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الرسالهعلى المسماعر والمسرف، 
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وعلومهالقرآن بقسم الأستاذ 
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الإمامبجامعة 



ضء^0ء^ه

هغدْم

وأصحايهآله وعلى الله، رسول على واللام والصلاة لله، الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إلى وأناعه 

المصدريعد المحموئ، وقراءاته الموس، بنصه الكريم القرآن فإف 
فهيالقرآن في وردت إذا اللغة لأ0 وذللث، بفروعها؛ اللغة لدراسة الأود 
العربلغة إلى كثيرأ رجعوا المفئرين أ0 غير القرآن، غير في مما أفصح 

التمسرمصادر \هإ مى لأيها الكريم؛ القرآن معاني ليان ونثر ثعر من 
يهايمثر التي اللغة تللث، في يشترطون رون والمقوأوسعها، بالرأي 
لغاتبأفصح نزد ثنازه جنأ اممه كتاب، لأف والشهرة؛ الاستفاضة القرآن 

فيوله لغاتها، من الشال إلى منه شيء توجيه جائز وغير العرُب، 
معروث.ووجه مفهوم، معنئ الأشهر الأفصح 

سوىالممطوظة المعروفه المسعتهرة ١لمتفيفة اللغة تللج تكن ولم 
وهومرؤيا، محفوظا يزاد لا الدي العرب، شعر بتتبع عرفتا التي اللغة 

قبلللعرنمإ يكن ولم وعاداتها، علومها وسجئ العرب، مفاخر ديوال 
بعدهمومي الصحابة من المفسرون وكان منه، أصح عالم الإسلام 
منهليتبينوا الثابت، الشعر ذلك، إلى القرآن حروف، بعض فهم في يرجحون 

وماالجاهلي الشعر على المقرين حرص يكن ولم منها، عليهم خفي ما 

أ1



الكريمالقرآن تضير في زكعري ؤذzاشر 

والسنةالقرآن به ل1فمهوا ؤإلما لذاته، فيه ليتفمهوا الاحتجاج شعر من يعده 
للاستشهادالشعر شواهد بحففل مشهورأ العلماء يحض وكان ذلك،، نبل 

حاصه.القرآن نفير على بها 
المرانير نفني عر يالهادهم امتفي العلماء كان وند 

منكزز لنا وذلك ذاته، الكريم القرآن من يتوجيه ذللث، إلى مدفوعين 
ثطقما وكل الشعر هو العربي از واللمالمبين، العربي اللسان ذكر 

يقتضيالقرآن وحمثل وبواديهم، حواضرهم في الئاليق4 أصحاب به 
بأيهكتابه وصم، لما محبحاثه واض القرآ0. به ئزد الذي اللسان حفهل 

الوصم،هذا يكن لم [، ١٩٥.ه ت-ان عثف ؤيإسان يزث، 
مدحهو ؤإيما اممه، كلام أيه من بأفضل يمدح لا لأنه للمرآن؛ مدحا 
بةنعلق ما كئ في . < JUفي . النمئل العر؛تي، اللسان لهذا 

ثثرمن حفعل فيما منه القليل وفي شعر، من ليقة الأصحاب 
العرب.

القرآنمعاني وكتب التفسير كتب، في الشعرية الشواهد لاعتماد ؤلما 
الموضعهذا دراسة في ت، رغثاللغوي ير التففي أهمية من وغريبه 
أهميته،حيث، من الكريم، القران نير في الشعري الساهد ٠ ت يعنوان 

مجوصوعاليكون ير، التنففي وأمحره به، الاستشهاد في المفسرين ومتاهج 
القران.وعلوم التنفير تخممى في الل.كتوراْ لرسالة 

اختيارهوأساب الموصؤع ممية أ٠ 
وغريبه،القرآن، ومعاني التفسير، كتب، فى الشعرية الشواهد كثرة - ١ 

الشاهدبوصفها دراستها، إغفال يمكى لا هرة ( JiSكؤ جعلها مما 
يرالتنففي ذللث، إلى احتاجوا كلما المفسرون يورده الذي اللغوي 

ذللثج.في مناهجهم احتلافج مع اللغوي، 
لغةمن الخختلفة المعرفة مجالأيت، في وثلت قو الشعري الشاهد أف - ٢ 





H1  الكريمالقرأن تفسير ض اوكعري الكام،ر
ا====^^^====^ص^=====ثا= 

الشواهددرامحة محي الهلبري جهود ء بعنوان ماجستير رمالة أولا• 
محمدالباحث بها تقدم القرآنء آي تأؤيل عن البيان جامع في الشعرية، 

مطبعةفي طبعت بالمغرب، المهران بظهر الاداب كلية إلى ^؛،، ١٠١١
للشواهدأدبية دراسة وهي ، ٢١٩٩٤عام البيضاء بالدار الجديدة المعارف، 
الأدبيةالناحية من الهلبري لجهود تعئص_ت، الهلبري، ير نففي الشعرية 
.نفيره فى واللغوية 

إبراهيمصبري للدكتور يرْاا وففي حيان أبي ررثواهد كتاب ثانيا! 
الشواهدخلال، من يره نففي حيان أبي لمنهج نحوية وهودراسة يد، ال

ه.١ ٤ ٠ ٩ عام بالاسكندرية الجامعية المعرفة يدار الكتاب ئلع ومحي الشعرية، 
الدكتورللأستاذ القرءJياا ير نففي الشعرية الشواهد  ١١كتاب ت ثالثا 

هوؤإلما للموصؤع، تأصيليه دراسة ليس وهو مكرم، الم الحال عبد 
ْعلها، وئخريج القرطي، ير نمفي وردت المح، الشعرية للشواهد جمع 

فيالكتبا عالم دار لشرته ومحي ء الشواهد هده في الاستشهاد مواضع بيان 
اه. ٤١٨عام الأولى طبعته 

ا؛الكريم للقرآن اللغوي ير ررالتفبعنوان دكتوراه رسالة ت رابعا 
أصولبكلية القرآن م لقمها تقدم الطيار، سليمان بن اعد مللدكتور 
عامالجوزي ابن دار عن ونشرت -، ٥٠١٤٢١عام بالرياض الدين 

وثبهمواضع، عدة في وأهميته الشعري للشاهد فيها أثار ومحي اه.  ٤٢٢
مستقلا.بحثا ؤع الموض هدا يحث، أهمية إلى 

الشواهدوكثرة المقررة، المدة ونمر الدراسة، هده لطبيعة ونظرأ 
كتب،من عدد على هلءه دراستي نمرت فئد التفسير كتب في الشعرية 

كانؤاف الباب، هدا فى العمده هى ومعانيه، القرآن غريب، وكتب، التفسير 
هدهفي عما ثحرج شواهدها تكاد لا أثها إلا بالدراسة، جديرآ عيرها 
Iهي الكت—، وهذه ، الكتب، 





اممريمتفسيراممرآن هي ذكري وكامر 

اللغةمحواهد محّملت شاهد، الأف حمه الشعر من شواهده عدد ثارب 
كتبأوسع وهو والتاريخ، والأدب والبلاغة والقراءات، والمحو والغريب، 

المتقدمين.شواهد على واطلاعه لتأحره للشعر إيرادأ درستها التي التفسير 
عداالأولى المصرية الكب دار طبعة على الكتاب هدا في اعتمدت وقل 

الثالثة.الطبعة من والثالث الأول الجزء 
البصريالمثنى بن معمر عبيدة لأبى المرآنءا ارمجاز ا: حام

ؤيعدشاها..آ، ين وحمعمائه نعن محواهده زادت حيث (، ١٠٥٢ )ت• 
عييوقد وغيرهم، المقرين - Upالشعر شواهد في أصيلا ومصدرا ءماأْ 

•ذلك في عليه عيال دعل-ْ جاء من وجميع وشرحوها، بشواهده العلماء 
)تي*آه(،الكوفي الفراء زكريا بن ليحيى القرآنء ررمعاتي سائما: 

يرنففي الشعري بالثاهد عنيت التكب الكتب أهم من ابنه كوهو 
معانيه؟وفهم القرآن، أسالهب 

كلاهما1لقرآناا مشكل وراتأويل القرآن®، غرسث، ير راتفسابعا: 
واعتمادمؤلفهما، وفاة وتقدم شواهد.هما، لوفرة )تأم\آُ(، قتيثة لابن 

كب•على المقرين من بعدم جاء من 
والغريبالتفسير با كتمن المصادر هن-ه غير إلى رجعت، كما 

الحاجة،حسبا الجاهلي والشعر الشواهد وشروح والمحو واللغة والمعاني 
الصورة.اكتمال في ورغبة ذك، إلى الهصث، لحاجة ائل المبعض في 

الحث،:نهج م٠ 
ايحثافي معا والتحليلتي الوصفي بالمنهج بحثي في انتفعت، 

بقدردقيقة نتانج على الحصول في رغبة للإحماء اللجوء مع العلمي، 
فيرون المقعليهم اعتمد الذين الشعراء دراسة في حاصه الطاقة، 

بوالنالاحتجاج، شعراء إلهها ينتمي التي والقبائل الاستشهاد، 
بعضفي التاريخي المنهج من استفدت كما الدلالة، ذات الإحصائية 



□0============== مقدمه
مناهجبين يجمع الذي التوفيقي المنهج فكان ذلك، تهلالسث، التي المائل 
الذيالمنهج هو العاصرة العلمثة الدراسات في المبة العلمي البحث 

الأتي؛النهج البحث، كتابة في الك>تا وممالبحث، هذا في عليه سرت 
ه.ؤ هكذا القرآنية للايات قوسين بين الأيات صيت و_ 

اسمبكتابة وذلك الكريم، القرآن من محورها إلى لأيات ا زوت ع_ 
مباشرة.بعدها لأية ا ورقم المورة 

مصادرهامن البحث في وردت التي والاثار الأحادبئا إجت خ- 
فيمخرحا الأثر أو الحا-يثإ كان فإن النبوية، المنة كتب من المعتمدة 

والصائرالكتب من حرجته ؤإلأ بذلك اكتفيت أحدهما أو الصحيحين 
عليه.الحديث، أهل حكم ونماكا الأحرى 
الكتنم،من البحث، بموصؤع تتعلق التي والماثل الأقوال، معت، ج- 

عشرةعن البهلاقات هازه عدد زاد وقد بهلاقات، فى البحث، فى الأساسية 
فيووضعتها موضوعاتها، مب، بحالمهاائات هذه رتبت، ثم ؛هلاءة، الأف، 

معلوماتمن إليه الوصول استهلعت، ما كل ■جمعت، م البحث،، من مكانها 
واللغة،القرآن، علوم وكتب، الأحرى، التفسير كسب، في بالثحح، متعلقة 
وقتاذلك، مني وأحذ وغيرها، الجاهلي، الشعر رؤح وث الأدبي، والنقد 

تللث،في دونته ما غير الموصؤع في شيئا ذلك، حلال أكتب، ولم ؤلويلأ، 
منجايب، لي بدا البطاقات هذه قراءة أعدت كالما وكنتؤ الثه1اقات، 

ولمأحرى، مرات كتبته كنت، ما قراءة إعادة إلى فاصهلر واتضح، الثحح، 
أنوأرجو كاملا، اتفاحا الموصؤع لي اتضح أن بعد إلا الكتابة في أبدأ 

بعدالكتابة في سرعت، نم اش، شاء إذ بال ذو شيء عني ند يكون لا 
اممه.وفقهما الكريمين المثرين بتوجيهات مسترشدآ ذللثج 

ماثها، بحألة مكل في الأصلية المادر على عتمدت ا_ 
عنها.المتاحرة الصائر إلى لجات أجل لم فان استهلحح،، 



بذكرأكتفي موصع أول في المصدر أو المرجمر إلى الإحالة عند -
الاشتباه،عند إلا لف المؤ اسم أذكر ولا مشهورا لكن إن الكتاب عنوان 

ؤتفي المرجع عن كاملا تفصيلا وأذكر والصفحة، بالجزء أتبعه تإ 
البحث،.نهاية في والمصادر المرا"؛ع 

لمما إلا هايليها، إلى البحث، في الواردة الشعرية الشواهد ثن، ن- 
اعتمدت،وقد أجده، لم أو: عله، أعثر كتالة:لم فاءكتفي قائل، له يعرف 

إلىأحالت، ؤإلأ المجموع، أو الأصلي، الشاعر ديوان إلى الإحالة 
سسججمن أحد لا وربما الشاهد، ذكريت، التي المعتمدة الأدبية المرا-ح 

أرادلمن متاحرة مرا-؛ع إلى فاحيل منه، أنقل الذي المرجع قبل الشاهد 
لتوثيقه.لا احر، ممدرآ 

وما، ٠١رر هكازا مزدوجين قومين بين أضعه فإني ينمه أنقاله ا م- 
)انظر:(.عبارة يعد الحاشية فى إليه بالإشارة أكتفي ؛معناه قلته

إلىوأحلت، بإيجاز، الرسالة في المشهوؤين غير الأعلام ب -
مسنةبدكر المتن في العلم اسم وأتبعت، للامتزادة، مرجعين أو مر-ح 

وأماالتاريخي، لها الوتالمسالة فهم في حاجة رأيت، إ0 وفاته 
وررالشعرسلام، لابن الشعراءا، ررءلثما١ت، في ئرجمتهم إلى فأحلت، الشعراء 

ترجمةفي المتقدمة المصائر أوثق مى لكونهما قية، لابن والشعراء® 
مصائرإلى أحلت، أحدهما في أو فيهما، الثاعن أج،و لم فإن الشعراء، 

أحرى.

التيالمائل بتحقيق أوردف التي الأمثلة مناقشة في أًليل لا - 
التمثيل،الغرقى لأن الشعري؛ بالشاهد له علاقة لا مما عليها اشتملت، 

إلىالأستهلراد دون الشعري، الشاهد موصؤع في الحث، تركيز في ورغبة 
وأكتفي؛الإحالةمهلبوعة، ايتج دراّفي مستقلا بحثا يحشتح أحرى ائل م

المائل.هده مواضع؛حث، إلى 



=ًًًًًً=^^^^=====سص مقدمة
تكونحين وذلك الرسالة، مجاحث، بعض في الفول ل محل بما ر- 
التمهيدية،المباحث، سئما ولا الرسالة موصؤع بجوهر صالة له مم_ا القضية 

دونالتوسهل على حرصت وقد المشنع، الوضؤح يدم، الإيجاز فإل 
الإطالة.

فيالتزمتها التي الخعلة وطبيعة الرسالة، موصؤع طبيعة قتضت، ا- 
منمتفرقة مواضع في والتقريرامحت، الشواهد، بعض تكرار البحث، 

التقليلعلى حرص مع ذلك، عن العدول بوسعي يكن ولم الدراسة، 
صالحاالمكرر المثال كان ؤإن الحدود، أضيق في وجعله منه، 

معا.للموضعين 

الشاهددراسة في بدأتر حين أنني أذكر أن المفيد من عل ل- 
يكنولم ه، نفالموصؤع إلا يدفعني يكن لم ر التقكتب في، عري ال

الغايةغير عليها، الدليل إقامة إلى وأرمي أتوخاها بياتها غاية عيني ب، نم
هدهلحفلت، فقد وحلءه، الموضوعي الثحح، إليها سينتهي التي المجردة 
فيأثر من لها هل لأرى أتتبعها أن فأرددت< التمسير كتب، في الف؛لاهره 
بعضفي أحد لم أنني لي النحبهل من يكن فلم ولذا لا، أم التفسير 

ذلك،اعتبرت، بل التفسير، كب في الشعري للشاس. كبيرأ أثرآ المثاحح، 
حث،البا يقرأ فقد إليها، يرمي التي العلمي الثححا نتائج من مهمة نتيجة 

•بحثه في يفيده بشيء منه يخرج لا ثم العلويل الوقت، منه يستغرق كتابا 

:البأءثاطة ح٠ 

أهميةفيها بينتا التي المقدمة هذه بحد البحث، حهله ئثت 
وخاتمة.وباين ئمهيد، إلى الثححا، ومنهج اختياره، وأساب، الموضع 
ثموالاصهللاح اللغة في الشعز فيه ءئفت١ مدخل فهو التمهيال. أما 

فيقيلت، التي والأقوال العربيخ الشعر ة يشأ عن محتضرأ حل.يثا وحالد.ت، 
لمالشعر، في الإسلام أحدثه الن.ي الأثر إلى ذللث، بعد تهلرقت، ثم ذللئ،، 



اممريمالقرآن صير هي ؤكر£( 

الاستشهادوحكم الشعر، في الفقهي الشرعي الحكم سان التمهيد حتمت 
الخطةتفاصيل بقيه وكانت ذلك. وصوابعل الكريم القرآن ير نففي به 

الأتي:المحو على 
يرنففي به الاستشهاد من اللف علماء وموقف الشعر الأول: الباب 

فصلين:على اشتمل الكريم. القرآن 
مباحث:سبعة فيه الشعري، الشاهد الأول: الفصل 

الأولالمبحث، 
اكانىالم؛؛.حث، 

الثالث،المثحح، 

الرابعالمبحث، 
الخامسالمبحث، 

السادسالمبحث، 

المائعا المبح

الشعري.الشاهد تعريف 

الشعرية.الشواهد أنواع 
به.المحج الشعري الشاهد 
الشعري.الشاهد عيوب 

به.المحتج الشعر مصادر 
اللغوي.بالتفسير الشعري الثماهد صلة 
الجاهلي،الشعر في المشكيك على الرد 

القران.تفسير على وحهلره 
منه،السلف، ومجوقفؤ التفسير في بالشعر الاستشهاد الماني: الفصل 

مباحث،:ثلاثة فيه 

فيبالتعر الامحتنثهاد في الصحابة منهج الأول: المبحث، 
١ر التق

حيثمن الأزرق، بن نافع انل متحقيق الثاني: المبحث، 
•وحجتتها نوتها 

الامحتشهادفي وأتث.اءهم التابعين منهج الثالث،: المبحث، 
ير.المففى بالشعر 

الشاهل.وأثر الاستشهاد؛الشعر في رين المقمناهج الثاني: الباب 
فصول:ثلاثة على يشتمل التفسير. في الشعري 



=ء======^====^==لآ[ 
حمسةفيه بالتعر، الاستشهاد في ال<مسرين مناهج الأول! القمل 

مٍاحث!

•الشعري الشاهد إيراد في منهجهم الأول! المبحث 
فيالشعري الشاهد على اعتمادهم مدى الثاني! البحث 

■ر النف

ودلالتهالشعري الشاهد ثرح في منهجهم الثالث! المبحث 
المراد.المعنى على 

الشعري.الشاهد توثيق في منهجهم الرابع! البحث 
عن—دالشعري الشاهد إيراد أغراض الخامس! المبحث 

المفسرين.

