، والخيمة العظيمة يقال لها فسذطاط، فُسذم 

 (.3/309تمام شرح الخطيب التبريزي تحقيق محمد عبدد عزام )

 (.3/309البيتان في ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي) (7)
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وقد اعترف   .(1)مول المتأخر بقاء المتقدم لم يهو   ي  ، وإن هوِ صلم يبغض الناق

مذذدح المذذأمون ، (2)لالفضذذالء أنذذف أشذذعر أهذذل امانذذف بذذال منذذاامذذن لذذف ك يذذر 

 وانتصارال عيشف البهية بقولف: 

ذذمُ   مذذاتذذوف كأنَّ حُ ن إلذذى الُ ي  لِ تر ِسذذس 
 

ذذهُ تذذوف وبيذذن  حُ بذذين الُ    (3)امُ م أرح 
 ج

ون نصذذحوا المعتصذذم أال يخذذرج لقتذذال الذذروم لذذيخلص مذذوكذذان المنج

فلمذا فذت  هللا علذى يذدد التذي نذادل) وا معتصذماد(، المرأح الهاشمية األسيرح 

هذـ 223وخذرب عموريذة مسذقط رأس ملذ  الذروم فذي شذهر رمضذان سذنة 

 العصماء التي منها:  تفع سالماً قال أبو تمام قصيدورع

  مذن الكتذبِ  أنبذاءً  أصذدقُ  السذيفُ 

  معذةً ال األرماحِ  بِ هُ في شُ  والعلمُ 
 

ذذذ   عذذذبِ واللَّ  د ِ ن الِجذذذبذذذي  د  د الحذذذد ِ فذذذي ح 

ة بعِ ال فذذذذذي السَّذذذذذذ الخميسذذذذذذينبذذذذذين 
 (4)بهُ الش ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 يقول في عمورية الخربة:و

 فبِذذ طيذذفُ يُ راً وة معُمذيَّذذم   عُ ب ذذومذا ر  

 جذذل  خأدمذين مذن  إن  و وال الخذدودُ 

  ن    ع ذذي  ع  س ذذ  عذذااى هللاُ للاِ  خليفذذة  

 اـهر  ت  م ل  ف   رى  ب  الكُ  احةِ بالرَّ  ل  ر  صُ ب  
 

 برخربعها المن  بىً هى رُ أب   غيالن   

 ربخدها الت ذمن أشهى إلى ناظري 

 ب س ذذين واإلسذذالم والح  الذذد ِ  ومذذةِ ثُ ر  عُ 

ذذى عِ ل ذذإال ع   الُ ن ذذت    (5)بِعذذمذذن التَّ  ر  س 
 ج

)فحول الشعراء( و كتاب )الحماسة(كمروياتف  دويضيف أبو تمام إلى شعر

عيذز ااالختيارال من شعر الشعراء( باإلضافة إلى حفظف للك يذر مذن األر)ولف 

 والقصااد والمقاطيع.

لكن أهمهذا )تجلذى  (6)وألهمية حماسة أبي تمام فقد كانت لها شروح ك يرح

                                                

 (.511الشعر والشعراء )ص (1)

 ( .8/248تاري  بغداد ) (2)

خطيذب انظر ديوان أبذي تمذام بشذرح ال –هلا البيت من قصيدح يمدح بها الخليفة العباسي المأمون  (3)
 التبريذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزي

(3/156) 

 (.16-15البيتان في شرح ديوان أبي تمام لمحمد محيي الدين عبد الحميد )ص (4)

 (.28، 21األبيال في شرح ديوان أبي تمام لمحمد محيي الدين عبد الحميد )ص (5)

ودان. (6)  انظر مقدمة شرح الحماسة لألعلم الشمنتمري للمحقق د/ علي المفضل حم 
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ااذد فذي راني والتحلذي بالقالاذد مذن عذوهر الفم ل صور الغوعن غرر المعاني 

أن الزمخشذري أعجذب ببالغذة والشذاهد  ،(1)الشذنتمريشرح الحماسة( لألعلذم 
  .بالعربية فبشعرد ثم اعتبر ذل  بناء على علمحتج فا ،شعر أبي تمام ومروياتف

فأقذام ، الموصل لما مدحف بقصذيدح داطقال بعضهم إن الخليفة المعتصم أع

ن ك ير: وليأل هلا بصحي  وال ابماً ثم مال، قال الحافظ المذرخ بها أربعين يو

. وهذذلا ال (2)بذذف بعذذض النذاس كالزمخشذذري وغيذذرد جهذذلأصذل لذذف وإن كذذان قذد 