القرآنوغريب القرآن معاني كتب أصحاب مناهج الثاني! الفصل 
مباحا.محيعه فه بالعر، د ه^ الاٌقى 

الحانيكتب أصحاب بالقصود الأول! البحش، 
الغرببا.كشا وأصحاب 

.الغرس،وكشح العاني كتب بين الفرق الشانئ! المبحث 
الشعري.الشاهد إيراد في منهجهم الثالث! المبمثا 
الشعريالشاهد على الاعتماد مدى الرابع! البحث، 

*عندهم 

الشعري.الشاهد توثيق في منهجهم الخامس! البحنا 
ب،الكتهذه أصحاب مناهج بين الفرق المادس! البحث، 

الشعري.الشاهد ؤ توظّففى رين والق

عندهم.الشعري الشاهد إيراد أغراض المائع! البحث، 
أحدفيه القرآن، ير نففي الشعري الشاهد أثر الثالحؤ! الفصل 

!مبحثاعشر 



un-
^^ثميِبيِتضجن؛تضلريو؛هوبمإ

الأولالبث 

المبح-ثاكانى

الثالث،البحث، 

الرابعالبصث، 
الخامسالبصثإ 

١l المثحعس،   iيمحى

ابعالالبحث،
الئاسالبحث، 

'■التاسع البحث، 

المعز.إيضاح في أنره 
القراءاين،.توجيه في أثره 
المقرين.عند العقدي ب، الجانفي أرم 
•الفقهي الجانب في أثره 
الأمال.ين الرجح في همْ 
القرأنية.الأساليب، يان ش أثره 
للقبار.اللغايتف ية نفي أثره 
لألفافلا بعفر بعربية الحكم في أثره 

وفصاحتها.

فيهات، نزلالتي الأحوال بيان في أثره 
الآاُت،.

الأماكن.معرفة في أثره •' العاثر البحث، 
القرآنالجاهليبإعجاز الشعر صلة عثرت المحادى البحث، 

•الكريم 
البحث،.نتائج أهم فيها لخصت، الخاتمة، 

والمرامع.المصادر لمت، 
•الوضوعايتج فهرس 

الصعوبةمن ق.ر فيه موصؤع في متواصع، علمي جهد فهذا وبعد، 
وفدوالعربية، ير انفوهما الإسلام، علوم أكبر من بعلمين لاتصاله 

ليححما ثم بي، أحاؤل الذي الثديي الغموصى من البحث، بداية في عانبتج 
هذاعلى المرين بتوجيهامتؤ يم هه؛ الله بمقل يتا، حممحيتا ثيدد أن 



=محش===^^^^====^====قت 
لها،التطرق ينبغي التي ائل الملكثرة وذللئ، اض؛ وفقهما المحث 

كثيرةكب في جزئياتها وتمرق الصادر، من كبير عدد في ودراستها 
٠عدة مبا 

الاستشهادظواهر تفسير ني الجديد من البحث، هدا نقمته ما وإ0 
فياتبعت، التي والمناهج وتاريخها، التفسير كتب في الشعري بالثاهد 

منر نيما حصيلة هو إيما ير، التفكتث، في تركته الدي والأمر دلف، 
أرجوومعانيه، القرآن وغريس، التفسير كتب من محددة كتب فى معلومات 

هدافي فوله لمكن ما آحر ليست، أيها إلا أكثرها، في صحيحة تكون أن 
-اض ثاء إن — صحح منهج فاتحة - لها أرجو كما - هي بل الموصؤع، 

منلكل سلفا مدين فإني ولدا التفسير، كتب بقية في الأمر هذا دراسة في 
الأمرفإن غامضا، يوضح أو حطأ، يقوم أو البحث، هدا في رأيا يصحح 

فيفإنه البحوث، ساتر في مهللثآ هدا كان ؤإذا العزيز، اممه بكتاب، يتعلق 
•أور يرْ وتفبالقرآن يتصل بحث 

البحث،هذا لإتمام ووثى أعاق الذي جه؛ افن أسكن فإيي دأحيرأ 
إليأسدى مى كل؛ يجزي وأن يه، ينفع أل افُ وأسأل( الوجه، هدا على 
والأحرة.الدنيا في الجزاء حيز لإنجاز؛ عونا 

عاليالمشرقين الكريمين الأستاذين والدعاء والتقدير بالشكر وأحمى 
الرحمنعبد بن محمد انمكتور الأستاذ الكريم أستاذي وهما البحث، هذا 

الرمالة،هذه على ، المشرفبالكلية وعلومه القران م بقالأستاذ الشاع 
الملميالمحنؤ عميد المتيبي سهو بن تركي انمكتور الكريم والأستاذ 

والمرق،المحو م يقوالأستاذ الإسلامية، سعود بن معحمد الإمام بجامعة 
علييبخلا لم اللذين المساعد، الشرف، المربية اللغة بكلية اللغة ونقه 
أناه وأسأل، البحث،، لهذا إعدادي طيلة وتقويم وتعليم توجيه بأي 





ص

Iالأنة قى الشعر تعريف 
وفطثعلمته إذا بالنيء شرت ت قولهم من مأحود اللغة في الفم 

ليتقولهم: ومنه والفطنة. والإدراك العلم من الشعر لفغلة فاشتقاق له، 
ثآ؛ت^١ أيآ شوم ؤوئ\ الكريم؛ القران وفي ءلميل١،• أي؛ بعرى؛ 

تعالى:ونوله ،. ١ ربكم يد وما أي؛ و'ا؛ا؛ لالأنعام: يفينوذه لا 
الشاعنوسمي ،. يدروزأ ولا يعلمون، لا أي: ٩[ لالبقرْت دثمياكت>ه 

ورهافةحته، لدقة الناس من غيره له يمهلص لا لما لفعلنته يذللئ، 
خاطرْأ؛،.

لشرفهالقول منغلوم على علن، ولكنه علم، كل يشمل لغه والشعر 
يجاورها^لا بعلامات؛ محدودا قريضا وكونه والقافية، بالوزن 

الاصعللاح:قي الشعر تعريف، 
المقصودالمفمى الموزون الكلام أنه أمثلها من ، بتعريماتلقر*ت 

العربلأن آ/ا'ا<ا•، الصحاح الس .قايس ا/-أآإ، اللغة تهازم، اننلر: )١( 
/Uشعر(. ١٣٢(

.٤٨٤{</ )هجر( اتجري تمر )٢( 
،Y٦٩٨/الصحاح ، ١٩٣م/اللغات مقاييس ، ٢٩١)شاكر( اتجري ير نف)٣( 

jU العرب ؛/U٥٣٣ابل القاموس )شعر(،  ١٣٣.
)شعر(. U١٣٢/العرب فان ، ٤٢ا/•الال0 ض ام: )٤( 
اقة.ايالمصادر انفلرت )٥( 
حلدونابن مقدمة ،  ١٩٣ل/ونقده اوث.عر محامن في العمدة ٧، ٣، الشعر نمد )٦( 

.٤٢٥العلوم أيجد ، ٦٤٧



اممربمممسيواممرأن في 3^،؛، لك1ء> 

العاطفة^يصور الذي 
وغيره.الشعر من كلام، كئ فيه يدخل جض الكلام( )ذ 

كانما بالوزن والمراد الكلام. من موزونا ليس ما يخرج وزالوزف، 
شعرمن أخمدرآ، بن الخليل اسخرحها التي العربي الشعر بحور على 

هوواحدأ الخليل على آ الأخفشأ تدارك بحرأ، عثر حمسة وهي العرب 
التداركل٤،؟ونئاة عتر المادس البحر 

آخرررالماكنان وهي واحدة، نافية في الشعر انتظام هو و)المقهيى( 
الذيالمتحرك ْع س وجدت إن — المتحركة الحروف من Jينهم١ وما البيت 

القيسلا■،:امرئ قول ذلك، مثال الأول«لْ،لأ ازكن قبل 
الدخؤلءبجن الأوى سمط وننزل حسج، ذكرى من محك نما 

حرف،أقرب الواو حرف يشكل حيث • ررحونل" كلمة هي فالقافية 
.هناالحاء حرف وهو قبله ما مع الين، في حرف لاحر ساكن 

.٢٩٨الثاب لأحمد الأدبي الشؤ أصرل انظر: )١( 
البصري،الأزلي الفرامدي الرحمن عبد بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو هو )٢( 

العروض،علم ا■؛لمع وغيرها، والعريض، العين، كتاب له ه(، ١٧٠- ١ ٠ )٠ 
اليمهريينالنحويين أحبار انظرت اض. رحمهما النحو في سيبويه أستاذ وهو والمعجم، 

.٣٧٦ا/الرواة إنباء، ٥٤
أطلقؤإذا بالأحفش، انتهر كالهم ثلاثة أوسعي عدة مبن معيد الحسن أبو هو )٣( 

كتاب،له الناس، بين ونشره سيبويه كتاب، روى المراد، نهو وصف دون الأحفش 
تانغلر هاآُ، سنة تبل مامت، النحو. في المدهث، بصري وهو وغيره، القرآن معاني 

.٥٩٠ا/؛ Lfالو.وبغية ، آ/٦٣الرواة إنباْ 
.٣٤٧العروض علم في المفصل المعجم )٤( 
.١٢١سالم لأمين والقافية والعروض ، ٢٣٨القوافي في العيون )٥( 
شعراءأشهر وهو المروح، ^ي يلما الحارث، بن حجر بن القيس امرؤ هو )٦، 

المقروناحتج من أكثر ومن - ٣٥٤*عام مسموما مالت، فمرا، وأجودهم الجاهلية، 
١١ ٠٥ا/والثحراء الثعر ، ٥١ا/الشعراء فحول ءليقاُتا انظر؛ بشعره. 

.٥٢ديوانه اننلر: )٧( 



الشعر،به يفصل لم الذي الموزون الكلام يخرج و)المقصود( 
تعالى!كقوله العروصية الأوزان بعض على حاء'ت، التي الأيات كبعض 

^(٢١٠تعالى! ونوله [، ٩٢محمران; ]آل بجووه منا نغتؤأ حئ ألإ 'مالوأ ءؤل0 
مقفىموزون كلام فإنه ٤■؛ ٣، تال~رح؛ .ه لاك محدسا . ُلترق أثش 
}الشعراء اصطلاح على فيه الشعر إلى الممد لعدم ينعر ليس لكنه 

كذلك،الشعر إلى الممد لعدم الموزون ه الّكا كلام كذلك ؤيخرج 
غيره.كلام وهكذا 

ااالكلأمبأيه الشعن نحئ؛، ذلك< على التهانوي نص ولذلك 
فالمعنى، أولياء نمدأ وتقفيته وزنه إلى قصد الذي المقفى الموزون 

الأصل،هو المعنى فإل غيره، بخلاب غالبا، للوزن تاج الشاعر عند 
مقصود.عنز غذضا' يأتي والوزل 

يصورلا الذي النظم يخرج انماطفة يصور بأيه الشعر وتقييد 
العلومائل منقلم على مقصورأ يكوف ؤإلما العاطفه، 

الشعر!نشأة 
لتاريخالأولى البداية مباشرة الإسلام سبقت، الك، الجاهليه تكن لم 

نديمةجاهاليات أو جاهلية محسفتها فقد الباحثين، من كثير عند العرب 
لزمننحديد هناك وليس [، ٣٣]الأحزاب: آلأوك4 اف نئاها 

زمنهاثحديل في ذهبوا المقرون كان ؤإل الجاهاليات، أو الجاهالية تاللث، 

سيئ.وئ القرآن محلوم ني اJرUن انظر: )١( 
عامحيا كان ١لهتد، علماء من التهانري٠ الماروقي، محمد بن علي بن محمد هو )٢( 

الفنون.اصطلاحات كثاف كتاب له الملوم. بعض ني مشارك لغوى، ا،ر.  ١٥٨
١٠٥٣٧/٣^^، معجم ،  ١٨٨٨الأعلام انظر: 

١.• ٣٠الفنون امطلأئ^، كثاف )٣( 
القراءايت،في والناقة الحديث،، ني العراثي والفئة المحو، ني مالك، ابن ألفية مثل )٤( 

وغيرئ.





=مح========^=^=^^=تتت 
للأفراد،الفناء يعني لا البائدة، بالعرمحت، ووصفهم ،. وجدوسل 

مجموعامحت،أو آحاد بقاء هع اسمها، واندثار المسلة كيان زوال، يعني وأدما 
.UU\الأخرى المائل في دخلت 

النجمسورة في واحدة آية في ؤالأوث،ه ب عادآ وصم، ؤق واف 
ثلاثفي وذكرها [، ٥٠]المجم: .ه آلمق عادا ص ^؛١٥! فق_ال: 

غيرهماأخترى نائل إلى . وأثار وصم،أى• دون أخرى سورة وعشرين 
[.٣٨]اامرةان: ر.ه َى/ل دتؤى يمن آلرس ؤبنمجا يثؤدأ ت فقال 

قومموطن عن تعالى اض أحبر ففد العرب، جريرْ سكنتا القباتل وط، 
وأشار[، ٢١إ'لآ>ماؤاه ٠^٩،؛ أندر إي عاد تا ؤرأذَؤ فقال؛ إس همود 
اففماهم ، الججن يمطنون الاين ثمود، وهم ،ؤق، صالح قوم إلى 

تال>جر؛آينسين.اه آنز أمحب ''كدب ^j^؛j ت فوله في الجير أصحاب 
إلىإشارة ، والأحقاف،أ بالجير الكريم القرآن في سورتان وننستا •٨[، 

ثاغذؤه لثتبم، لأنايى ومخ ين أرث ؤإ0 تعالى: وقال الموصعين. هذين 
وجدياظننا ا0 التارخ كتب وذ؛رت [. ٩٦ت عموان ، JDلكلموا وهدى 

الجزيرةمن خري ا مواصغ وفي اليمامي في كانت وسواهما 

تانظر لقلتم. مجارئين باليمامة ماكنهم لكنت البائدة، العارية العرب نياتل من قبيلة )١( 
.٢٩٤ا/علي لجواد الرب -ارخ في اسل ، ٥٢٤الاشضاق 

.٦٢٧.  ٦٢٦^، ٧١لعبد الكريم القرآن لألفافل اسهرس انمجم انظر: )٢( 
النوموهم، ، ٢٥٥آ/البلدان معجم في كما والشام المدية ين القرى الحجر؛والمح، تقع )٣( 

فرمئموذ اكن م— من عي ؤإنما صالح، مدائن عي وليت، العلا، مدينة شمال واد 
العربيمجلة صالح،. مجداتن الحجر ءليس يحنوان بحثا الجامحر ح٠اJ كنبإ ، صالح
اليوم.إلى هذا باسمه يعرف يزال، لا واد وأنه الحجر، موقع فيه وصح ٥ - ما/م 
٠١٢٦-  ١١٥حتيد.ل، ين - لمعي الكريم القرآن في ذكرها الوارد الأمكنة معجم انظر: 

ا/البلدان محجم في ا كاليمن، أرض من وحفرمولت، عمان بين الأحقاف تقع )٤( 
الأمكنةمعجم انقل؛ العرب. حزيرة شرقا جنوب الخالي، بالرح الأن ا وتعرف، ١٤٢

.١٢الكريم المآن في ذكرئ الوارد 
•بعل.عا وما  ٢٩٤ا/ علي لجواد العرب تارخ في الفصل انفلر: )٥( 



الكريمالمران تفسير في وؤقعزئ ؤءثاء> 

حديثةومرحله مثمهم، لمن امتداد هم الأحيره الجاهلية عرب إ0 
ولهجاتهالغاتها أو لغتها لها كانت القديمة العريية والقبائل مراحلهم، من 

وصلتحتى مراحل في تدرحت، الدنة ونالك، عنها، الكثير يعري، لا التي 
الشعرنمائد مها وذلءست، التي العربية اللغة من الأحيره المرحالة إلى 

فيالوجود محديمو فالحرب ولدللئ، الكريم• القرآن بها نزل نم الجاهالي، 
،يعرفلا بقرون الأحيرة الجاهالية عرب سقوا وقد العربية' الجريرة 
عددها.

الحربوثأْ في كالبحث، - أوليته أو العربي الثحر نشأة في فالحث، 
الفلنثة،والأدلة والنقريتؤ، الظن على يعتمل - الحربية ولغتهم هم، أنف

العربي،الشعر أولية يحدد قاطع دليل الأمر هدا في كتب، بمن يوحد ولا 
يعتمدموثقة نموص إلى يحتاج الأمور أوليات في الحث، أل ب، ثوال

ؤإذانتائجه، منها ويستخلص بينها، ويماصل ؤيمحصها، الباحنإ، عليها 
فإل— القضية هذه في الحاصل وهو — والأدلة النصوص^ هذه تتوفر لم 

بالأتار،عني من أكثر أف ذللث، إلى أصم، التيه. من نوعا يصبح الثحح، 
فيكبير نلث، محن؛ وهم الغربيين، تشرقين الممن هم النقوش وقراءة 

نحائلطمس على أغلبهم يحرص حيث، العرب، قمح، الهحث 
منتللثإ نحويهم في لأنهللافهم وحضارتهم، تاريخهم ؤإنكار العرب، 

.، للعرين،١ معادية ظل؛؟ متطلقاُتؤ 
البموسبحرين، ربطوْ الجاهلي الشعر أولية معرفة حاولوا والدين 

نهميلطي، الفرموب ممر آلهة ، ٢٥التواب، صد لرمضان العربجة نقه في نمول انفلر؛ )١( 

فمثلرة بن جناس الجرعئ جارعا تانة كلمب، نتل ١ئار التعيم؛ة، منقذ ينت، التنوس )٢( 
سنجت،العرب، حروب أشهر من وعى منه، أربعين لهذا الحرب، فاسعريتح كلسا، 

منأسأم ت فقيل المثل بشؤمها صرب، حتى المرأة، لهذْ به نالبؤس ؛حرب، 
.r-vلكالي القلوب بمار انقلر: البؤس. 



=مح=======ٍ==^==_سلآ[ 
الخامسالمرن أوائل منذ وتغلب بكر بين رحاها دارت التي 

تستندالتي المبي الشعر من مجموعة أقدم إليها ترُجم( حيث الميلادي، 
الأدبي،العرب '"١^٠^ في مشهونن لثعراء نسيا، صحيحة مصادر إلى 

الأكبروالمرقش ٢، )♦ّآهم(ل ربيعة بن المهلهل الشعراء »ؤلأء ومن 
،( ٣٥٣٠)البكري مالك بن وسعد ، الأصغر والمرقش ، ( ٣٥٥٢)

التاريخهذا قبل وأما ،. وغيرهم١ ،، )«ههم(ل البكري عباد بن والحارث 

ينينكر مها والعود. الثهرة فيها نحاريه، عفليمه  aJLJ!ئانية، العال من وائل ين يكر ميلة )١( 
استشهدوقد عجل، وسو حنيفة، وبنو يكر، بن علي بن صعب، ابن محابة وبنو كر، 

إلىاليمامة من ديارهم وكاست، الحث،، في سيأتي كما شعرها من كبير بعدد المقرون 
حتىذللئ، بعد تمملتح تم العراق، _"فأءلرافه حاليا الكويت، - كافلمة سئم، إلى البحرين، 

.٩٨ا'/مآبم. العرب، قبائل معجم ، ٣٣•Y/ الأرب، نهاية انفلر: تركيا. حدود بلغت، 
بكرمع الحروب، من كثيرأ حاصت، عفليمة، نبيلة العل.واذية، وائل بن ب، تغلقبيلة )٢( 

المقروناحتج الذين شعراتها وأشهر ربيعة، بديار الفراتية الجزيرة مكنته وغيرها، 
.١٢٣.  ١٢•ا/ الربؤ قبائل معجم انفلر: التغلبي. الأحْلل بشعرهم 

أولهر يل تغلب، م، بكر بن جشم بك، من ربيعة بن ءا-ك، فقيل اسه في مختلفا )٣( 
فيتإ تغلقاد لأمه، كلثوم ين صري وحد القيس، امرئ حال وهو القصّيد، قصد من 

الشعراءمحجم انغلر؛ تقريبا؛  ٢٥٣•منة توفي كليبط، أحيه مقتل وص؛عي■ البحرب 
.XU)/والشعراء الشعر ، ٧٩للمرزباني 

دفعهأباه لأن الختاية ، يحرفكان قديم، جاهلي شاعر ماللئج، ين معد ين همرو هو )٤( 
الشعراءمعجم انفلرت  ١٢٥٥٢عام تفريبآ مالت، فعلمه، الحيرة أهل من تمراتي إلى 

.٢١•١; والشعراء الشعر ، ١٢٤

المدبن طرفة ءم الأكبر، المرمم، أحمح، ابن وهو سعد، بن سفيان بن رييحة هو )٥( 
٥،— ٤ الشعراء محجم انفلر؛ . عمراوأمحلولهما المرقشين، أشعر وهو البكري، 

.٢٤١اوفف0تإ 

المقلين،من وفرسانها، وائل بن بكر سادات، أحد البكري، صثيعة ين ماللث، ين سعد هو )٦( 
.٢٥•ا/ الأدب، حزانة انظر• . ٢٥٣*ّتة حوالي يكروتغلب، بين الحروب، في قتل 

الحارث،وكان ماللث،، بن سعر عم ابن وهو البكري، صثيعة بن ئناد بن الحارث، هو )٧( 
• ٢٥٥٠حوالي مات المشهورة، اللامية القصيدة وله المعدودين، ربيعة اياين، حممن 

.xxo/xالأدب، حزانة ، ٤٦ه/الأغاني انثلر: 
التفسير.كتب، في قليلة شعرية سواهد لهم ورديت، هؤلاء كل )٨( 



بقولالعرب فيه بدأ الذي للزمن دقيق تحديد الصعوبة من فإنه 
العلماءيعثر ولم ؛اطع، برأي الجزم على تساعد لا الأدلة لأن الشعر؛ 

منتمي مالشعر هدا عن يعرث ما وكل جاهلي، بقلم ندون ثعر على 
فيبذلت التي المحاولات، وكل الرواة، أقوام من أحدت، إسلامية، موارد 

القطع.لا المقاربة باب من ذلك( 
نقلوهما وأرجعنا العربية، ااتواريخ تصمحنا ®وفد I الرافعي يقول 

ماأن فرأينا - وأحبارها الجاهلية آداب مصدر وهم - الرواية أهل عن 
منوهده . يعمل® أف يصالح لا فهو ينقل، أن صالح إذا ذللثج من كتبوه 
وصلما لأ0 الجاهلي؛ الشعر في الاسن، تواجه التي المتكلات أكبر 

شحرأيعد المحلقات كأصحاب معروفين لشعراء منويا الجاهلية شحر من 
فيهابدأ بمرحلة ممق فئ يكون أن بد ولا البناء، تام النضج، متكامل 

علىاستتم حتى ذللث،، يعد نجه وقوي تكامل نم صعيفه، بدائه الشعر 
.القانمة هيئته 

الجاهليالشعر بداية تاريخ حديد في الباحثون احتالم، فقد ولذلل؛، 
الشعرأ0 وزعم التاريخ أعماق في بعيدآ ذهب، من فمنهم يفيقا، تحديدأ 
بألم،سبقه أثه إلى ذم، وبعضهم ،، ل سنة بألفي الإسلام سبق العر؛تي 

تللثؤوحدد قرون، سبعة من بأكثر سبقه أيه إلى ذهمب، وبعضهم ، ستة 
الجريرةفي اليمنيين سأ أبناء وتمرق العرم، سيل يحادثة الباّاية 

أديب، ٠١٣٥٦سة ورش  ٠١٢٩٨محة ولد اراض الرزاق، ب بن صادق، بن مصعلفى )١( 
معيدلمحمد الرافعي حياة ت انظر , ذلالث، دون وشعره اززروة، ني نثره كبير ممري 
.U٢٣٥/والأعلام _، نكله المران 

العرب،آداب، )٢(
١٧٣آ/ فرؤخ لعمر العربي الأدب، تاؤخ انفلرت )٣( 
.٣٤الملل لحن العربي النحر ش المودة )٤( 
لقرآن،١ غي اش ذكرهم تحطان، بن Jعرب، ين يثجب، بن با لت، تنتمبأ نبيلة )٥( 

المربجريرة أنحاء ني بعدم تقرنوا اليتم( المفليم الرم سل عاليهم ؤإرماله 





^^؛لضيم

دليل،لها وليس عليها، برهان لا باطله، قضه النزرا صغين الميلاد، 
وابنمهلهل، شعر أل هو هدا الجاحظ استقلهار من يبقى ما غاية وأل 

الجاحفلؤيقول الجاهاليةأ شعر من بقي ما أقدم من القيس امرئ اخته 
أطولمقدار في الإسلام قبل الشم ت قيل اروقد كتابه؛ من أحر موضع في 
^٢٥٥ستة توفي قد والجاحفل الإسلاماءرأ،، أول وبين اليوم بيننا مما 

ستةين وحممائة بمدة قالوا الدين العلماء من وغيره والجاحفل 
إثماأئهم مرص إذا الصواب عن يبعدوا لم الجاهلي للشعر أكثر أو تقريبا 
يرتابلا ، ثها الموثوق القديمة الأشعار من وصل ما ؛ذللث، أرادوا 
عمروأما الشعراء، لأولئالث، بتها ونالأشعار هد0 صحة فى الثقات الرواة 
معرفةيزعم أل أحد تطيع يولا بكثير، ذللث، من أقدم فهو نمه الشعر 

ذللث،من أطول عمرها والمقطعات المفردة، فالأبيات بدقة، التاريح ذللث، 
عمرراوقال آ•' السيوطيل يقول ولدللث، أولها، على أحد يقف ولم بكثير، 

عليه،يويم، لا أود والشعراء للشعر I الشعراء٠١ ررطبقات فى ، بى 
أئةلشاعرها قبيلة كل القبائز وادعت، العلماء، ذللث، في احتلم، وقد 

ذلكتسنون لا لأنهم والثلاثة؛ البيتين لقائل ذللث، يدعوا ولم الأود، 
،،ل الأبرص بن لعبيد أمد وبنو القيس، لامرئ اليمانيه فادعتتج شعرأ، 

• ١٤شاكر محمد لمحمود ملام ابن كتاب في الجاهلي الشعر فضية )١( 
٠٢٧٧الحيوان)٢( 
العلماءمن -(، ١٠٩١ -  ٨٤٩)السيوطي الرحمن عجي بكر أبو الدين حلال هو )٣( 

فيالمنثور الدر كتبه من ا التصنيف من المكثرين الملوم، من عدد في المشاركين 
ا/المحاصرة حسن انفلرت وغيرها. القرآن علوم في والإتقان والمزهر، التفسير، 

المقرينسجم النالع الدر ، ١٨٨
وفد^ ٩٢٦٦منة توفي الكبار، الأحبار رواة مجن البصري، عبيدة بن نثه بن عمر هو )٤( 

الشراة،أقمار وكتاب والشعراء، الشعر كتاب التصانيف من ل التسعين. بلع 
٠٦٠! ١٦الأدباء معجم انفلرت وغيرها. 

منالرابحة الطقة من سلام ابن عده أسد، بني شاعر حنتم، بن الأبرص بن عبتد هو )٥( 
:يدل مما تقديمه، •ع فليل، المحفوظ وشعره تقريبا  ٠٢٦٠ سنة توفي الجاهلية، شعراء 



====د==^====ص[ لثمهيدا
لأبيؤإياد الأكر، والمرقش قمسةلا، بن لعمرو وبكر لمهلهل، ونغلي، 

J>j  - أقدم، الأودي١٣الأذوة أف بعضهم وزعم ث: بن عمر أي
لهمالمدعى النمر وهولا؛ قال• الهمين•، قصد من أود وأيه هولا؛، من 

أوسة ئماية الهجرة بق يلا أقدمهم لعل متقاربون، الشعر في التمد>م 
, ١١نحوها 

أصحابالشعراء ؤيادة بمقل ربيعة بن المهلهل يخصون العلماء وأكثر 
الوفانعوذكر الثماني، قصد من أول *وكان ! ملام ابن يمول إذ القصيد، 
تبلغكلمة له تروى من *أول ث الأص٠عي١٧٢ؤيفول ر؛يعةاالا'،. بن المهلهل 

ثم،ئميم بن عمرو بن كب بن ذويب ثم مهلهل، الثعر من بيتا ثلاثين 

الأغانيا<ا/أد، YnU\/الثعرواكعرا، انظر: شعر ممرس سب على 
عنسلام ابن عده تديم، جاهلي شاعر البكري، مالك بن سعد بن تميثة بن عمرو هو )١( 

٠٣٧٦ا/ والشعراء الشعر انظر؛ وفاته. ستة تعرف لم الجاهليين، من الثامنة الطقة 
وتدقديم، شاعر م،  ٥٥٠أو  ٢٥٤٠سنة توفي الأيادي، الحجاج بن جاؤية هو )٢( 

٠١٨٥الأصمعيات انفلر؛ ينجدية. ليست، ألفافله لأن شعره رواية العرب أهملت، 
سيدكال قديم، جاهلي شاعر مدحج، من مالك بن عمرو ين صلأءة ربيعة أبو هو )٣( 

لغلظبالأقوم لقب الهجرة' نتل *٥ ستة هند بن صرو أيام توفي، وحكيمهم، قومه 
الطرائف)صمن ديوانه ، YYr\/والشعراء الشعر انفلر: أساته. وظهور شفتيه، 
٠٣للميض الأدمحة( 

Y٠٤٧٧/الزهر )٤( 
وأوثقهمالناس أعالم من ير، ٢٣١ستة المتوفى البصري، الجمحي سلام بن محمد هو )٥( 

i الأدباء معجم انفلر؛ الشعراء. فحول كتاب وله وطبقاتهم، بالشعراء  / \  A *.٦
الشعراءفحول طبقات )٦( 

والغرس،والأحبار الشعر رواة أوثق من اياهلي، الأصمعي ترب بن الملك عبد هو )٧( 
مختاراتوهي الأصمعيات وله آه.  ١٦محنة وتوفي العلاء، بن عمرو أبي عن أحد 

.١١الأصمعيات تحقيق مفرمة انظر؛ الشمر. من 
نقصني؛ي المهلهل وبعد سنة، بثلاثين القثس امرئ تبل تمتم، من قديم جاهلي شاعر )٨( 

٠٢٠٢.  ٢٠١الأنمهاق انظر: القصيد. 



سموض

وبينبين وكاذ ، ،^ ٢٥بن والأصبظ كنانة، من رحل صنرة، 
)كثيرا،هؤلاء بعد القيس امرؤ وكان ستة، أربعمائة الإسلام 

مرحلهكانت البسوس حرب سبقت التي المرحلة أف هر والقنا 
عنهعبر ما وهو الرواة، وحفظها وصلت كما م؛نفرقة وأبيات مقعلوعات 

إلاالشعر من العرم، لأوائل يكن ررولم بقوله: الجمحغ سلام ابن 
،•حاجتهالفي الرحل فولها الأمحات 

نهدبن حزيمه هو الشعراء أول أ0 إلى الباحثين بعض ذهبا وقد 
عبيدأبي قول إلى التقديم هذا فى اJاحن، هذا واسني القصاص^؛،، 

هذهتدل وقد ،. الشعراا١ أود _ حزيمة أي - شعزْ ررإف ٢: البكري^ 
هدافي والأمر الشحن، ذلك يحففل لم أيه غير عيرها، على المقهلحات 

الوصوليصعبا القدم، في الموغلة التاؤيغية القضايا من وكثير قريبا، 
•الموثوق الحبر لغياب قاني؛ دليل إلى فيها 

ثاهدفهناك مهلهل، قبل ء لشعرا شعريه شواهد تذكر التمسير وكتب 
،،.١ لأدم متسوما شعري 

لمالجاهلي؛■. ض المعمرين وأحد نديم، جاهلي شاعر التميمي، ئريع بن الاصيئل هو )١( 
٠٣٨٢ا/واكعراء الشعر انظرت . بنوسعل.واد بكل وهوالقائل• وفاته، سنة تعرف، 

ل/آآ.اكعراء فحول طقات )٣( . ٤١٢-٤١١نعلب، مجالس )٢( 
الجاهلية،في الشعراء ندماء من >ثيلأ شام العقاعي، نيئ بن ثيد بن حزيمة هو )٤( 

انفلرتوفات،■. سنة تعرف ولم أحباره، وذكر الأغاني، في بذكرْ الأصفهاني انفرد 
.٨٤الأغاني

اللغويينكبار من ه، ٤٨٧نة توفي الأندلي، البكري العزيز مد بن اف- تمد هو )٥( 
المواصع.في استعجم ما محجم ول■ القالي، أمالي ثرح في اللالي له والجغراف؛ين، 

٠١٦٧الفلتون كشف ا/هخأ، الوماة بغية انظر: 
٠٩الفريجات لعادل الأوائل الجاهليون الشعراء )٦( 
صاحبإسحاق بن محمد على سلام ابن حمل وقد  ٠٤٨٢ه/ )شاكر( انمليري ير نف)٧( 

يملنالم الذين من بعده ومن لأدم سوبه منأمعارآ كتابه في ذكر لأئه السمرة؛ 
،٨١.  0٨٠إ الوجيز المحرر ٩، ِ الشعراء فحول طبقات انغلر: تاريخهم. 



=مح^====_====^=^اج 
أيدإيهم نيل• الذين الشعراء من وغيرهم ، الكلي جناب بن ولرهير 

كتبفي اكعرية والشواهد الأقوال وأكثر فليلة. أبيات ولكنها الشعراء، 
أشعارهمحففلت الدين المعروفين للشعراء منسوبه والمحو واللنة المسير 

تشهيالمالشعراء عصور آحر حتى وطشته ربيعة بن المهلهل من 
فالأبياتزمنهم وفي فيهم المختلف الشعراء من ذك سوى وما بشعرهم. 
اليالعلمية الشعرية الشواهد بات في تذكر تكاد لا قليله إلهم المنسوبة 

موصعه.في هن.ا ومبتفح الح.ث،، محن هي 
الاحتجاجيسر من الشعراء من انتخبوا قد بالشعر فالعلماء ولن.س 

لكثرتهم،والأحبار والمحو، القرآن، ير ونفاللغة، غرست، في بشعرهم 
تسلام ابن يقول ولذللئ، عليهم، ذللئ، لعذر الشعراء لكل يتعرفوا ولم 

وهرسانهاشعراتها من المحروقين والمشهورين وأشعارها، العرب؛ ،اذكريا 
قبائلمن واحؤدة قبيلة بشعر بحاثل لا كان إذ وأيامها؛ وأشرافها 

ماعلى ذك من فاقتمرنا وأيامها، ومحادانها فرسانها وكدك العرب، 
فبدأناالحرب، أمر في ناخلت علمه عن يستغني ولا عالم، يجهله لا 

•بالشمءرى 
ء،لسعرا ا من للمس^ونن قصدي أكمر وكان  ٠١١ قتيبة ابن ؤيقول 

فيبأشعارهم الاحتجاج يقعر والذين الأدب، أهل جل يعريهم الذين 

التنبيهانظرا الأحمر. حلف هو لائم المنسوبة الأبيات هالْ نائل أتت، الأصفهاني ذكر و ~
.١٨التصحيف حاو.وث على 

بنهو هذا وزهبر ؟. r،\U/oالقرآن لأحكام الجامثر 0\إص )شاكر( الطبري ير نف)١( 
المعمرين.من عل. حتى عمره طال الأشراف، من ةل.يم جاهلي ثاعر الكلثي، حناب 
والشعراءالشعر ، ا/٥٣الشعراء نحول طبقات انظر: 

ا/م.الشعراء فحول طبقات )٢( 

علماءكبار من ، ٠١٠٧٦ستة توفي الJيثورى، تتيبة بن لم مبن الله عبد محمد أبو هو )٣( 
اويلكتبه، أهم من كثيرة، لون ني التنسيق؛ في وحفلآ قبولأ اص وزنه المنة، أهل 

النبلاءما/أ\<'ا.أعلام سر انظر: وغيرط. القرآن، وءري_، القرآن، مشم 





=مح=====^=]خت 
الشعرلفن الأولى المحاولات تلك من يقف الباحثين ويعفى ؛، وقهلعاُ 

منوغيرهم المستشرمن رجحها التي المروض تلك فيه يرقص موقفا 
®وكلت فيقول الثعر، أوزان أقدم هو الرجر يكون أن في ؤيثك الأدباء، 

فيشيوعا الشعر أوزان أكنر كان الرجر أل هو يقاد أن يمكس ما 
الشيوئ ولكئ حركاقهم، س حركة كل في يرتجلونه كانوا إذ الجاضة؛ 

شعبياوزنا كان أئه يخي كان إيما الأحرى، للاوزان سبقه ولا تقدمه بمي 
أكترلأى.ولا أقر لا 

أفمن أنيس إبرامم الدكتور إليه ذهب ما الرأي هدا من ؤيفترب 
اللغةأل من لاحظه لما نفلرأ الكامل؛ بحر عن متطورة مرحله الرجز يحر 

المن وهناك ،. العكس١ وليس الساكن، إلى المتحرك مجن تتجه العربية 
ليسالرجر أل أحمد بن الخليل عن نفل ففد الشعر، من الئجز بمد 

نقادلها تعرض مسألة وهده ا، أدلأرن<ر أو أ؛يارت، أنصاف هو ؤإثما بشعر، 
ربتفصيل الثععر 

١^:ز الإسلام أثر 
أتىإلا الجاهلية فى العرب حياة جوانب من جانبا الإسلام ينع لم 

وقدالعربية، الحياة جوانحا أهم من والشعر وهدبه، قومه أو فغيره عليه 
جمعبعد للدارسين هذا وظهر كبيرأ، تأترأ بالإسلام العربي الشعر ناثر 

للإسلاميكن لم أنه يزعم الباحثين وبعفى ودراسته، الإسلام صدر شعر 
علىأترأ يحدث لم الإسلام أن تعني الدعوى وهذه الشعرل في تأثير 

.١٨٦صف كرش الجاض المر )٢( . ٢٥.  ٢٤م الرب آداب تار؛خ انظر: )١( 
.١.٦١  ٦١٠ا/تهل.ِباس• )٤( _u. وما  ١٥الشر انفز: )■٢( 
فيلعريان درامان ، ١٢٣٠; الطيب اش لعبد العرب اشعار فهم إلى ١^^^١ انفلر: )٥( 

١•١ ؛/ الهلالي لخولة والعجاج ريبة اراجغ 
.١١٠لبلاثسر العريي الأدب آ؛اريخ اتفلر: )٦( 



^^؛ميم

فترةفي إلا والشعر الثقافة في للإسلام أثر هناك يكن ولم المجتمع، ثقافة 
معاييرهظلت الهجاء فن أن يرى من الباحثين من وهناك . حرة متأ 

يتغنىظن المديح وأن ا، الإسلام^ مجيء يعد تغمنر دون جاهليه 
ومثل،، الأءنى١٣القد بمدوثها الجاهلون كان الش الجاهلة بالصفات 

الأغراضناحية من هذا والرثاء، والفخر الحرب سعر في يقال ذلك 
والموصوعات.

عاليهدرجوا ما يهجروا لم الشعراء أن فيرون الأساليب ناحية أما 
التذكيرفي الكريم القرآن بأسلوب يتأثروا فلم أساليب، من الجاهلية في 

ألصح إن أئه ؤيرون الأساليب، من ونحوها والمحاحة والوعيد والوعد 
لفحب المدينة شعراء حق في فيقال ما تغيرأ هناك إف يقاد! 