 . (3)هللا تعالى فهـ رحم/231يعارض أنف مال بالموصل في سنة/ 

)كلما : عند تفسير قولف تعالىم :هواستشهاد الزمخشري بشعر أبي تما ومن

 -مذذن سذذورح البقذذرح( 20اآليذذة )ظلذذم علذذيهم قذذاموا( أشذذوا فيذذف وإذا ملهذذم أضذذاء 

 : أبي تمامبقول استشهد 

 مذذذت أعليذذذا ثأظلمذذذا حذذذالي  (4)همذذذا
 

 (5)شذيبِ أظالميهما عذن وعذف أمذرد  
 

 :المتنبي[ 4]

هو أحمد بن الحسين بن عبد الصذمد أبذو الطيذب، وكذان أبذود يسذقى المذاء 

 ةمدانيهتف دوهو ععفي وكانت ع .(6)بيراً ألهل الكوفة على بعير لف وكان شيخاً ك
 .(7)صحيحة النسب من صالحال النساء في الكوفة

المقذام بالباديذة، أك ذر  ونشذأ بالشذام و ،هذـ306فذي الكوفذة سذنة  بيولد المتن

وتعذاطى قذول الشذعر مذن  ،نظر في أيذام النذاسو ،ةيوعلم العرب ،وطلب األدب

                                                

-هذـ1413 -الشذرح مذع تحقيقذف دار الفكذر المعاصذر بيذرول مذع دار الفكذر بدمشذق وقد طبع هذلا (1)

 م.1992

 (.10/300انظر البداية والنهاية ) (2)

 (.2/17انظر وفيال األعيان ) (3)

( مذن قصذيدح 59البيت ألبي تمام انظر شرح ديوان أبي تمام لمحمد محي الذدين عبذد الحميذد )ص (4)

 (.1/220يمدح فيها عياش بن لهيعة الحضرمي. وانظر: تفسير الكشاف)

 أي العقل والدهر كما يفهم من البيت السابق: (5)

 ذدبيأم اشتقت تأديبي فدهري م    أحاولت إرشادي فعقلي مرشدي                

 (.11/256البداية والنهاية ) (6)

 (.4/103تاري  بغداد ) (7)
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 . (1)الوراقين ةمولزم أهل العلم واألدب وأك ر مالا ،حداثتف

فيها، وكان من المك رين من نقل اللغة  هرومب ي بفنون األدالمتنبواشتغل 

 . (2)والمطلعين عليها

وللمتنبذذي ديذذوان شذذعر مشذذهور، فيذذف أشذذعار ليسذذت بمسذذبوقة، بذذل مبتكذذرح 

. ومن محاسن (3)في الشعراء المحدثين كامرئ القيأل في المتقدمين وشااقة، وه
 شعر المتبني: 

 ىر  ي ذأن  ر ِ نيا علذى الُحذالذد   ن ك ذد   ن  ومِ 

 ولف :

 بذذذذذذذذذذاراً كِ  النفذذذذذذذذذذوسُ  وإذا كانذذذذذذذذذذتِ 
 

ذذ فُ اً ل ذذدوَّ ع ذذ  ذذ ِمذذن   ام   (4) ُ دً ف بُذذاقتِ د  ص 

 
 

 (5)هذذذذذا األعسذذذذذامُ ادِ ر  فذذذذذي مُ  تعبذذذذذت  
 

 ألحدهم: مدااحف ومن 

 ف لُذذذذذذمِ فيمذذذذذذا أؤ بذذذذذذف وذلُذذذذذذأ ن  يذذذذذذام  

 رد ـــماً أنت كاسظ  ع   ر الناسُ بجال يُ 

ذذذذ  ذذذذذمذذذذذا أُ مَّ بذذذذذف ِ أعذذذذذوذُ  ن  وم   اذردُ ح 

 (6)وال يهيضون عظماً أنت عذابرد
 

فذي مخلذوق  المبالغذةهذلد  المتنبذيبن تيمية ينكر على اوكان شي  اإلسالم 

   .(7)ويقول: إنما يصل  هلا لجناب هللا سبحانف وتعالى
كلب بأرض السماوح قريباً من حمص  يحين كان مع بن نبيوقد ادعى المت

دعى أنف نبي يوحى إليف، ا، ثم كرم هللا وعهف ـأي ينتسب إلى علي ـ  -أنف علوي

تبعف عماعة من عهلتهم وسفلتهم، واعم أنف أنذزل عليذف قذر ن، ثذم خذرج إليذف اف

نااب حمص من عهة بني أخشيد فقاتلف وأسرد ملموماً مذدحوراً، وسذجن دهذراً 

طويالً ثم مرض مرضاً شديداً، فاستتابف نااب حمص، وكتب عليف كتاباً اعترف 

  ورعذع إلذى ديذن اإلسذالم، لذطالن ما ادعاد مذن النبذوح، وأنذف تذاب مذن ذفيف بب

                                                

 (.104، 4/103تاري  بغداد) (1)

 (.1/120وفيال األعيان ) (2)

 (.11/257البداية والنهاية ) (3)

 (.198ديوان المتنبي)ص (4)

انظر العرف الطيب في شرح ديوان  -البيت في ديوانف من قصيدح يمدح بها سيف الدولة الحمداني (5)

 (.10، 2/3أبي الطيب، شرح الشي  ناصيف اليااعي تقديم الدكتور ياسين األيوبي)

 (.43ديوان المتنبي )ص (6)

 (.258، 11/257لبداية والنهاية )ا (7)
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.وقيل غير ذلذ  عنذف (1)ر بلل  عحدد أو اعتلر منفك  فأطلق سراحف، وكان إذا ذُ 

 .(2)وهلا أص 
ي دخشيسيف الدولة بن حمدان في بالد الشام، وكافور اإل المتنبيوقد مدح 

الدولذة فذي فذارس ضذد ة، وعبمصر، وبعض أهل بغداد، وابن العميد في الكوفذ

، وعذاء األسدي على قتلف وأخل أموالف  اتففأعطاد عطاء واسعاً ثم حرض ابن 

أن ينهذزم فقذال لذف  رادوأ ،راكباً فقاتلف فقتل ابنف محسذن، وبعذض غلمانذف بستين

 قاال: المولى لف: أين تلهب وأنت 

 فنذذي الخيذذل والليذذل والبيذذداء تعر
 ج

 (3)والطعن والضرب والقرطاس والقلم 
 

فقال لف: ويح  قتلتني، ثم كر راععاً، فطعنف اعذيم القذوم بذرم  فذي عنقذف 

وأخيراً  ،(4)هـ354يب لبغداد في سنة  فقتلف، وأخلوا عميع ما عندد، وذل  وهو 

 .(5)للل  ت  قِ مُ ف   فوالتي أوِ معجباً بنفسف ك ير البكان بي نالمت ف ن 

         تفسير قولف تعالى:  داستشهد الزمخشري عن

 : نبيبقول أبي الطيب المت [،18: النمل]

  (1()6)مولشد ما قربت علي  األنجُ 
                                                

 (.11/257البداية والنهاية ) (1)

 (.1/122وفيال األعيان ) (2)

(، لكن بلفظ والسيف والرم  عوضذاً عذن الطعذن والضذرب 93، 2/92البيت للمتنبي في ديوانف ) (3)

ففيذذف روايتذذان وروى الواحذذدي والحذذرب والضذذرب علذذى الذذديوان، انظذذر شذذرح الشذذي  ناصذذيف 

 من قصيدح بعنوان الخيل والليل والبيداء تعرفني ومطلعها: اليااعي،

 ومن بجسمي وحالي عندد سقمُ        واحرَّ قلبــاد ممن قلبف ش بِم                   
 وتدعي حب سيف الدولة األممُ       مالي أكتم حباً قد برى عسدي                  

 .-( 93-2/92الطيب في شرح ديوان أبي الطيب ) ( وانظر العرف332انظر: ديوان المتنبي )ص     

 (257-11/256انظر: البداية والنهاية ) (4)

 (.3362-2/168تهليب سير أعالم النبالء ) (5)

 البيت بتمامف : (6)

 ولشد ما قربت علي  األنجم فلشد ما عاوال قدرك صاعداً                     
 افظ طرابلأل ويمدح بها أبا العشاار ومما قال فيها:وهلا من قصيدح يهجو بها إسحاق بن األعور مح

 ويشيب ناصية الصبي ويهـُرم والهم يخترم الجسيم نحـافة                        

 وأخو الجهالة في الشقاوح ينعم ذو العقل يشقى بالنعيم بعقلف                    

 . -(572انظر: ديوان المتنبي )ص     
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 :أبو فراس الحمداني[ 5]

هو الحار  بن أبي العالء سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني، وهو ابن 