علىالباحثين هزلاع حمل الذي السبب الباحثين بعض أرمع وقد 
الشعراءوعلى الشعر عالي للإسلام يذكر أثر هناك يكن لم بأنه الفول 
هذاأدب تمثل كافية نموصى توفر عدم إلى الإسلام صدر عاصروا الذين 

حفلت،حين في والشعر، الأدب كتب، في لها الرواة إهمال ب، ببالحصر، 
ثجدهتكاد لا فيها متفرق ذلك، مع وهو اكراحم، وكتب، السيرة كتل، بها 

كتاب^دون منها كتاب في مجتمعا 
بينيحلهل من لياحن ١ من هناك ال وهو إصمافته يمكن احر ومحثمب، 

القرآنعن الشاعرية صفة نفي وبين الشعر، من . النبي موثق، 
موطنمح، ولكرم الشعر، شأن من قلد قد الإسلام أل وذكروا .، والمح، 
قدأيها المرحلة هذه معر على المطلعين الباحثين عند والصحيح الذم. 

انظر)١( 
انم)٢( 
ام)٣( 
ام)٤( 
ام)>،( 

نروخنمر الربي الأدب تإيخ  ..■ ري ر -رى -ِ. سما 

.١٦٧حسن مأحماد لمحمد والهجاءوئا الهجاء 
٠٣٤٨للجبوري المخفرمن شعر 

.٣٤٩، ٢٥٥ابق انالمدر 
١.٢ له الأموي الشعر قي والتجال.يد والمملور ، ٤٥صف، لثوئي الإسلامي العصر 



أنللدارس تتح كثيرة نصوصا هناك وأل الشعراء، من كبير بعدد حملت 
.مصما حكما ^يه 

منحيتين لنا التعرض يعني الشعر في الإسلام أثر عن والحديث 

حال.إلى حال من تطورت التي الأغراض ت أولأهما 
ومحاها.الإسلام ءلمسها الي تلك • دالأُتحرى 

يتجهونإئما الشعر في الإسلام أنر عن يتحينون الأين كان ؤإذا 
دلائلتحملي تركت اني الأغراض معرفة فإف تهلورت، التي الأغراض إلى 

أكثرهى إذ تئثرت؛ التي الأغراض معرفة نمليها التي الدلائل عن تقئ لا 
كثيرة.أحايين فى دلالة وأصدق منها أهمية 

الكاذب،والمديح الفاحش، الهجاء حمدت التي الأغراض فمن 
والأحقاد،الشرور ؤإنارة ووصمها، الخمر عن والحديث، فيه، والمبالغة 

الأغراض.من ونحوها والأنساب والأحاب بالقبيلة والفخر 
للإسلام،الدعوت فهي الإسلام بعد ظهرت التي الأياض وأما 

والحثالمشركين، على والرد .، النص ومدح الجديد، الدين ومدح 
التيالعبارات حاسب، في حدرأ أكثر الشعراء وأصبح الجهاد، على 

الدينهدا ومخالطة نفوسهم، في الدين لوانع فبل، ذي من يقولونها 
لقلوبهم•

السعر.حكم 
فيوردت كلها متعددة، مواصع في الكريم القرأن في الشم يكن 

زعمهمعلى وردأ لاّمشركين، يا تحل. واحد.أ، موصعا إلا المكية المرحلة 
شاعرإلا هو ما . الني وأن وأوهام، شعر إلا هو ما الكريم القرآن أن 

نماألثنر عثتننه ^^١ تعالى• قوله هير الأيات وهذه الشعراء. من كغيره 
تتعالى ونوله [، ٦٩ض■' .ه بتة نإز؛اة دو إلا م إذ لث؛ ستج، 



اهريمالقرآن تفسير هي ؤءثامر 

محيطآ ه ئث1 ^ و و محث م م محقئ  ٠٥
قام،'ئ ءدي' و تعالى: وقوله ٥[. ]ص: وه ألأثؤن 

ونوله[. ٣٧، ٣٦]المانات: ه ر. ألتنسلن ؤبمذق ا-ثي مآء نو ). محؤيغر 
ثاعرمإنث آم . محي، وو ُكادتي ناثر يبمتب أنت دآ ؤءدحقر ت تعالى 

نبمؤلؤلئر تعالى: ونوله •٣[. ، ٢٩تالطور؛ آلمتهم)، حثب دء ئربمى 
ثدلإونثآ فلا يإ يما؛< ه ). محمف ما فلا ساعي بموو ئو  Cyل. آئيم 
[.٤٣- ٤٠لالءاف؛ن: 0ه آيشن زن. نن يأ ن@ 

الوهي المثركن، مزاعم على للرد وردت مكية آيات كلمها هذه 
القرآن(،عن تتحدمحن، ظاهر، وسياقها واصح، فميناها الشعر، ذم على تدل، 

وأنلكهن، ولا بشاعر ليس وأنه المي. وعن بشعر، ليس أنه وتؤكد 
بهتوسوس الذي الخيال وحي من وليس الحالمين، رب من القرآل، هدا 

الشياطين.

الشاعرعن رتحدُث، القرآن في ورد ما كل في الشعر عن والحديث، 
تعالى•قوله ير نففي العربي ابن قال وليلك الشعر. عن وليس 
[:٦٩]ص: @ه بين زمءَان ذم ه ئن 4 ثن؛ ى وث، ١^ ظظ 
كتمت،^٠^١ تعالى: قوله يكن لم كما الشعر، عيب من لست، الأية ،رهده 
عس—،من [ ٤٨زالمنكسوت؛ إيبناك.ه محئم ولا كثمسا ين ه،وء من، ملؤأ 

النفلمنفي يكون لا كدللث، الحك.، عيمتا من الأمثه تكن لم فلما ١ الخهل 
الشحر«أآ،.غيس، من الني. عن 

لهاعلاقة لا أساسية مسألة الكريم القرآن عن الشعر نفي مسألة إن 
مسألةالجي عن الشاعر صفة نفي وكذللث، الإسلام، في الشعر بحكم 

يخصانأمران فهدان النحر، من الإسلام بموقم، لها شأن ولا أساسية 
مافيهما وليس بالجي. والثقة الإلهي، ومصدرها الإسلامية، الدعوْ 

.YAالقرآن؛/احكام :١( 



= [T7]==^=====^^^^=_

القرآنؤلتنزيه عنه. الانصراف على يحفى أو الشعر قيمة من يغص 
نيما منها أساب، الشعر ؤلرائق عن ونم.؛ شعرآ، يكون أن عن الكريم 
والغناء،بالموسيقى وصلته والشن، بالشيهلنة الشعر يرن من العرب أذهان 

وندالالتزام، عن بعيدة الشعر روح ولأن التحدى، من القرآن ؤلمكان 
الغايةفي الشعر حالفئ، عنه، تحيد لا بمنهج ملتزمه دعوة القرآن كان 

ومحلرائقهمناهجه عن نُدص، 

؛__في لان>كرهم الشعراء باسم سمست، القرآن في سورة وهناك 
إؤإ محق . ألسط؛ث يمد ش ض محقلإ ^٥^، تعالى• اض يقول آياتها، 

ببعثمثآلنعمآء . َكذبجيكن آقنع ثنمؤد . م يص 
يثثؤى.ي C بمفى رأثئم همحن. محاد حقن، ف، أئثم ر ز أ. 

يللمحأما بمد ئ رآن>مبمرإأ آجهل أفت ؤدنيأ ألمنلحنما ؤبمعأنإ  ١٢١٠^؛؛، إلا 
وهذه؛!• ٢٢٧-٢٢١ث__،ر_راءت لاليثبؤن مثل، أى فلنوأ آؤ؛ذ< ُبميتنح 

قريششعراء بها المقصود ولكي العموم، بصيغة الشعراء تدكر الأياين، 
قبلالزبعرى بن اممه عبد أشهرهم ومن العداء الإسلام ناصبوا الذين 

بنوهتنرة ، ر بان وقعة بعد الملمين صد الخواؤلر أثار الذي إسلامه 
منكل معهم محنيحل الصلتلْ،، أبي ن وأمته المخزوٌي(أ؛،، وهب أبي، 

الإسلام.في حرم وما والهجاء، الكدُت، مسالالث، بالشعر ساللث، 

.٢٣الحامد اش صد للدممور الإسلام صدر ني الإسلأس الشر انظر: )١( 
وحتصلإسلامه، تبل الملمين هجا مخضرم شاعر القرشي، الربمرى بن أش عبد م )٢( 

انظر:مكة. شعراء من الرتم(، شعراء من سلام ابن عدم الفتح، يوم وأسلم علهم، 
.٢٣٥ا/الشراء ب طقات 

.١٩٨الثحرا، ، J_pJطقات انظر: )٣( 

احدولم اش، فأحماله للوصول. العداوة ثدبم كان المعدودين، ترئس شعراء من )٤( 
.roU\/الشعراء نحول طقات انظر: لإسلامه. ذكرأ 

ولم. الم، أدرك جاض،، شاعر ال؛قفيا، لبيعة بن( الملت، أبي اه مد بن امية مو )٥( 
أكثروفل منها، كثيرة ءبار١رت، سعره وفهم، وغيرها، و١لإنجيز، التوراة قرأ لم، ب



هثميم

ونقولوكذبهم ياطلهم على يتبعهم *لا ت بانه الأية سرت ولهدا 
الأنساب،في والقدح الأعراض وئمزيق الهجاء، من عليه هم وما قولهم 

ولاالمدح، يستحق لا من ومدح والأبتهار، والغزل، بالحزم، والسسس، 
٠والقهاءء الغاوون إلا قولهم على يهلرب ولا منهم ذللث، يتحن 

والشعراءالشعر، في الإسلام يعللبه الذي المنحر هو والمدق 
.هنئن محاد ًُقفي ي أمهم ر ^١^ المنة، بهذه الالخزام عليهم يصمب، 

وادكل ني ومامهم ؛!• ٢٢٦، ٢٢٠سك لا نا .خوك رام 
الجبانوتخييل الاعتدال، حد ومجاوزة والخلو الهلريق اعتسافهم معناه 

النميرأهل أنوال في بالماوين والمقصود • جواداوالبخيل شجاعا، 
شعراءإلى يجتمعون الذين وغيرهم والأعراب الغوغاء من القهاء أوكلئ، 
ورمالهالرسول. في وأهاجيهم أشعارهم يستمعون المشركين فريس 

وملخواستحسنه، الشعز استنشد قد أثه على تدل الني. وسيرة 
منوسيله ويبل الخقابإ، يستحى عمن ببه بوعفا عليه، وأجار فالله، 
ومنالشعراء فيهم كان وانمعحابه به. استشفع من وسمع به، توسل 

عليه.ؤيجيز الشعز يستنشد 

الل4ون رم علينا *قدم أ }.A مالك، بن أنى قال ولذللثؤ 
كان. والمي ،• الشعزااأ يقود وهو إلا ست،، الأنصار في وما المدينة، 

المي.،عن ؤيحامون ؤبممحونحم المشركين، يهجون شماء منهم له 
،،ر ثابت، بن حثال منهم 

الثامنةالمنة في مات . الطائف شعراء طيقة يي ملام ابن ذكره شعره. من المقرون 
ا/ا<هدوالشعراء الشعر انفلر: الهجرة. من 

.٦٧والميرأآ/هه_ التحرير ، T-iv/rالكشاف )١( 
.r٣٤٤/والكشاف ، 0VAA/للمامس اكأؤيل محامن انظر: )٢( 
حديا.رديمها الشعر لأحادبم، بمدى >^، ٧١أحد لم، . r٣٨٨/الفرد العقد )٣( 
فحولمن جليل، صحابي ه، الأنصاري الخزرجي الخدر بن ثابمتذ بن حان هو )٤( 



؛مح==س==س^^==^=]ثئ[=
ه■^٠٠١ ، مالك ّن ركب 

صنم،ونل كثيرة، فهي الشعر ذكر فيها ورد التي الأحاديث وأما 
سدابن الإمام وكذا ،، الشعرأ في جرءأ المنيح الغني عبد الحافثل 

إلاالحديث كش—، من جامعا أو مسندآ ثجد تكاد ولا ،، اJعمرير الناس 
الأحاديث.هازه بعفس على ومأفتمر للئعر، كتاب أو باب وفيي 

نالهاكالمة *اصدق قال! . النبي أن خهلم هريرة أبى عن - ١ 
لبدل؛،:كلمة شاعر، 

^لأمشيءناءاله':اهْ،
ا٦١تالم«.أن الءثالب أبي بن أب وكاد 

هاض رسول استأذن ثابت)غهئع بن حان أي، ؤهئا عائثة عن - ٢ 
فقالنتسي؟اا. *فكيف اممه رسول فقال المشركين، هجاء في 

اأعجينأ؟ا.س الشعرة سل كما منهم لأسلنلئ، ت حسان 

نحرلطبقات انظرت الأول. ه الرسول شاعر وهر والإسلام، الجاهلية عراء ش —
.T'a\/والشعراء الشعر \أ0\ك الشعرا، 

١ل٠اجيدين،الرسول. شعراء من ه، الأنصاري الخزرحي مالك بن كعب هر )١( 
•لهصنة مات ينة. Juالشعراء طقة في سلام ابن ءدْ ْعةومه، العقبة سعة شهد 
.o^T/yالٍلاء اعلأم سير انئلر: . حالفواالدين الثلاثة احد وهو 

بالأردن.الإسلامية المكنة وأصّاورت4 ه. ١٤١•عام المنان عد إحان بتحقيق محلح )٢( 
.\/ههه.الباري نح انفلر: )مآ(
ومنعلقات، J١شعراء من ه، جلل صحابي العامري،  J*\f■بن ربيعة بن ليد هو )٤( 

بنلبيد ا/ه"اا، الشعراء فحول طبقات انظرت طويلا. عمن الجاهلية، شعراءكثار 
.٥٧للموري ربيعة 

٠١٢٧ديوانه اظر: 
لم،مصحح ، ٢٢٧٦/٥الشعرمن يجوز ما باب الأدب، كتاب البخاري، صحح )٦( 

الشعركاب، 
:مسلم، صحح ، YXVA/oالمشركن هجاء باب الأدب،، كتاب، البخاري، صحيح )٧( 





للشعركراهيته عنه نقل هن وهناك . وحديثا 

بكراهةيمول من بها يحتج الشعر ذم في وردت أحاديث وهناك 
ههريرة أبو رواه ما وأهمها عنه، فينهى تبالغ بعمهم بل الشعر 

يمتلئأن من حير بريه حتى قيحا رحل جوث تمتلئ ررلأف ت مرنوعا 
فهويري وري ت يقال الداء. وهو الرمي، وزن على الوري مجن ،• ثعرآ*أ 
الداءأجوفه أصاب إذا موري، 

الشعر؟عنده امع يتس افه رسول كان هل ث نهأ عائشة ومثلت 
٥٠ إليه الحديث أبغقى كان I نالت 

ونيلالإشكال، يزيل يما الحديث هدا مناسبة عر العلهاء ئبه وند 
فيكانوا بدلك حوطبوا الدين أف الشعر ذم في المبالغة هدْ )رمناسبة ت إن 

وعرالقرآن، على لثقبلوا عته فزجرهم به، والاشتغال عليه، الإقبال غاية 
بقيما يفرم لم به امن ما ذلك من أحد فمن وعبادته، تحار افه ذكر 
ذلك<ااسوى مما ءندْ 

مضل\إ1\-ل المض ، Y/٣٧السبموع مآآ/أا،ا، الٍر ب لأبن المهيد انظر: )١( 
بالشعرالتالقة الفقهية الأحكام \/\i, ءا؛اوين ابن حاشية ، ٤٣٠أ/ الممحاج 

الإمامبجامعة للقضاء العالي للماحشر؛المعهد تكعيالي بحث الروس، بن؛هد لهشم 
متثور؛حث، الغنام، نيئ للدكتور بالثعر التأُلقة الفقهية الأحكام بعدها، رما _U؛ 
يعدها.رما صررهآُا الخمول الحيل الإمام، حامعة بمجلة 

.n،U/Yسري الآىر تهاوب 0\/\ك لم مض الروي شرح )٢( 
الشعرالإنسان على ب، الغاليكون أن يكره ما باب الأدب، كتاب البخاري، صحيح )٣( 

YTU<\/،J ، 1إم\\.الشعر محاب، سالم، صحح
•ا/أا-ه.^ ٧١نح \، A'\/YYالقاري عدة الحديث غريبؤ انظر: )٤( 
أنيكر، ما باب، . النهايات، تحابه ِ لييهقي الكبرى السنن ،  l١٣٤/ احمد سند )٥( 

،Y ٤ ٥ / ا ٠ والقرآن والعلم اه ذكر عن يصد، حش الشعر الإنسان على الغالب، ي،كون 
؛يالهبمي وقال ،  a٥٣٤/ الشعر كرْ من باب - الأدب، تحابج ِ شيبة أبي ابن ممنفذ 
المحح.رجال ورجاله أحمد روا، :  a١١٩/الزواند مجعع 

للعملأنى'ا/أآه.الباري نح )٦( 



^^ميم

بيدهنمس ®والذي ت نال . الرسول أن للحديث رواية في وورد 
بهيهجو شعرأ تمتلئ أن من له حير ودما قيحا أحدكم حوث يمتلئ لأف 

منه*الهجاء ®يعني ت بقولها ها عائشة وفثريه ، ويؤذيهم* الثاس 

علىأنل مى على محموله الدم في وردت التي الأحاديث وهذه 
أنملمن وعلى تعالى، الله وطاعة والصلاة الدكر عن يه واشتغز الشعر 

صحيحه:في البخاري بوب ولذلك والباطل. والعب اللهو شحر على 
عننصيه حتى الشم ان الإنعلى الغان يكوف أف بكره ما أياب 

دونما وحل٠ ١٠العلم-اء! بعض نال ولذلك ،. والقرآن* والعلم اممب ذكر 
ثاءاالما الشعر من ذلك مع ؤنروي يلزمه، ما المرء يحلم أن الامتلاء 

يفيضالذي الذميم الشعر بغض على محمول فهو هئل عاتشة نول وأما 
تقالت هئا عائشة روته ما الحكم ؤيلخص ٠ الأعراض وهتلث، بالفحش 

ويبيحهالكلام، كحض حننه الكلام، يمنرلة الشعر ١١الهي قال 
،.الكلأم«١٦كمح 

.٣٢الأصهاتي نمم لأبي الشعراء محاب من الخيب )١( 
الأنارتهو,ب ، ١٦٢ا/الخوث غرس، '\إ0^0, ^ ٧١فح ، ١٣لالثتد الفاصل )٢( 

نرح، ٣٦١الإغربضللعالوى نفرة ، الإحكامللأمدي٣;٣٧، ٦٥١أ/سري 
.0٦0'\إالباري فع ها/اأ، للنووي لم م

؛/داود أبي سن أ/آأ، مسلم صحيح ه/هبآأ، الأدب كتاب - البخاري صحيح )٣( 
٤١٤.

.٢٤٣/١تبب لأبن الامامة ، ٣٩•h البنان أضواء ^ ٨٨حزم لأبن الإحكام )٤( 
٠٢٦آ/•الحب السر؛ )٠( 
آهآ)ْآف(،نثتح ومنه الكلام كحن نه حالشعر داب< - للبخاري المقرئ الأدب، )٦( 

،Jiij•ا/همأ، الشعراء شهادة ؛اب، . الشهادات، -كتاب، للمهقي الكبرتم، المنن 
عنبردى لا وتال؛ الأدمعل ني الملمراني رواء : a١٢٢/الزوائد مجمع ني الءسم، 

الأذكارفي المروي وحسنه حن.أ.د ؤإساده نال(؛ الإستاد. بهذا إلا المبي. 
فيْلرنه لمجمؤع الألمام، وصححه ، ٥٥٥•ا/الفتح في حجر ابن وصعقه ، ٦٤٦

(.٣٧٣٣)٦٩٤/١الجامع صحح 



اضهيد

الصحابة،كبار من أحال وليس ١١المحش وفيه الحكمة، فيه فالشعر 
سمعهأو به، وثمثل الشحن، فاد وفد إلا القدوة وموضع العلمم، وأهل 

يحشفيه يكن ولم القول، من مباحا أو حكمة، كاف ما ودلك، قرصيه، 
الكلاممن المثون أو فهو ذللا، كان قاف أذى، بملم ولا خثى، ولا 

/١١ةولهاانماعث'ولأ يجذ لا مواء، 
تفقال الشعر حكم حول سؤال على الذهبي الإمام أجاب وقد 

والتوسعئج، ويبيحه حس، فحننه لكلكلأم، كلام هو الشعر ®وكذلك 
وابنلوام، أبي، شعر مثل حفظ ذمح، التوسع إلا باح، منه 

حوفث،يمتلئ لأن ١٠دسثك،ت مثله في قال حرام، فإئه الفارض وابن 
ثعرأااااليمتالئ أن من له -صر يرنه حتى قيحا أحدكم 

ولاالشعر يفهم لا أنه . النبي، عن الشعر نفي، معنى، وليمط 
منطلجؤ حين أثه ذللا، عر الأدلة ومن ؤيتدوقه، يفهمه هو بل يتجيده، 
طالبأبي، بن علي حاءه وهجاءها، فريش أذى يدفعوا أل الشعراء 

مالك،بن وكعب، هجاؤه، يعجبه فلم رواحة بن اف وعبد فه، فضن 
نهتهبن ان حهجاهم لما أثه غير جميعا، لهم ودعا فامتحنه، 

وامتفى®صمى رركد فال! 

.بلأن الممهد )١( 
اابغJادى،،النيلي الحجاج، بن محمد بن جعف-ر بن محمد بن احمل بن حص مو )٢( 

ءثاعرالذهني* عنه تال الهزل، عليه علب الشيبمة، بويه يني عصر من شيعي شاعر 
ببغدادتوفي القبائح، نقلم فى رحيم امأ كان . الفحشء وأمير الأدباء، وصب العصر، 

ه\إ<،0آالبلاء أعلام متر ؟/!•Y، الأدباء سجم انفلر: >. ٣٩١سة 
بشرفلقب والوفاة، والدار المولد مصري الحموي، مرشد بن علي بن عمر هو )٣( 

بمشيما ممل فلسفة ثعر0 في متصوف، شاعر >(، ٦٣٢_ )أماه الفارض بن الدين 
الماجدإلى يأوي وجعل التصوف طريق ملك شعرْ، في ظهرت الوجود(، )وحدة 

TYA/YYالبلاء أعلام ص انظر: القطم. جل وأطراف المهجورة 
•الدهبي للإمام رسائل ست صمن Y ١ ٠ - Y ٠ ٩ وأتسامه العلم طالب في مائل )٤( 
مسلمصحح )٥( 



اتكريمالقرآن تفسير فى ؤك>ئ وكامر 

تنشدنمالك بن كعب نبع اض رسول أن ءيروى إنه كما 
ثثثنتغةنو4 ■فولأ الأرض من ويؤنثا همتا همناذ أنى مل ألا 

نلنعرالقواس نمها مدربة يخمة كل جيمنا عن نأحاناوتا 
يقرأكعب فكان ديننا٠. عن I وتل جيمنا، ض ت تقل ارلأ فقال؛ 

شعرهفى حدأ أ اض رسول أعاق ما I ؤيقول بذلك، ويفتخر كذلك، 
ء؛رى«أآ،.
والسلام.الصلاة عاليه له وفهمه الشعر بتقد معرفته على يدل مما 

وصففي نوله أنشد عندما )جهته زهير بن كب أل كري الوروى 
الرسول.:يدي بض راحلته 

سبيلالحدين وني ئيى عئذ بها يلمجر حريبها م وجناء 
بعضهم:فقال حئتاها؟اا ®ما الصحابة: وّأل الرسول. استوقفه 

إلىبهما نأذناهاءا، ®هما : اممهرمول فقال بعضهم. وسكت، عيناها، 
®كانفقال: الشعر من الض. يحفظه كان ما الزهري وذكر ٢• الكرم؛ 
كانأنه أي: ناهأل؛،؛ قيل قد ما إلا الشعر من يقول لا اض. رسول 
الجاهلية.سعر من يحفظ 

اكممر:في الأّتشهاد؛الشمؤ حكم 
الإمامعن مل فمد القرآن، ير نففي بالشعر الأستشهّاد حكم أما 

الشعر،من بشيء الرحل له تمثل القرآن عن *نئن أنه حنبل بن أحمد 

القتال،على الماJردة ن.ردةت الالعفكة، الكتيبة ت الفخمة المدافعة، ت المجالدة )١( 
١٥٦ديوانه انفلر؛ الحاويد, خوذة أعلى وم، منص، جمع القواس• 

الشعرأحايينه في جزء ، ١ ٠ ٤ ٦; هيلي للالأنف، الروض ، ١٢ليسري الفاصل )٢( 
لالمدميي'ا.

بنيب فمدة ثرح ، ١٣١-  ١٣٠البغادادي اللهليفذ لعبي• معاد يانت، ثرح انفلر؛ )٣( 
١.٢ ٠ هشام لابن زمر 

•٨٤المرين النحرين أجماد )٤( 



لأسشهادمالنحويين؛ العلماء بعص انتقد وند . ي>وببنياا ارما فقال! 
أصلاالثعز جعلتم ذلك، فعلتم *إذا : ونالواالقرآن ير نففي بالشعر 

اضنال وند القرآن، على بالشعر يحتج أن يجوو وكيف . . للقرآن. 
الميوقال [، ٢٢٤]\ب: اقاؤن.i :إثئإ تعالى: 

يمتلئأن من له حير يريه، حتى نبحا أحدكم جوفا يمتلئ االأ0 
شعرآ؟«رأ،.
عجتالأولا فقال: اللغويين صنيع من حزم ابن استغربا كما 

أولجربرل؛،، أو لزهيرأى، أو القيس، لامرئ وجد إن بنن أعجتج 
أونلس، أو أمدي لأعرابي أو للشماخ، أو الطرماح، أو الحطيثة، 

ئثرأو شعر في لقطا عقبته على بوال العرب أبناء ساتر من أو ثميمي، 
-تعالى - ض وجد إذا نم فيه، يعترض ولم به، وقهلع اللغة، في جعله 
وجعلحجه، جعله ولا إليه، يلتفت، لم كلاما، واهلها اللغات< حالق 
اممهأوقعه عما إحالته في ؤيتحيل مواصعه، عن ويحرقه وجهه، عن يصريه 
ذللث،.مثل به فعل كلاما اممه. لرسول وجد ؤإذا عليه، 

أنقبل هاشم بن المهلل-، عبد بن اممه عبد بن محمد كان لقد وتافه 
مسكةذي كل عند شك بلا يمكه فتى كونه وأيام بالنبوة تعالى اطه يكرمه 

ذلكمن به نطق ما يكون بأن وأولى فيها وأفصح قومه بلغة أعلم عمل من 
وحميري،وثفاعذ وتيمي ؤإيادي وربيعذ وفيي خندقي كل من حجه 

ام[نعلوم ،ي ي0 أصول!_ في او_ودة )١( 
•تريا تخريجه تقدم والحدبثؤ ، ١ ٠ • ر/ والابتداء الوف لماح )٢( 
الطقةمن سلام ابن غدة المعلقات، شعراء من النزني، نلني ايي ربمة بن زمر مو )٣( 

- ٦٣، ٥٠/ ا الشعراء فحول طبقات انثلر; - ٢٦٠٩منة توفي الجاعلض من الأولى 
\/Ur\.والشعراء الشعر ، ٦٥

منومحو حلافا، ءر اع  ١٣منة توفي الثممي، التربوعي الحنلقى يج بن جرير هو )٤( 
طقامحتاانفلر؛ بشعر0. الاستشهاد من رون المقأكثر وتل■ الإسلاميين، الشعراء أبرز 

.٤٦٤ا/والشعراء الشعر ، ١٣٧٤;الشعراء فحول 



اممريمتفسيوالقرآن مي ؤءثرك، ؤك1ء> 

حلقيوبين بينه للواطة واجتباه ذذةذ\وؤ تعالى اش احممه أن بعل فكيف 
وه؟اارياتي ما وجمظ حفظه وصمي كلامه لسانه على وأجرى 

عنمنقول مجهول، بشعر اللغة إثبات جوزنا ررإذا I الرازي وهال 
وكثيرأ. . أولى• كان العظيم بالقرآن إنبائها يجوز فلأن مجهول، نائل 
فإذاالقرآن، في الواردة الألفاظ تقرير فى بتحثرول الحويين أرى 

منهم،التعجس، ثديي وأنا به، فرحوا مجهول ببت تقريره في امتنهدوا 
صحته،على دليلا وفقه على المجهول اليت ذللثإ ورود جعلوا إذا فإلهم 
ويقولأولىاال٣،، كان صحته على دليلا به القرآن ورود يجعلوا فلأن 
لهذيناللغة هذه نون متحيأيهم النحاة من ااوالعجمت، ت أيضأ 

معومجاهل•، حمزة بقراءة إثبائها نحنون يولا الئجهولن، البيتين 
منالأهوال وهذه القرآنلأ؛آ عل؛ في الملف علماء أكابر من كال أنهما 

يرالنففي بالشعر الامتشهاد كراهية على ندل لا والرازي حزم ابن 
ؤإغفالوشواهده، العرب بشعر العناية من التعجب، وغايتها واللغة، 
والحديث.القرآن شواهد 

بعضأف غير ذللث،، من المنع ففناهره أحمد الإمام هول فأما 
عنالأية مرق، من به القمود أل أو الكراهة، إلى به ذهب، قد أصحابه 
ولاالعرب، كلام من القليل عليها بدئ محتملة صالحة معان إلى ظاهرها 

صنيعوكال حلاقه. المتبادر ؤيكون ونحوه، الشعر في إلا غالبا يوحد 
الإماملقول دافعا كان القرآن® ^١^ ٥١٠في ، ل المثنى ن معمر عبيدة أبي 

غيتوحد ولا الشافعي، الإمام ص حففلت، نادرة لمثلة وهي الإذدار، هي اث-ارْ )١( 
،١٥لالثافُي الرسالة انفلرت له. معروة إلا اللغة معاجم 

.r٢٣١/ والحل والأهواء الخلل قي النمل )٢( 
.٢٧ا/عضيمت لl٠حمان الكريم القرآن لأسلوب درامات اّ/يه، الرازي نمير )٣( 
الرازيشر )٤( 
وأحبارهاالعرب بشعر علامة البصري، بالولاء التئمي المثنى بن معمر عبياوة أبو هو )٥( 



=ئمح===^^=^==_^=__لآ[ 
٠عبيدة أبي كتام—، عن الحديث عند ذلك تفصيل وا|سي1ني ، هذا أحمد 

١^٢ص ددابمض ذلك ني انماي)تا-؛اْم<"' ي ُذم 
يوحدأن يجب القرآن ين نفلأن يجوو؛ لا ارأصغهما ونال! أحمد، 
فجازبلنتهم، رد عربي القرآل لأف تجور؛ ت أحرى روايه وفيه . • توقيفا. 
كلامهم®معاني على نفيره 

منوجه من لأكنر محتمل يعجبني* *ما أحمدت الإمام ونول 
عمروحتى عباس ابن لدن من النالغب عمل أف عنز فوقها، وما ال^كراهة 

اسشهدوافقد أحمال>، للإمام الثانية للمرواية موافق وبعده أحمد الإمام 
منعر إنكار منهم أحد عن بقل للم الكريم، القرآن نفير على بالشعر 

منشيء عليكم حفي *إذا نوله؛ هماس ابن عن نقل بل ،، ذللدأ فعل 
عننيل إذا وكان ٠ العرب® ديوان فإنه الشعر، في فابتغوه القرآن 
٠المهر سسد اّ^ان عريية من السيء 

القرآنمجاز أشهرمحا مصف، تني ما من أكثر وله الخوارج، برأي اتهم اللغة، غريب و ~
وغيرها*النقائض، وثممح التفسير، في الشعري الشاهد مصائر أهم من يعل الذي 
وفدا،/هةة، الجلاء أعلام سير ^ oy/\rبغداد ض انثلر: ت توفي 
عبيدةارأبو ت بعنوان الماجستير رسالة الفاصل حالي بن محمد الدكتور عنه كتي، 

بجامعةالعربية اللغة بكالية النحو م بقالقرآزه. مجاز كتابه في النحوية ودراساته 
ءابوبعنوان؛ الدكتوراه رسالته عنه الموصى نهال الدكتور وكتب ا*ةاه* عام الإمام، 

أه.٤٠٥عام بالريانحى اللوم دار نشرتها الثنىُ بن معمر عبيدة 
منله الحنابلة، يمدهب، عارفآ كان القاصي، الفراء، الحين بن محمد بن محمد هو )١( 

فيوالقردان أبيه، لكتاب تكملة وهو والوجهين الروايتين لكتاب التمام الصنفان؛ 
الخابلةطمات عر الذيل انظر؛ الفقه. أصول 

.٣٨٤ا/المودة ، ١٦٦- ١٦٥/١الخالي للفراء المام انظر؛ )٢( 
٠١٦٠الطيار عد ما للدكور الكريم للقرآن اللغوي التفسير انظر؛ )٣( 
وفيل؛الإسناد، صحح وقاوت  ٣٨٤٥برقم الحاكم أحرجه عباس، ابن عن حس أثن )٤( 

.٣٠٩القرآن علوم في الأساسية ت المقيئ ممابه؛ انظر الإسناد. ِن 
رنمالصحابة فضائل زوائد في أجمد بن الله وعيد  ٢٩٩٧٤ت رقم "ضة أبي ابن أخرجه )٥، 

بن:الثه عبيد روى وكذلك صحيح. ؤإسناده عباس، ابن عن عكرمة طريق من  ١٩١٦



الكريماثقرآن تفسير في )محتامر نثن 
يرونهأيهم على يدذ مما الشعرية، بالشواهد حافله النمير وكتب 

بنأحمد فعل كما هذا، مثل عن يتويع العلماء بعض كان ؤإن حائرأ، 
قوله؛وهو للأعشى بثيت استشهد عندما فارس 

غامنولم;ظلأضىٍم"<مكثنطألسءب 
[،٢١]ءسس; امرم آمام م ؤ تعالى• بقوله بعده استشهد ثم 

بصيجمع أن رأينا لما هذا ني ئجوروا العلماء أل ررولولأ قال؛ حيث 
ولكثاصفحة، أو ورنة، فى فكيف كتاب،، فى الشنر وبين اممه، فوو 

يدلما وغاية . وءنهماا عنا ؤيعفو لنا، يغفر تعالى والله يهم، اثتدينا 
الشعربين الاستشهاد في الجمع عن الحالماء بعفس ولع المحن هذا عليه 

بهذاالعمل على تواردوا نل• العلماء أف إلى قارص ابن إثارة ْع والقرآن، 
درواياتهم•كتبهم فى 

 vائلممن مسألة ين حمأورد أن يمد الأنباري ابن يقول وللللث
يجيبهعباس ابن فكان عباس، بن الله عبد عنها الأزرق بن ُاني أل ّّ

رقمالتفسير ني ممرر بن صعيد احرحه كما ماس، ابن عن نحوه عب بن اه مل- 
وغرس،، ٣٤٣القرآن فضائل في صبيي وأبو  ١٨٦٥رنم الفضائل في وأحمد ، ٩١

.١٦٨١رنم الإيمان شعب في والبيهقي أ/مم، ١^^، 
من>، ٣٩٥عام توفير الثقة، اللغوي العلامة الرازي زكريا بنر نار.س بؤر أحمد هو ، ١١

.٥٣٣ا/الأدباء معجم انظر؛ وغيرها• اللغة، فقه فير وانماحمر اللغة، مقاييس كتبه 
العرب،،بصناجة ولقي، الكيير، بالأعشى اشتهر اليكري، فيس بن ميمون بصير أبو هو ( ٢١

ومويسلم، ولم الإسلام أدرك الجاملية، شعراء محن الأولي، الطقة من سلام ابن عده 
ا/عراء والالشعر انفلر. الجاهلية. شعراء من !شعره المفرون اس.ه.د• من اكر 
.٣٢٥الرحمن مد لعفيف، الشعراء *عجم ، ٢٥٧

.٤٧/٥اللخة مقاييس )٤( . ٩٣ديوانه انظر: )٣( 
فرقةرأس الحروري، الوائلير الكري الحقير ممر بن، الأزوق، بنر نافع >ّاثد أبو هو ، ٥١

كانالمرة، أهلن من، وفقيههم، قومه أمير كان سون، ؤإليه الخوارج، منر الأزارنة 
وكانت،والعلم، الكريم القرآن من مائل عن ه ماص بنر اه مد يسأل ما كثيرا 

*آ/الكاٌز، انثلر؛ دآم. عام دولاب وقعة فير الأزري، بنر ناع ئتل، مكاتبامتؤ، بينهما 
•فمال.ائلة مدراّه وصاني ٠ ١ ٤ ٤ ٦/ الميزان لسان ، ١١٠٢



؛تئنااضهيد
فيكثير راوهذا ت الشعر من ببيت جوابه على تشهل ؤيموال، كل عن 

إلا— النمير في يالسعر الامسشهاد أي• ~ والتابمن الصحابة عن الحديث 
أنهذا ذكر إلى دعانا ؤإنما الكتاب، لتطويل كراهيه ذكرنا بما نجزئ أنا 

معرفةولا ]وسلم[، عليه الله صلى الله رسول بحديثا لهم علم لا حماعة 
القرآنعلى احتجاجهم النحوسن على أنكروا العرب، بلغة لهم 

يالشعرا؛

النحويينعلى إنكارهم من العلماء بعض عن نقل ما وأئا 
)لناالأنباري الهاسم بن محمد رد فقد ر التمفى بالسعر هادهم اس

جُلواأنهم مى النحومحن على اثءوْ ما ارفأثا فقال: القول هذا 
الغرسنجالحرف يتثتوا أ0 أرادوا إيما كذللث،، فليس للقرآن، أصلا الشم 

٣[]\لزخمف: مياه 0أأ كص ؤإنا يقود: اممة لأف يالشنر، القرآن من 
ررالشعرعباس] ابن وقال [، ١٩٥: ين ميا يلمان ؤ وقاد! 
يلغةاس أنزله الذي القرآن من عليهم حفى فإذا العرب؛؛• ديوان 

؛؛.. منه. ذللئ، معرفه فالتمنوا ديوانها إلى رجعوا العرب، 

صنيعمن تسمهم من اض رحمهما والرازي حزم ابن ذكره وما 
فإنالكريم، للقرآن وتركهم بالشعر، استشهادهم في والعلماء اللغويين 

المنهجيإلما عليه، اءلاإع.ت، فيما العلماء من لأحد منهجا يكن لم هذا 
عليه،يماس أصيلا أصلا القرآن جعلوا قد ايهم العلماء عليه سار الذي 
القرآنأن غير والثقة، الاستشهاد حيث، من نلل^، بحد يأتي الشعر وأن 