 .(2)حمدان ي  عم ناصر الدولة وسيف الدولة ابن  

الجذود، وبراعذة األدب، قاتذل روسذية، وفرأسذاً فذي الولقذاً فوكان شذاعراً م

الروم وأسذرود عريحذاً، فبقذى بقسذطنطينية أعوامذاً، ثذم فذداد سذيف الدولذة مذنهم 
ثذذم تملذذ   بجبذذأموال، وأعطذذاد أمذذواالً عزيلذذة وخذذيالً ومماليذذ ، وكانذذت لذذف منذذ

 . (3)حمص

وشعرد مشهور ساار بين الحسن  (4)وألبي فراس شعر رااق ومعان حسنة

الطبذذع  ءالفخامذة والحذذالوح، ومذذع رواووبذذة عللذذة والوالسذذهولة والجزا حوالجذود

 .(5)وسمة الظرف وعزح المل 

فقد سمع  فتف وصبرد وعلوبة منطقمولف شعر في أسرد يدل على قوح شكي

 حمامة تنوح بقربف على شجرح عالية وهو في األسر فقال: 

 أقذذذول وقذذذد ناحذذذت بقربذذذي حمامذذذة 
معاذ الهوى ما ذقت طارقذة النذوى  

 عارتذذذا مذذذا أنصذذذف الذذذدهر بيننذذذا أيا

 ةعيفضذذذروحذذذاً لذذذدي  ي  ر  ت ذذذ ي  تعذذذال  

  ةأيضذذذح  مأسذذذذور وتبكذذذي طليقذذذذ

 مقلذذة لقذذد كنذذت أولذذى منذذ  بالذذدمع 
 

 يأيذذذذذا عارتذذذذذا لذذذذذو تعلمذذذذذين بحذذذذذال 
  وال خطذذذذرل منذذذذذ  الهمذذذذوم ببذذذذذالِ 

  يوم تعذذذذذذالتعذذذذذالي أقاسذذذذذم  الهمذذذذذ

  يتذذذذذردد فذذذذذي عسذذذذذم يعذذذذذلب بذذذذذال

  ون وينذذذذذدب سذذذذذالِ حذذذذذزويسذذذذذكت م

 (6) ِ ولكذن دمعذذي فذي الحذذواد  غذذال
 

كلمذة الشذاعر فذي أقصذى مراتبهذا بذين مذداني كذان يجمذع حإن أبا فراس ال
وهذلد  لذف وهذو الجهذاد فذي سذبيل هللا تعذالى األديبة وبين العمل في أقصى سذمو

 ميزح عالية لف.

                                                                                                               

 (.3/141الكشاف ) (1)

 (.2/58انظر: وفيال األعيان) (2)

 (.2/168/3359تهليب سير أعالم النبالء ) (3)

 (.11/278انظر: البداية والنهاية ) (4)

 (.2/59وفيال األعيان مما نقل عن ال عالبي ) (5)

 (.2/63( وفي وفيال األعيان)126األبيال في ديوانف )ص (6)
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         قذذذذذذذال هللا تعذذذذذذذالى: 

             

لذذذذذم  (1)           

مذن الشذعراء الذلين القليذل أولئذ  كذان مذن بذل  ،يقول وال يعمل كن أبو فراس ي

، فأمضذى حياتذف شذعراً -رحمف هللا تعذالى -سمو الكلمة وسمو العملعمعوا بين 
وعهاداً، فجمع بين عز الكلمة وعز العمل، فكان كالصحابي الجليل الشاعر عبد 

ل الشذيباني هللا بن رواحة األنصاري والشاعر الكاتذب المجاهذد أسذامة بذن المنقذ

ري و خرين من الشذعراء الذلين انتصذروا هلل سذبحانف وتعذالى. فلمذا عذزم  الشي ز 

ى أبذي واستخالف أبي فراس على الشذام عذز علذسيف الدولة على غزو الروم 

سذيف  ةفضذل الجهذاد ضذد الذروم وصذحبفاإلمارح، ى أن يترك الجهاد إلفراس 

 : مخاطباً سيف الدولة الدولة بف فقال

 قذذذال المسذذذير فهذذذز الذذذرم  عاملذذذف
 كذذذرل لذذذفذحقذذذاً لقذذذد سذذذاءني أمذذذر 

 ال تشذذذذغلني بذذذذأمر الشذذذذام أحرسذذذذف

 مهابتذذذذف ل غذذذذر سذذذذوراً مذذذذنلفذذذذ ن 

 فُ حبت  ي سذذذيف الذذذدين ُصذذذال يحرمن ذذ

 ومذذا اعترضذذت عليذذف فذذي أوامذذرد
 

فنذذذذذذذذذذذذذف وارتذذذذذذذذذذذذذاح فذذذذذذذذذذذذذي ع 
 الصمصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذامةالخلمُ 