ا/ه؛ا.والإتقان والأبم.اء ازنم، إيفاح )١( 
- ٢٧٢)الفوز، ذو الثقة المترئ اسوي الأناري بشار بن القاسم بن سد هو )٢( 

أحففلمن وهو وغيرها، والابتداء، الوتف ؤإيفاح الأضداد، ت الكتب، من له ( ٠٣٢٨
امالمه.ني مها كثيرا القالي عالي أبو عنه روى التعرية، التمر لنوا،UJ العالماء 

.٢٧٤/١٠الملأء أعلام سر A\إ^'T، الأدباء معجم انفلر: 
\إ"\.والابداء الوقف، إيماح )٣( 



الكريمتفسيرالقرآن في ؤؤi*رS( ؤهثاصر 

ملجأذلك، من أوسع الكلام في العرب اليب وأسمحدود، الكريم 
الشعر.على الاعتماد في إسرافهم هو فالمعيب لذلك، الشعر إلى الحلاء 

القرآنير نففى بالشعر الاستشهاد جواز هو العلماء، عاليه والذي 
أنإلى يذم البحث، إن بل ذللث،، من تمنع دليل وجود وعدم الكريم، 

ير،النفعلى بالشعر الاستشهاد إلى وجه الذي هو ه نفالكريم القران 
،[ ١٩٥الشعراء: ل ^jC مفا يلمان ؤ تعالى! فوله من يفهم وهاوا 

يقولمين• عربي بأنه القرآن وصفت التي الايات من وأمثالها 
بالمعنى،فالأّتثهاد ه، نففي الأمر إلى نفلرنا إذا ®وأما الشاطئ 

فلألأم.ؤإلأ لمقول، شرعيا كان فإذا 

بالشعرالقران شسر على الامحستشهأد أمر الكثاي_، بعفى فهم وند 
الشمجعلوا أثهم قالوا أنهم من الأنباري ابن ذكر كما وجهه، غير على 

الكريمالقرآن في فإن الأمر، ولإيفاح الثv، ذلونحو ، للقرآن أصالآ 
يحتاجلا الكالخاُت، وهازه كلهم، الناس يعرفها فناهرة معان ذامحت، كلمامحتج 

كثيرةوهذه الثر، أو الشعر من بشيء عليها الاستشهاد إلى الأية ر مف
الكريم.القرآن في جد.أ 

هوما المعاني هذْ ومن متعددة، معان ذايت، كلمامحتر القرآن وفى 
اتتفتؤفإذا ٠ كاJلالثج ليس ما ومنها الرب، ألسنة على متداول معروف 
غيرمعنى على الكالماُت، هذه مثل يحمل أن المفر نظر في البلاغة 
بشعرالاستشهاد إلى احتاج الخرب من الجمهور لدى المعروف المعنى 
محالأيةذم، الذي المعنى هذا على دلاله تكون بحيمثؤ نثرها، أو الرب 

لهلغوى، ففيه اصولي ^١٠-(، ٩٠)^،الثاهلبي موس بن إبرامم موأبوإسحاق )١( 
شجرةانظرت مالك. ابن ألفية وثرح والاعتصام، الموافقات، أهمها فائقة مصممات 

\-/yالموافقات ، ٢٣١الزكية الور 
\/ا-\ا.الموافقات )٣( المرافقات )٢( 



=ي^==========^==========لآت 
لممن ير التفقبول في يتردد لا حتى واصحة، إليه المقرئة اللفظة أو 

المشهورالمعنى غير في العرب عند تستعمل قال الكلمة هاز0 أن على يقف 
العرب.غالب يعرفه الذي 

إلىمعناها بيان عند ر المفيحتاج غريبة، كلمات القران وفي 
لمالتفسير أن الحلم طالب يحلم حتى العرب، كلام من بشيء الاستشهاد 

أنإلى لا التفسير صحة إلى فيهلمتن العربي، اللسان حدود عن يخرج 
العلم.ومارس القرآن، عرف مزمن فيه يشلئ، لا هذا فإن عربي، القرآن 

الواصحومن الإعراب، من أوجها تحتمل آيات الكريم القرآن وفي 
منر المفيختار فقد إعرابها، وجه باختلاف ، يختالفالأية معنى أن 

هذاؤيكون المعنى، بحكمة أست أو بالبلاغة، أليق يراه وجها الإعراب 
العلم،أهل لبعض معهود غير عربي حكم إلى يستند الإعراب من الوجه 

هدادير إلى فيعمي عربية، صحيحا الوجه ^ا يكون لأن إنكارهم فيخشى 
منإليه ذهب، ما صحة على العرب ن ل؛ من شاهد بإقامة الإنكار 

الإعراب.

القرآنمن جملة أو لفظة ير نفصحة على بالشعر فالأستشهاد 
يالشعريتثهل. الن.ي المفر يتمميب وقي. معقولة، دواع على همائم كر.بم ل١ 

فيه،يعارصى أو عليه، يوافق مذهبا الاستشهاد فى يذهب وقل. يخهلئ، أو 
.عاسمه من الجواز باب غير آخر باب هذا أن غير 

لهايسثهد الش المائل 

فميز؛إلى تنقم وءل.مه الظهور حيث من العرب لغة 

فيهيختلف، يكاد ولا الجمع، يعرفه الذي، البين الفناهر الأول! 
بهاونزل العرب، بها يتخاطب التي اللغة غالب هو القسم وهال.ا العرب. 
إلىحاجة لا النؤع وهذا .، النبي بها وتحدث الكريم، القرآن 

ذللمثافي ويدخل فيه، الإشكال يمحول وعدم لغلهوره عليه، الاستشهاد 



سمييم

ائلممن كثير على يستشهدوا لم العلماء فإن والأساليب، المغردات 
لوصوحهاذلك، ونحو المفعول ونصب، الفاعل، كرلمر والنحو، اللغة 

نيتجد وليلك، المربح. بين فيها الخلاف، وجود وعدم وظهورها، 
إلىيحتاج لا فإنه الضجر معنى ارفأما الأنياري; ابن قول مثل عباراتهم 

—الجحد بمعنى ®لا® ®وكون I أيضا وقوله . الناس® عنل• لشهرته ساهد 
شاهد®إلى يحتاج لا - البصريين عند النفي 

بمعرفتهيختص ؤإنما أحد، كل يحرفه لا الذي الغرب ت الثاني 
وطاودراية. معرفة لمزيد ئفلوا الذين العلماء وهم أناس، دون أناس 
يره.ونفلتحقيقه العرب، كلام من الشواهد إلى يحتاج الذي هو النؤع 

مبعثدُ؛ز، القرآن، نزول قبل العرب، كانت 'رهل قتيثةت ابن نيل وند 
فيالتي الأسماء بجميع اللغة جهة من المعرفة في تستوي . الّحم، 

ال®والري، ت بقوله ظه فاأحايإ المعاني؟®. من تحتها وما القرآن، 
بلوالتشابه، الغرسا، من القرآن في ما الحرفة؛جم؛ع في تستوي 
وعز:جل اش قول عليه والدليل بعض، على ذللثح في الفضل لبعضها 

ندمبؤونحن ٧[، محمران: ]آو أيزه ؤ أق إلا ئلإيلهأ ملم ؤ}؛، 
تباركاش فأعلمنا بينا، ما على يعلونه اللم في الراسخين أن إلى 

٢.العلم®ر في رسخ س إلا العري، س يعله لا ما القرآن س أن وتعالى 
الغربفي - العري، ت أي - هي ®وكاJللثإ ت ذللث، بحد هءزفؤ ؤيقول 

منهبل عندها، واضحا كله كلامها ولا به، العلم في تتوي كلها ليس 
وقدمنهم، لم اّ يعرفه إنما ازوي الوحشي الخرب ومنه المتن.ل، 

سعنه يسال الشيء في العالم ويةّول نختلف،، كما الخروف، في يختلفون 
؛ه*ل؛،.فثنيت غيره، ؤيعرفه أعرفه، لا اللغة؛ 

.١٢١ ابق انالمدر )٢(  ٠١٠٧الأضداد )١( 
٠٥٠. ٤٩ابق انالمدر )٤( . ٤٨والأجوبت المائل )٠١( 







الأولاس 

السلفوموقف الشمري الساهد 
اتممسيرفي به الأسشهاد من 

تفصلان وفيه 

الشعري.الئاس الأول: الفصل 
•مئ4 السلم^ وصةف التمسر محي السعر الاصتنهاد I الثاني الفصل 

n□







اثكريمتفسراهمآن هي ةم3أ ؤءقامح> 

١^)؛المبحت 
# ًٍ|

الشعريالساص تعريف 

وماواصطلاحا، لغة دراسته تقتضي الشعري الشاهد تعريف دراسة 
معوالاتفاق الاختلاف أوجه من الاصطلاحي التعريف هذا على يبنى 

البيتأم الاستشهاد موصع أهو يالثاهد المراد وكذلك المثال، 
ؤإرادةالبعض إطلاق من عليه الشاهد إطلاق وهل كله؟ به تشهي الم

كلها.الأمور هذه متناود المبحث، وهذا الكل؟ 

تالتعريف أولا: 

لغه:الشاهد 

علىيدل أصل ورنهذ( سهد، الفعل من فاعل اسم ت الشاهد 
الشاهدأما ذلكال عن فروعه من شيء يخرج لا ؤإعلأم، وعلم حقود 

)بيى(ت يمعنى سهد ت رون المقررقال الكفويل قال فقد المفسرين عند 
واحتج،)أمحر ت وبمٌز(الملائكة، حق في )أثر( وبمعنى؛ الله، حق في 

الذيالحاصر منها متعددة، معان على اللغة في الشاهد ؤيهللق 
.ويثهدْل؛، الأمر يحفر 

.٢٢١انذلر:ثسساسم )\(
له-، ٠١٠٩٤منة المتوفى الكفري، القريمي الحسيني يمان ين أيوب، البقاء أبو هو )٢( 

.٤٩إمال، الثرقاوى لأحمد المعاجم ععجم انثلرت الكلثايتح. كتاب، 
.٢٢٢تمأ/ا;غلر:وانالمب،)؛(. ٥٢٧للكفوي ١^١^، )•٢( 



|آ~الشعري الشاهد تعريف 

عبارةأي* حمن؛ ساهد لملأن ت قولهم من ن، اليسا ومنها 

الأعشى:قول *ي كما الملك، ومنها 
افرفاشهدريا شاهدي على نعمه لك كانرأ نحنسى نلأ 

المLلاكرهو ثناؤ، حل افه وشاهد اللسان، فشاهده 
يعلمهما يبين الذي وهو والحاكم، القاضي عند الشاهد ومنها 

أشهمهقأ تعالى: قوله ذلك ومن القاصي^؛،، أمام يه ويشهد 
العانىرْ،.ْن ذلاث، وغير [، ١٧]ي: ألكره 

وغيرهاوالنحو واللغة ير التففى بها تشهد بالتي، والشواهد 
الثرفي ؤيدحل وثعرآ، نثرأ العرب وكلام الكريم، القرأن منها متعددة 

وصن،فيد ذللث، أحل ومن و'ءيره-ا، والخطب والأمثال، الموي، الحديث، 
الأحرى.الشواهد أنواع من عداه ما ليخرخ يالشعري الشاهد 
اصطلاحأ:المعرى الشاهد 

الذيررالجزئي هو؛ — اكهانوي يقول كما — العربية أهل عند الشاهن. 
منأو التلزل، من الجزني، ذلك لكون القاعدة، إنبايت، في به يتشهد 

ليعربيتهم® الموثوق الحرب كلام 
ملحوفلتان؛للش.اهد اكعريمؤ هن.ا وعلى 

الشاهدووفليفة القاعدة®. دررإثيايتج الشاهد وخلينه مي. أنه إحداهما: 
بصحةالحكم إلى وتأكيدها، القاعدة إثجات، تتجاوز الحربية علماء عند 

)شهد(. YYT/Uالعرب لسان ، ا•/٦٧اللذن تهذيب انظر: )١( 
٠٢٢١اسم .قايس انظر: )٣( . ٢٤٢■ديوانه انظر: )٢( 
)نهد(. YYY/Uالرب شان ، Y٤٩٤/الصحاح انظر: )٤( 
القامس، ١٦٤اكريفات، )شهد(،  U٢٢٢/العرب نان أ/؛بم؛، الصحاح انظر: )٥( 

.١٣٠ ا/ الأدب غزانة )شهد(،  ٣٧٢الميط 
)الشامي(.١ ٠  ٠٣الفوز اصطلاحاث، كثان، )٦( 



الكريمالقرآن تفسير في ؤمق< ؤؤث{شو 

وعدمالشذوذ من القاعدة يعتري قد ما وبيان والتركيب، اللففلة، 
لماالعياء أوردها التي الشواهد أن يعص اكهانوي كان إذا إلا الاطراد، 

مالبيان بها جيء ؤإنما جديدة، قاعدة إثبات بها يقصد لا القاعدة حالف 
يلتفتفلا بمكان \}قذة من وأنه القاعدة، لتلك مخالمآ العرب عند ورد 

٠وترسحها الأولى القاعدة تثبيت إلى النهاية ؛ى يودى هدا ومثل إليه، 
الشاهدموصع هو المقصود أن ررالجزدياا عبارة من يمهم قد ت الثانية 

شعرياشاهدأ أكانت سواء الشاهد، ذلك 'على الشتماة الجمالة لا فحسب، 
ممنوكثير ٠ كلها الشاهد جملة هو يالشاهد المقصود أن حين في نثريا، أم 

فيالشاهد ت يقول ثم به المستشهد البيت يدكر الشعرية الشواهد س-رح 
الأعشى:بيت إيراده بعد الشقمريل٢، قول ذلك من كدارآ،. الين 

الثاخررعلممه من نسعال يخئ، جاءني ا لثأقول 
مجنللنصب ولزومها الصدر، على ررسبحالء نصب فيه ررالشاهد 

.لأ؛/.اككن.أحلقلة
الشاهدلموصع تعيين دون كله البسن على الشاهد يهللق وأحيانا 

يقولحيث التهللتوصي التند لابن الجملاا أبيات ررشرح في كما منه، 
تلأمدي ا الخرار بيت شؤح في 

ومن، عين ءتحصيل في رالسنتتمري ء، سيبويه أييات ُإّ"رح في كالسيرافي )١( 
ومحمدللفراء®، القرآن معاني أبيات ءاشرح في علي حسين ناصر الدكتور المتأحرين 

٠الذهب، شذور شواهد ءاشرح في الشافعي 
فالأعلمالشنتمري، بالأعالم المعروف عيسى بن سليمان ين يوسف الحجاج أبو هو )٢( 

منالغرب، ستمرية إلى نية والشتتمري واسعا، شقا العليا الشفة مشقوق كان لأنه 
الذمي،عين تحصيل لماته مؤمن ير ٤٧٦سنة توفي بالأندلس، والنحو اللغة علخاء كبار 
٠٦٠؛/الرواة إناه انظرت سيبويه• لأبيات سلح وهو 

٠٢٠٨الذهب عين تحصيل )٤( \ا^\. الكتاب ، ١٩٣ديوانه انظر: )٣( 
اليئلLليوسي— اوند،بإ أسماء من السين بكسر - الئتد بن اش عبد محمد أبو هو )٥( 

أدبئمح في الاقتضاب مؤلفاته من  ٠٠٠٥٢١سنة توفي نحوي، لغوي الأندلسي، 
Y٠١٤١/ الرواة إنياه انظر؛ وغيرها• الجمل، أبجات وشرح الكتاب، 



الشعريالشاهد تعريف 

مصضتار١،أنني ص} أولى لقدئ 
الألم،وفيه المصدر إعمال على شاهدآ البيت هدا سيبويه ءوأنشد 

الاستشهاد.لوجه بيانه بدليل الشاهد موصع المراد ؤيكون . واللام® 
الشعرهو اصطلاحا الشعري يالشاهد المقصود يكون هذا وعلى 

تركيب،أو كلمه، استعم1ل أو قاعا.ة، صحة إثبامت، فى يه ستشهد الذي 
بعربيتهم•الموثوق، العرب شعر من لكونه 

المشتملةالأشعار حقق!• إلى المتةدمين الأحبار رواة عناية انصرفت، وقد 
والخورن.الشاهد عر العلم مدار لأن والأ،ثاوص؛ عرالشواى،، 

والمثال:الشاهد بين والفرق التمثيل، معي ثانيا: 

المصوصمن العرب كلام من ليس ما على التمثيل 
للبيانممنوعا أو للغة، التوثيق عمر متجاوزا — النحاة ممهللح ي— 

علىيحتجون ولا ستشهدون لا اللغة أئمه فإن ولهذا . والإيضاح® 
النحويينؤإيراد يقصاحتتها، الموثوق بالشواهد إلا والصرف والنحو اللغة 

الفاءاJةونوصح والاستئناس التمثيل باب من للمولدين الشعرية للثواهد 
ءليهابناء تقعد حجه للمولدين الشعرية الشواهد تتخذ ولا إلا، ليس 

•النحوين جمهور عند نحوية نواعد 

بأشعارعليها تشهدون يفإنهم والباّع والبيان المعاني فى وأما 
يتنتاهبهاكما المولدول رايتناهبها العاني لأن وذللثج وغيرهم؛ الولدين 

اعلاننت، عاتإنما المعاني لأن بين؛ صحيح  ١١وهذا ، التقدمون® 

.١٢٩^الأدب حزاة ، ١٩٣.اممابا/آها اظر:)ا(
M/iوالتض اJان انظر: )٣( . ١١٥المبمل أيان ثرح مماب )٢( 
١٠٢٧١٢راJمدرالابق انظر: )٤( 
٠٦٨عيد محمد للدكتور والاستشهاد ااروايت )٥( 
الخماتصا/ة'آ.)٦( 





الشعريال1ت4اهد تعريف 

سيبويهلنواهد شرحه في النحاس حعمر أبي عند كما الشعري، 
منلبيت إيراده بعد يقول . لكدارأحجة راوهدا I عبارة من يكثر حسن، 
تحئرم بن هدبه قول وهو الكتاب أييات 

ردسن،را،دؤج نوراءه يكون ب يغ أمالذي الكرب محي 
وراءهيكوذ أن الكرب عسسي أرادت محدونة، ارأل® أف ارحجه 

اشيخاطب وهو طالب أبي، نول على نشا ونال فرجاارْ،• 
ئنالارأمر مى حمت، نا إذا مى كو ملث، 

باللامءس.إلا الخائب، -ام لا ١^^، أن خجة رروالسثا 

الشاهد.ممهلالح نسأم رابعا! 
رونالمقيعد حيث، نديما، الاصطلاحى معناه ياحد الشاهد بدأ 

علىوذللث، الكريم، القرآن غريب، لفهم شواهد الشعر من اتخذ من أول 
لابنالأزرق بن نافع ائل مفي كما عباس، بن اش عبد الأمة حبر يد 

•ماسهس 

منلغوي، نحري المصري، المرائي إسماعيل بن محمد بن أحمد جعفر أبو هو )١( 
ستةتوفي • وغيرها ١٠سيبويه أبيات رلاشرح القرآن®، وُُإعراب القرآن®، معاني  ١١مصنفاته 

الرواةإنياه امملر: ^ ٣٣٨
وهرسيبويه، شواهد مجن لمسته كثيرة شواهد وفيه جدآ، مختصر الخهلبؤع الكتاب )٢( 

حالدالدكتور لغ مما والفرائد، المائل وسعة الغزارة من العالماء وصفه لما مخالف 
ثهشرح الذي ايحاص لاين الأصلي الكتاب كونه قي التشكيك إلى جمعة الكريم عبد 

احدبقلم واحتلاف إخلال غيه مختصر الأحوال أحسن هوفي ؤإنما سيبويه، شواهد 
٠٩٠-  ٨٧جمعة حالي للدكتور سيبويه كتاب ني الشعر شواهد انفلرت الناخ. 

,٣٣٤ه/ الأدب حزانة انغلرت جاهلي. شاعر كرز، ين خشرم بن هيبة هو )٣( 
.٤٣٧الاهب عين مهها،حصيل لكتاب )٤( 
٠١٥٧سويه أسان شرح )٠( 
٠٢٠٢هشام لأبن الدهب شدور وشرح ، ٧٣ديوانه اظر؛ )٦( 
٠١٥٧سييؤيه أبيات شرح )٧( 
•ص٩١٢ المهمث، في وستأتي بعدها، وها  T١١٤٤/ الكامل انظرت )٨( 





لثاب^ىا

رفعهو والنشيد ، ،، JlJLxu®أو! ، وأنثي١١ ١٠ت عبارة الشعري للشاهد 
الشعرملقى عادة ت، رالوما وكاتت القاوه، هو الشعر ؤإيشاد الموت، 

روايةصغ من صيغة وهي • منشدآ نس الإلقاء عند صوته يرفر أن 
المعروفهالشعر 

مناتخدت قد البكرة القرآنية والدراسات التفسير كت_، لأن ونفلرأ 
ثملتفقد وسيلة، بكل وتبينه تشرحه لها، مائة الكريم القرآن نص 

كثيرآثمالت، كما وغيرها، وبلاغة وصرف ولغة نحو من المربية ائل م
بالنصتتعلق التي المائل من وغيرها السوية، والسيرة التاؤيخ قضايا من 

أنواعأغلي، على المدونات هده اثتملت، فقد ولاJللث، الممثر، القرآني 
والتاريخوالبلاغة والنحو اللغة شواهد ففيها المعروفة، الشعرية الشواهد 
الأنواعهده هع رون المقتعامل ومحي ذللث،، وغير للتمثل أدبية وشواهد 

المختصة،مصنفاتهم في الملوم هده في المخصصون معها تعامل كما 
التفسير.كتب في الشعرية الشواهد لأنواع بيان التالي البحث، وفي 

ّهتء

)نني(. ١٤•- العرب نان انثلر: )١( 

١٤١^الحالأيثى لخديجة النحو وأصول الشاهد انفلر! )٢( 



الكريمالقرآن تفسير في م/( وكامحر —ا ٦

الثانيالمبحث >.< 

الشعريةالشواهد أنواع 

القرآننمير فى به للاستشهاد العرب شعر يحففل لف العلماء عيي 
ذكروقد لذلك، والاحتجاج وقواعدها، العربية اللغة وحففل الكريم، 
القرآن،غريب، في كتابا صنم، ه(  ١٤١)ت؛ تغاو_، بن أبان أن التراحم أصحاب 

كان، منحل أبا وأف ، ل التعرية الشواهد من كبيرآ عددأ صمته 
وألالنحوارام، شاهدش ألف الأحمرأربعين مارك بن علي عن يروي ٠١

؛ست،ألف، أربعين يحففل كان ه ١ ٨ ٠ سنة المتوفى الأحمر حيان بن حلم، 
ومن،، اإغرس_اأوأبياُت، القصائد من يحفغل كان ما سوى النحو، في شاهدآ 

فيذكن حين، ، )^Y-YUالأنباري ابن القاسم أبو لها حففلآ الماس أكثر 
ترحمةوفي • القرآزل في شاهدأ ييت، ألم، ثلاثمائة يحفمل كان أمه ترحمته 

صنم،أنه نفسه عن هو ذكر ٥ه ٠ ٠ سنة المتوفى المافعي الفامي الوهاب عبد 
وهده٠ التفسير سواهد من شعريا شاهدآ بيب ألفإ مائة صمنه يرآ تف

ا/خآ'.الأدباء ععجم انثلرت )١( 
عنحديث، اللغوي، المحوي ني الهمذا عل مأبو حربش بن الوهابح مد هو )٢( 

T/الرواة إناء انثلر: سهل. بن الخن على واغدآ بغداد قدم ّ وكان الكاثي، 
غاةالهاةا/خماأ.، ٢١٨

A\Af\الهاة غاية انظر: )٣( 
W الأدباء معجم ، ٣٥٤ا/ للرافص الربح آداب، نائح انظر؛ )٤(  fT .٢
منءمججلس بعنوان مؤحرآ حليعت صغيرة رسالة وني ، ٤١١ه/ الأدباء معجم انظر: )٥( 

بالشمالأسشهاد فيها الأناري ابن أكثر صالح، إبراهم حققها الأناري" ابن أمالي 
الثائر.دار ين صدرت القرآن، نفتر في 

الملأءا'ا/ا،؛آ.مرأعلام انظر: )٦( 



=سذ===ذس=^^======د====دL2-ضاءاكهاساكع>ط 

نيلتوظيفها الشعر شواهل بحفظ العلماء عناية مدى على تدلنا الروايات 
وأسالييه.ولعته، تفسيره على بها والأسشهاد الكريم، القران تفسير 

وهيالقران شواهد قسمين! إلى الشعريه الشواهد الرافعى قسم وقد 
وبيانتفسيرها عند القرآن ألفاظ على للاستشهاد العلماء يورده ما 

أوردهما وهى المحو وشواهد اللغة. حاب عليها ؤينلب معانيها، 
عليهابتوا التي الشعرية الشواهد من تهم ومصنفا تهم مرويا فى المحويون 
غيرالتقسيم هذا أن عير ٠ النحو مسائل على بها واستشهدوا القواعد، 

وفيخاصة. التفسير كتب وفي عامة الشعرية الشواهد لأنواع حاصر 
يقال!لا حيث العبارة، في المجوز من نؤع القرآن إلى الشواهد إصافة 
شواهديقال! ؤإنما تؤيده، شواهد إلى القرآن حاجة لعدم القرآن، شواهد 

ابنأل يكر أن بعد ملام بن القاسم عبيد أبو دلك إلى نبه وقد التفسير. 
كانأته رريعنى I بقوله الشعن فيه يينثد القرآن عن يسأل كان عباس 

٠لتفسيراا ا على به يستسهد 

أهزالشعرية للشواهد اختيارهم في المتقدمون العلماء كان وقد 
كانالغرب من المسألة كانت فإن يريدونه، الذي الشاهد بموصؤع عناية 
وأسهكروبة الشعراء وبعض كهذل، المائل بعض بشعر عناية نئ لهم 

وكنتآخرين. بشعر عناية لهم كانت المعاني في كانت ؤإن العجاج، 
دلالةفيه للأصمعي نص على ءثر>ت حتى منهم، اتفاقا يحيين، هذا أظن 
الحكريروى فقد بينة، على شواهدهم يختارون كانوا العلماء أف على 

ابنحدثنا I ءالا دكرا0 بن عسل أحبرنا ت قال أبي ااأح؛رني فقالت نده ب
الغرين،أراد ْس •' والعلماء الرواة تقول ت قال عمه عن الأصمعي احي 

شعرهممي يجتمع وهؤلاء والعجاج، روبة ورجز هديل بشعر فحله 

٠٣٥٤ا/ للرافعي العرب آداب تاؤيخ انفلرت )١( 
•٣٤٣محي م اهمآن فقائل  ٢٢)



ذىأشعاو ففي المحدث شعر من الغريب أراد ومن والمعاني• العريب 
احمر،وابن مقبل، ابن شعر ففي اشؤ الثديي الغريب أراد ومي الرمي• 

النسيبأراد وس العقيلي• ومزاحم والراعي، الهلالي، نور بن وحميد 
أرادومن والأنصار. عدرة ياشعار فعليه ب، الصلالعرب شعر من والغزل 
حاليبن والمحاريثج ربيعه، أبى ابن شعر ففي المحدث، الشعر من النسب، 

لمحتاجوما الشعر ثلزف أراد ومن هؤلاء. مع الالين والطبقة المخزومي 
ويةّادتالمرسان. شعر في فدلك وكلامهم الناس محاورة عند مثله إلى 

بنوالزبرقان ندبة، بن وخفاف وعنترة، الصمة، بن ،!. ٧٥الفرمان أشعر 
بنوصخر زهير، بن وفم، إساف، بن ونهكة الورد، بن وعروة بل-ر، 

بنؤئزيد نويرة، ابن وماللث، مدركة، بن وأنس ملكة، بن والتيلث، عمرو، 
أبيبن سان بن ؤيزيد الأشراف، وفي الفرمان من ؤيعد المعث، 

حارثة((

موصوعايتؤفي يراعون كانوا العلهاء أل على يدل النص وهذا 
عنيولاJللiإ غيره، دون بعينه ثاعر شعر اختيارهم عند الثمحر محن الشواهد 
عمرووأبو الشكري، معيد أبو فعل كما وشرحوه هديل بشعر العلماء 

بشعرهمااستشهادهم فكثر وروبة العجاج بشعر المقرون رعيي، الشيبانى، 
الشواهدعدد البحث، من لاحق موصع في ذكريتؤ وقد القرآن، غري>ّ_، في 

فيالشعرية الثمواهد تتمحت، وند منهما. لكل المقرون بها استشهد التي 
حيثمن تأحرج لا فوحدتها المرانية، امحتج والدرامسالتفسير كتميج 

التالية؛الأنواع عن الموصوعامحتف 
Iاللغؤية الشواهد — ١ 

منوالمعاني الغريمتإ وأصحاب رون المقبه استشهد ما وهي 
وماباللفنل اللنقل علاقة حيث، س ما، لفظة استعمال في الشعرية الشواهد 

١٧•. ١٦٩الأدب ش انمون 



—نإلشعريةا ص لشوا ا ا'ذواع 
عنىما وهو بالمعنى، اللفظ علاقة حيث من أو موازنات، من به يتعلق 

ماؤيشمل بالاستعمال، اللففل علاقة حيث من أو المعاجم، أصحاب، به 
والدحيل،الغريب، حول تدور للمتن لوامات من اللغة علماء صنفه 

ذللثخ.ونحو والموصؤع، 
مشاركةالقرآنية الدوامات فى والصنفون رون المقشارك وقد 

لفظةلتوصيح بها ستشهدون اللغوية، الشعرية بالشواهد العناية في فاعلة 
تطورمن عاليها طرأ ما لبيان أو الاشتقاقي، أصلها لبيان أو غريبة، 
حفلتخوقد القرآنية. بالمفردات تتعلق ائل ممن ذللثط نحو أو دلالي، 

كدللثخ،القرآن غرم، وكنمخ الث.حري، الشاها« من النؤع بهذا التفسير كتب 
اللغويةالشواهد ببعفى تنفرد قل والعالي والعريمبا التفسير كتما إن بل 

،.اللغةل معاجم في توجد لا التي 
فترةفي بها المالماء عيي فند كثيرة، النؤع هذا على والأمثلة 

تتعالى قوله المبر على قرأ ظبع الخطابح بن عمر أن دّوي حيث مبكرة، 
عنأد ف[ ٤٧.ه نجح ^وق وم ؛ن يمك ثأ-ثدئم 

ئمالتنقص«، عندنا ®التخوف وقال؛ هديل قبيلة من رجل فئام التخوف،• 
أنده.

الثمذصئاومد،صذاوبمة يردا يمها ظ اج 

٠٠٤٤. ٦٥٤٣;، ١١٤١;الطري)ثاكر( تمر في كلمة»نب« __ شراعي انظر )١( 
ديوانهملحق في وعر مقل، ابن إر منسوبا )حرف( ه/١'١ اللسان في الست، انظر؛  ٢٢)

ترثال كذلك، العروس تاج وفي الرمة، لذي منسوبا ١ ٣ ٥ ٩ / ٤ الصحاح وفي ، ٤ '٥ 
ذيشعر في ابء لم وفال: الثمالي، مزاحم لابن التل كتاب في ءدنان أبو ررأورده 
أبيبخط وجد كما جاملي، النهدي، عجلان بن الد لعبد هو ءيرْ؛ ونال الرمة، 

السماويوعزاء اكالي، مزاحم لأبن متربا  ٧٢آ/الأغاني صاحب ورواء زكريا،. 
البلاغةأساس رفي الهذلين، ديوان في وليس ، ٩٩م/الهذلي ك؛ر لأبي تفسيرء في 

T/القالي وأمالي ، ٣١والإبدال القلبه في وهو ديوانه، في أجيم ولم لزهثر، منسوبا 
Y٧٣٨/اللالي في البكري به ونثة. نغير من برْ لأبن والمخممى ، ١  ١٣



الكريمالقرآن تفسير في لك>ئ ؤك1ء> 

فإنجاهليتكم في شعركم وان JJJاثمكوا الناس، "أيها صر■ فمال 
،احر مرصع في بيان مريد الشاهد لهدا وسيأتي ٠ ا، كتابكم ير نففيه 

بالشعرالأستعانه باب فتح من أميم من .،، صر أل بيان منا والمقصود 
الحياهإلى الجاهلي الشعر منه لحل باب وهو الكريم، القرآن ير نمفي 

الطريق.هدا غير من بها ليفكر يكن لم بمكانه فيها وحظي الإسلامية، 
القرانير نففي اللغوي الشعري يالشاهد استعانة المفسرين وأكثر 

سألهالتي الأسئلة في ه، عباس بن اض عبد ه: الصحابة من الكريم 
اللغوي١الشعري الشاهاو تحت، تدخل وكلها الأزرق، بن، ناغ عنها 

تعالى:موله ير نفعن عباس ابن سأل الأزرق بن نافع أن ومنها 
م_ا[ ٣٥.ه ئضتاب، ،ئ ، ^٥٥١٣ؤ  otئرإ»ث هوقآ ومسد 

التحاس،؟
فيه.لهب، لا الذي الدخان هو ت بقوله نهل عباس ابن فأجابه 

أمانعم، مال ذلك،؟ ، تعرفالحرب كانت، وهل الأزرق• ابن فقال 
النا؛غةربقول ّممتإ 

ئحانارا،فيه الفث يجعل لم ط السالي بربج كضوء يضيء 
دخاالْ،.يعي 
فيالنحاس معنى أن على اللغة علماء به استشهد مل. الشاهد وهدا 

ا/٤ المعاني روح الألرس تمر ، ١ ١ ٠ ا/ ٠ القرطبي ير نفهاحب،، أم ين قعنب، ل ~
١٥٢.

\ا\0.الراسات )١( 

ص،ْهآ•الأول، اياب م، اكانمح، النمل، في •ضالان دراستها ثاني رآ( 
الجمدؤ،.مر )٣( 
القرآنغريب، م/باا، للفراء م\0 معاني ، ٢٤٥؟/القرآن مجاز ، ٨١ديوانه اننلر: )٤( 

الطبريونمه ، ٤٤٩الكشاف؛/ iW't/wالقرآن لأحكام الجامع ، ٤٣٨ثتبة لأبن 
الخيانيفىبي.)عجر(آآ/آآأسابمنة

.٣٣. الأزرق، بن نايع مائل انظر: )٥( 



ادس|م^ىتا قتويأ ا

قالفيهل١،. لهب لا الذي الدخان من عباس ابن إليه ذهب ما هو الأية 
،.المفرينءر جمح ثوي *وهو الأزهري• 

فيعطية ابن عند ورد ما الشعري الشاهد من النؤع هدا أمثلة ومن 
®والصلاةت نال حيث ٣[، ]١^٠;،؛؛ ألمبملد؛ه ؤمؤن ؤ تعارت نوله ير نف

الشاعرل"ا،;قال كما دعا، إذا مر صلى من ماحوذة 
تضطجئ>،<ض |ني قونأ,؛٤ س،مثلااديش،ذاسم 

يإنذبمحتصرعيهادرنرنالأ،*لصسنها الدهز لا.ش خالص لها 
فيالصلاة معنى على اللغويون بهما استشهد قد الشاهدان وهذان 

الدعالأى.بمعنى وأنها اللخة، 
Iالغطفاني ضرار بن الثماخ قول وكذللث، 

،٣^١^١٩ذغنث،دياومطاوى،س 
والإبعادالعلرد اللعن *أصل أن على رون المقبه استشهد حيث 

الشاهدوهو آ. نفسهأ المعتى على اللغويون به واستشهد • والإقصاء® 

)نحس(. U\/\iالرب  jUالصحاح ، ٣٢؛/•اللخة تهذيب 
مالأض.)٣( . ٣٢٠؛/اسة تهذبب 

أبمأ.الأعشى م )٥(  ١١٥١ديوانه انظر: 
.٣٤٣ديوانه انظر: 

يرنفآ/\/ما، ، ٢٦٨، ٦٢ا/القرآن مجاز وانظر: \ا\-ل الوجيز المحرر 
\/A\\.القرآن لأحكام الجاع ا/آأأ، رثام( الطري 

٠٠٣٠ م اللذن .قايس الية تهذيب انظر: 
ّكالرجل اللعين الذنب مقام ومعناْ: الأومحى. عرابة ملح في المشهورة نميدته من 

.٣٢١ديوانه انظر: 
.٢٥٤وم ، ٣٢٨/٢)شام( الطري نفير \/\ف القرآن مجاز انظر: 

العربلسان ه/مهآ، الفنة مقاييس ، ٣٩٦/٢اللغة تهذيب انظر: 
.٢١٩٦/٦المحاج 



^^ميم

التفسيركتب فى - عاليه اطلعش فيما - اللفغل هدا معنى هدا على الوحيد 
التميررا،.كتب في كثيرة الشواهد من النؤع هذا ونظائر واللغة• 

اكمية:الشرس - ٢ 

فمولهعنها تفرعت التي الأدلة منها أصول، على النحو يقوم 
بارزةمكانة العرب شعر يحتل الزى النقل، مقدمتها في ؤيأتي وفروعه، 

مواعدبناء في به تشهي المالعربي الكلام صدارة في بأني حيث فيه، 
حتىبارزة، ظاهرة ذلك يجد النحويين لممنفات والمطالع النحو، 

الشاهدإلى تنصرف إطلاقها عند ررالثاهد« كلمة أصحت، 
هوالنحو عالم في الشاهد ررإن قال! من الصواب عن ببعيد وليي 
منالمفسرون به استشهد ما التفسير كتبا فى النحو وشواهد . النحوا؛ 
ماإيراد أو تأكيدها، أو قاعدة لبيان بنية، أو تركيب بيان في الشعر 

مماذللث، ونحو لها، مخالفا حاء ما نوحيه أو عنها، "مج أو استثني 
واسع.بثزكل النحويين مصنفات في درس 

بلالنحوية، الشواهد من كبير عدد على التفسير كتب اشتملت، وقد 
جزإعلى اشتملت، قد والمعاني التفسير كتب، إن قلت، إن مخطثآ أكون لا 

رأسهاوعلى النحويين، مصنفات فى ونقاJت، رؤيت، التي النحويين شواهد 
لسيبويه. ١١الكتاب ر؛  Jlftشوا

خلىتعالى• لقوله يرْ تفعند الفراء ذكرْ ما الأمثلة ومن 

،٣١٦، ١٤٣، ٣٨، ٣٤، ٣٢، ٣٠، ٢٣، ٢١، ٤٢٠، ك \إ القرآن مجاز انظر: )١( 
اكرآنمشكل تأرل ، ١٩٤، ٤١، ٧٩، ٢٥، ١٢ننمة لأبن الارأن غرب ، ٤٠٥، ٣٦٥
-\إك 00\إاتجرى تفسر ، ٥١٩، ٤٦٠، ٤٤٦، ٢٠٩، ١٩٢، ١٨١شبة لأبن 
،٥٤٣، ١٠٦، ١٠٥كثام، ال، ٢٥/١٦، ١٧٢