   لذذذم يوعذذذد لذذذف ألذذذمُ لذذذو ال فراقُذذذ

 إن الشذذذعم علذذذى مذذذن حلذذذف حذذذرم

 قمذذم فصذذخورد مذذن أعذذادي أهلذذ

 بهذذا النسذذم ي الحيذذاح التذذي تحيذذاهذف

 مع ذذذ، ومذذذن عاداتذذذف ن  لكذذذن سذذذألتُ 
 

وفي ديوانف لما  ،هـ357من قبل موالى أسرتف عام  نيتل أبو فراس الحمداقُ 

 حضرتف الوفاح أنشد مخاطباً ابنتف: 

 أبنيتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي ال تحزنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي

 نذذذذذذذذذذذذوحي علذذذذذذذذذذذذي بحسذذذذذذذذذذذذرح 

 قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذولي إذا نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاديتني 

 كذذذذذل األنذذذذذام إلذذذذذى ذهذذذذذذابِ  

 مذذن خلذذف سذذترك والحجذذابِ 

 ت عذذذذن رد الجذذذذوابِ يذذذذوعي

                                                

 227-224سورح الشعراء اآليال  (1)
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 الشذذذذذذذذذباب أبذذذذذذذذذو فذذذذذذذذذرا نايذذذذذذذذذ
 ج

 (1)ع بالشذذذذذذبابِ ت ذذذذذذملذذذذذم يُ  س  
 

ن كتباً في األدب رواها كتب فراس الحمداني  ايشير إلى أن أبمن  لم أر   عم 

 فقط .(2)ورهشملكر لف ديوانف الي ، بل يحتج لف

 استشذذذذذذذذذذذذهد الزمخشذذذذذذذذذذذذري عنذذذذذذذذذذذذد تفسذذذذذذذذذذذذير قولذذذذذذذذذذذذف تعذذذذذذذذذذذذالى:

وفذذذي  :فبشذذعر أبذذي فذذراس بقولذذ (3)

 شعر الحمداني: 

 (4)تعالي أقاسم  الهموم تعالي

 نتااج البح  :
إن الزمخشري قد اعتمد في تفسذيرد بعذض األحيذان علذى الطبقذة الرابعذة 

وهذذم الشذذعراء المولدون)المحذذدثون(، علمذذاً أن بيئذذتهم تذذأثرل بالعجمذذة فذذال يُعذذد 

فيمذذا  شذذعرهم حجذذة فذذي تفسذذير كتذذاب هللا تعذذالى، فذذال يحذذتج بالشذذعر العربذذي

 (هـ.150بعد)

إن علة دخول العجمة على بيئة شعراء الطبقذة الرابعذة هذي فذي االنذدماج 

التناسذذلي والبيئذذي وال قذذافي واألخذذوي اإلسذذالمي بذذين العذذرب والعجذذم فذذي ظذذل 

 الخالفة العباسية بُع ي د تأسيسها.
إن تأثر بيئة الطبقة الرابعذة بالعجمذة وسذد الذلرااع وموافقذة اإلعمذاع ومذا 

الذورع والتقذوى كذل ذلذ  يتطلذب تذرك االحتجذاج بالطبقذة الرابعذة مذن  يقتضيف

 الشعراء المولدين في تفسير كتاب هللا تعالى في اللغة والنحو والصرف.

لقد احذتج اإلمذام الزمخشذري بشذعر أبذي نذواس وأبذي العتاهيذة وأبذي تمذام 

والمتنبذي وأبذي فذراس الحمذداني مذن الطبقذة الرابعذة، وذلذ  فذي بعذض ثوابذذت 

                                                

 (.2/60( ووفيال األعيان)36ديوانف )ص األبيال في (1)

 (.2/168تهليب سيبر أعالم النبالء ) (2)

 .61سورح النساء اآلية  (3)

( وهلا الشطر ال اني من البيت والبيت 126مر معنا هلا في أبيال لف وهي موعودح في ديوانف)ص (4)

تعذذذالي أقاسذذذم  ما أنصف الدهر بينناكامالً:                                                  أيا عارتا 

 الهموم تعالي 

 (.2/63و انظر: وفيال األعيان)      



 شواهد الشعر للتفسير في )الكشَّاف(
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عربية في اللغة أو النحو أو الصرف وكان عليف أال يخالف اإلعماع في امانف ال

 في ذل .
 

 والحمد هلل رب العالمين،،،