٣٠٥١; .ا \إإ/\\اكرآن لأحلكم الجامع ، ١٦٥، ١٤٠، ١٣٨أ/مها، الوجيز المحرر 
٠٣٩صر مخار أص لادممور اللغوي الحث، انفلر: )٢( 
٠١٩٢الطنطاوي لمحمد النحو ة نشأ )٣( 



اصد دت^ِا ا ام^اع 

،رالذي*ارفموصع ١[! ]الرعد: أل٠يىه رش ين إيك لزو ألكشا »اثت، 
جعلتشئت ؤإن بماحبه. واحد كل وترغ ، ١١ررالحق على نفه تأ نرم 

أنزلالذي ^، IjTjالكتاب آيات ®تللئ، I نري،. حفضى، موضع في ااالن.ىاا 
.. الحق. ذللئ، ت أي *الحق؛،؛ ترم ثم حنخا، فيكون ريك،* من إليلئ، 

صفةمن فجعلته ®الحق*، فخفضت حفضا ٠الخياا حعلت، ثنتا ؤإن 
فهكانت، وان ه، عالدودأ م وءالكتار«اا، نعتا راالن.عرآآ ويكون ٠االذىاا، 

الثام:قال كما الواو، 

ال>دحملا،في الكنمة وليث الهمام وابن الفرم الملك إر 
الحوسنل'اا.شواهد من وهو ،. واحل.أ*لوهويريد بالواو، فعملفا 
النحوية،الثعر شواهد علميه غلبت، للفراء القرآن* أمعاني وكتاب 

بالقواعديهتم أفهو الكوفي، المحو في إلينا وصل كاب أثيم وهو 
بمعناهنحو مرحع منه يجعل مما بها والحريف، وصياعتها المحوية 
فقهل(ال؛،,وتوجيه إءرارسا كتاب، لا الشامل، 

تعالى:قوله عن حديثه في الفراء أجازه ما كذلكر الأمثلة ومن 
الخفضمن [ ١٨مّامم: لإ;عاء،غ-،ه ء ة ألمكأ م آنتدت 'هَماد ؤأعظهنِ 

الخفضالخفض يتبعوا أن العرب كلأم من ٠وذللن، ت يقول المجاوره، على 
الرمة:ذي قول منها المعر، من بواهل. رأيه على امشهد لم أشبهه١١ إدا 

نlءلوجر٦،الأوتار منتحمد قطنا أعثنها مدام ديمذ كأتمنا 

قاتله.اعرف لم )١( 
٠٣٢١ا-ا/)ثام( الطري تمر وانفلر: ، ٥٨- ٥٧آ/للفراء القرآن ساني )٢( 
٠٢٨٤١رنم  ٦٥١حداد جميل حثا للدكتور الشعرية النحو شواهد معجم انظرت )٣( 
,٦٠٦\ا رميم لإبراهم الضر وكب النحو )٤( 

المندوف.القطن ت والمحلوج واحد، ومعناهما )عطنا( بدل )عهنا( الديوان روايه )٦( 
y٠٩٩٠/ ديوانه شرح انظر؛ 



الأمملمجاورة أي" للمجاورة؛ آا ررمهحلوج حر البيت في والشاهد 
وهومنصوب. اسم نعّت لأنه  ١١محلوجا  ١١ينصب أن والأصل المجرور، 

الجوارعلى الحمل على النحويين شواهد من وهو . قملنا١١  ١١نوله! 

تقديمجواز على ثاهدأ الهلبري أورده ما كذلك الأمثلة ومن 
أحرتإذا ذللث، تفعل اروالعرب، I قال حسثا عليها، الأفعال أمماء محمول 

ومنموحر، وهو به تنصب، قد كائن، ؤإن به، المغرى وقدمت، الإغراء، 
الشاعر:قول ذللث، 

نحمذونحارالناس رأيت إئي دوتكا دلوي النائح أنها يا 
دلوىاادونلث، معناه: ؤإنما موحرة، وهي اادونالiإ١ا د فأغرى 

الفحلامم مفعول أن على المشهورة النحويين شواهد من الشاهد وهدا 
١إذ عليه؛ يتقدم أن يجوز  لمولهمنيم مفعول رردلوي،، أن هر ١٧١

التمثيل.والغرض ، النحويين بعض الوجه هذبا رد وقل. ١ رردونكارا 

العريهيالواهل. رون المقفيها هل< تيالتي المواصهع ومن 
ذللثإفي تعينون فيالنحو، حيث، من القراءات نوحيه عند كثيرآ النحوية 
التعري.بالثاهد 

حزانة، ٦١٠المحاة تن.مة ، ٤٨٤للألماري الإنمان، ، ٣٣٨العرسة أسرار انظر: )١( 
.٩١ه/الأدب 

الذهبشذوو شرح في كما تميم بن يمرو بن أصيد بني من جاهلهمر راجز الثاهد  ٢٢)
٠٣٨١

.٣٢٣، ٢٦٠ا/ لأفراء القرآن معاني ،  ١٢٠ا/ )شاكر( اتجري تمر ام: )٣( 
٠.٢ ٠ ٦; الأدب حزانأ ، ١٦٥الريان أمرار اض: )٤( 
الل.ينمحيي محمد وردم ،  ١٦٥العربية أسرار ني الأنجاري ابن الوحه هن.ا رد )٥( 

المتأحر،الفعل لاصم معمولا ليس المتقل.م المنصوب الاسم ءبل بقوله: الحميد عبد 
قبلالمقدير يي ؤيقع المد.كور رم يفمحذوف آحر فعل لاصم معمول هو ولا بل 

المنصوبالاسم هن.ا ولكن أيما، محل.وف وهو يعمل لا الفعل اسم لأن المعمول 
.٣٨١الأهب ثال.ور شرح الفعل•. اسم معنى من محاووف لفعل معمول 



ثشعريةا الشواهد أنواع 

المضافبين القمل توجيه فى عطية ابن أورده ما ذلك أمثلة ومن 
لء==كثهميبمى وكده ؤ ت تعالى لقوله عامر ابن هراءة فى إليه والمضاف 

»فلأ«،برفع [ ١٣٧]\لأيم: ئبمدهم4 آذس فل آمحث نى 
تالشاعر قول ذلك مى فجعن ررشركائيم®. وجر راأولأدهم«، وتصب 

نرادْرا،أبي دض الملرج ة بمزيزجب ئ

المئيع من يواليه لم النراتع موزي يشن 
ففصلال٠الوصنر، مزاده أبي رج الأول• الشاهد في الكلام فوجه 

*ررالقلوصن® به بالمفعول مزاده® ارأبي إليه والمضاف أُرجاا المضاف بين 
فصلحيث القي، الكنائن فنأ الهلرماحت بيت في الكلام ووجه 

ارالقي®.به بالمفعول اءالكنائن® إليه والمضاف راقرع® المضاف بين 
أولادهم.سركا متذ الكلام; وجه عامر ابن قراءة في فكزلك 

بالمفعولشركايهم®  ٠١إليه والمضاف ررقسز® المضاف بين ففصل 
فيإلا يجوز لا هذا أن على المربين نحويي وجمهور • ، ٤١٠٠ارأولادهم

رروقد• العلرى قال • ذلك،بسبب القراءة هذه في ويكلم الشعر، ضرورة 
ذكرتبما قرأ من قراءة يزيد الشعر من ببث الحجاز أهل يعص عن روى 

العراقأهل من العلم وأهل الشعر، رواة رأيت، ،، الشامر أهل قراءة من 
قائلهم؛قول ونلكا تئكروئه، 

^^؛®^٦،أبي وض القالرج نفأ نتيزججشه 
الوجههذا رد الفراء أن إلا الكوفيين قول كان ؤإن القول وهذا 

.٢٦٩ديواه انظر: )٢( . ١٢٥مسري اسل انظر: )١( 

عامر.ابن قراءة ض )٥( 
لأفراءالقرآن ساني ، ١٣٨-  ١٣٧/١٢)شاكر( الطبري تمر )٦( 





اهد لسوا ا امؤاع 

Iتعالى قوله وتفسير مؤلم، بمعنى [ ١٠]١١٠^٠; يكذمحراه كازأ يثا أيثر عاوا>4< 
تالهلبري نال . مبدعهاأي: [ ١ ١ ٧ ]او_مرة: ه ألثكتزت ؤءغأ 

ألثم،إلى مؤلم بمرق مؤلم• عذاب ولهم ت ومعناه الموجع، هو *والأليم: 
بمعنىوالأرصى الموات، بدع وافه موّثع، بمعنى وجح صرب يقاد؛ كما 

منناهد وهدا . السابق الشعري الشاهد أورد ثم  ٠١..ومنه.نبيع، 
.الوجه هدا عر به الاستشهاد وجه بعضهم مغ وقد ، الصرف، شواهد 

ؤرثولوأتعالى: قوله نمير عند استشهادهم كدللثؤ الأمثلة ومن 
وللتا'بمنا ،وأ أمم تعالى• نوله وتفسير ٤■١[، لالغرّْ: آنثلنيأه 

الث،«رتفل»نأن على [ ٤٦لس: وأوه ثم خنا لكان وائلء وآح 
:الحطتة بقول واحد بمحئى وااانتذلرتاائ،،ا 

ووئناميرْ،بهاحوزي طال للجس اءصادؤة وندوفذو°1غإإعئ
يوردهما الأمثاله ومن • ذلك، على الصرفيين نواهد من والشاهد 

قولوهو واحد، بمعنى  ١١وءامتجاب ®أجابءا أن: على شاهدأ المغرون 
العنوي:كعس،

4جمن،لصذاك عند ستحنه نلم اث>ى إلى يجين، مس يا دعا ودلع 

XKr\ا)شاكر( تمراليري )١( 
\االشجري ابن ص )سع(،  ٣٦٥!/العرب، ان ي، إحمإ\\\ الأدب، حزانت انفلر: )٢( 

٩٨-٩٧.

ويعثج، ٣٦٥أ/العرب، ان لسسشاذ،. اوهو اوث.-است وجه عن منغلور ابن يال، )٣( 
.>عال،رأوما  a١٧٨/الأدب، حزانة في بممصل ذللاج اوغد.ادى 

.٤٦ديوانه انفلر: )٤( 
ب:ابن عد ودوام ، ٤٣٨-  A٤٣٧/، ٤٦٨٨)شام( الطري تمر )٥( 

وسناميحزني بها طال، للخمر ماشي—ة اء ليشرند 
.٣٧٦القران متكل -اويل اننلر: 

.1١٩٣\إ الحربج ان ل-، 1٣٧١\إ اللخة نهلي._إ انفلر: )٦( 
٠٩٦الأصمماث، انفلر: )٧( 



الكريمالقرآن تفسير هي لءث،رك، ؤءثاء> ا 771ا ^^==^^===^^^======ء=====ثى تع|

كتبفي دورانا الشواهد أكثر من الثاهد وهدا ثج1ةرا،. لم أي: 
بمعنى®افهلء صيغة أن وهو الوجه، هذا عالي شاهدأ واللغة ير التغ

ونصحتومحتلث، لك، ونكريتف ٠١^^فذ نتسة: ابن قال . اا،ستفعل١١ 
• ٠١.. الشاعر.قال لك، واسجسأ، واستجبتك لك، وكلغ وكلتك للق، 

٢.الغنوي١ بست، ساق ثم 

الصوتية؛الشواهال — ٤ 

الهمزهيل كتصوتية لقفايا ير التغكتب في المضرون ض تم 
الصوتية.الفلواهر من ذلك، وغير والإمالة امأ؛،، والإدء_ويحقيقؤ، 

القمودةوهم، إلتب، ذبوا لما تشهد التي، الشعرية النواهد ؤيوردون 
٠الموتية بالشواهد 

الشواهد؛هده أمثلة ومن 
j^،ثثا و تعالى: قوله ير نففي حاء ما - ١ 

واض- فإئه ٠^١١١ ثدي من ®وأيا الفراء: قول من [ ١١١أء1ن1هله 
حدقت،ميمايتح نلأيث، احتمعت، فالخا ، لثوفينهم( ما )لمص أراد: - أعالم 

.Y/٧٨الوجيز السرد )١( 
تمر، ٢٩٦، •*١٢القرآن ثكل اريل ، ١٧•\ا٦. القرآن مجاز )٢( 

\ا^الكشافج ملأ؛/ه*اإ،  iVfr•أ"آ/هإ، \إك اليرتم،)ثاكر( 
الجامع\إ\<0ف الممّون ؛لدر  ١١٣٠;الوجيز المحرر ، ٤٢*ا/•\-0إإ\'ك 

٠٤٣٧/١•الأدب، حزانأ \إ0د الشجري ابن ص \/\أ\إ القرآن لأحكام 
.٥٢١"الكاتب،أدبج )٣( 
الترتيب،،ذللثج وبيان،-_، الالخوي معجمه ترتبتؤ في رغبة الأصرايت، دراصة الخليل ياوأ )٤( 

الوما فيه يحنن وما ؛الإلمام لتعلنهاكتابه ني الأصوايت، درس نقال سويه وأما 
علماءعند الصوتية الدراماُت، أ/آ"اأ، الكتاب، ، ٥٧/١الين اننلر! تحن. 
٠٤٨.  ٤٧الحمل لخاتم التجويد 

t/الشر ، ١٢٦التسير انظر؛ ■ حعفر وأبو ءاٌر وابن وحمزة عاصم بالتثديد قرأ )ءا 
ا/1مه.الكشف ، ٢٨٠



اصو ل^وا ا سمءاع ا

ذلك،على الفراء أنني ثم . صاحبتهاني فأدغمت، اثنتان، ثبفتإ واحده، 
!الشاعر قول منها الأول شعرية. شواهد ثلاثة 

بالثبيلهوأما إذا وخين الأمن أصدث ئجئا د؛نى 
ميما،النون إالسته ما*، ألمي أصلها ءلمما*، قوله؛ في والشاهد 

علىواما* ®لمما*. فمارث، الومعلى، ءغن.فنإ ميماُن،، ثلامحث، واجتمعت، 
ردهالقراءة  ٥Jهاتوجيه فى الفراء إليه ذمتا وما • ررمزار بمعنى القول هدا 

يحملأن ينبغي لا بعيد اروهذا فقال؛ الحا-بم—، كابن النحويين، بعض 
ولاكلام في يثبت لم اّتممالأ الميم هذه مثل حدي، فإف اض، كتاب، عليه 

أيهاالحاجب ابن واختار . تعالى،، الله كتايح عليه يحمل ، فكيفشعر، 
لماأو يهملوا لما والتقوير؛ عليه، للدلالة فعلها حذفثج الجازمه لما 

ه*ا[،]هود: ؤسميده '؛ه ؤئنه،ر قوله؛ من تقدم ما لدلالة يتركوا؛ 
هبقوله؛ ذللث، ثن ثم ونجازاتهم، حداة والالأشماة ذكر 

هاوا،من أشبه وجها أعرف ®ومجا بقوله؛ ختم ثم [، ١١١]عود؛ آععنلهره 
والتحقيىالقرآن، في يسر لم مثله أن جهة من تستبعده النفوس كانت، ؤإن 

،.حيازل أبو بمثله وقاد ،، لدللثهاار استبعاده يابى 
الثاءررآ،ثقول الفراء أورده الذي الثاني الشاهد - ٢ 

النخارملَا،تجئناؤغ مغرم ش_ادم اإلآح__رممى اى ك

بنوكعب عوف، بن لنكل ربعذ، بن نضدص  ٣٠شعراء لثلاثة آءز •ع الت ب ، ١١
٠١٥٠يلي حسين ناصر سكتور القرآن معاني أيان شيح انظر• • زهثر 

.Y١٥٠/ العاني روح )ثاكر( الطري نفير ، A٢٩ الفراء معاني انظر: )٢( 
.١٤٢ه/الشهاب، حاشية ، ٤٩٣ITاللم، .غني وانظر: \/\\• الحوبة )■٣( 
الحوبةالأuلي )٤( 
الوانيالبمى ، ٣٥٦لكي القرآن ايرابه منكل وانظر: ، ٢٦٧م/المحيط البحر )٥( 

لمانر0.)٦( 
الجبال،ني الظرق ت وقل الجل، أنف، مضير الخخرم: الراحالة، ظهر قائمة القادم: )٧( 



ؤضمحهمسمواضآنامبمر

فحدفالقادم، إلى ®أراد! الشاهين موطن على معلقا الفراء يقول 
لسيف.الأولى ، اللأم«١١عذ اللام 

أك>ثتأَتهثا تعالى: قوله تمر في حاء ما الأمثالأ ومن - ٣ 
]\ب:أمح؛ه إل أئاةئن أف شز ؤ أننظ و مل إذا ث؛ؤ تا ءَاثؤأ 

الحربوصلتها فإذا ااسادلتمُ، - أعلم واش - ®معناه الفراء: يقول [. ٣٨
يكىلم ألفا ويحدثون نها، مناسه لأنها الثاء؛ في التاء أدغموا بكلام 
الكساؤوأنثيني والوصل، الابتداء في الإدغام على الحرف ليبنوا 
تفه شاهدأ 

سابمغاثللىاتاإذان. ....................
فيأدغمت التاء أ0 إلا ساخ، معناه، ءاياخ® نوله: فيه والثاهالأ 

فيهماأدغم وادارق، اتاينأ، ومناله الوصل، ألم، إلى فاحتيج التاء 
النطزص.لمحر ١^ واحتلت المقاربان 

]القرء:ه فج >؛؛^ ١٥١٠ثثا ثئئئن زؤإذ ت تعار نوله في الطري وقال 
الدال،مخرج من تريبه التاء ولكي يتدارأثم، فادارأثم: آصز ®ؤإيما [ ٧٢

الدالومخرخ الشفتين، وأصول اللسان طرف، من التاء مخرخ أل وذلك، 
فيعلتالدال، فى التاة فأدغمت، المحزأن، وأ>اذ، اللمان ثلرف من 

تحلآبين ثم السابق، الشاهد أورد تم اا. ّّ الشاعر. تال كما مشدده يالأ 

؛/٦٧)قدم(،  ٦٧/١١العرب لسان أ/ا،أ، للفراء القرآن ساني انفلر: الفجاج. و =
.٥٩٤/ Y؛ )هجر( الطبري ير تن)حرم(، 

آ؛/أآهؤ)هجر( الطري تمر ، ١٤٤، ٢٩آ/القرآن معاني )١( 
)شاكر(الطبري ير نف،  ٤٣٨. ^/WT^ القرآن معاني قي منّرم، غبن وهو ثنمة، له )٢( 

.١٨٣٨الوجتز والسرد ، ٢٢٤٨
.٤٧٥؛/لسؤيه الكاب انظر: )٣( 
ممعاوآالعليا، الثنايا قوف، من نخرج فالتاء والدال. اكاء مخرج وصفي، في غرابه فيه )٤( 

المخرجمن واكال مهموسة، وهي اللسان، ٍلرف بمابئ متا سيرأ الحنلث، جهة ألى 
٠١١٩الجزري لأبن التمهيد ، ٤٣٣/٤الكاب انظر: نجهوزة. أنها إلا نفه 



اثشمريةلشوامد ا انواع 

فيالتاءين إحدى فأدغم الميل، ثتابع ما إذا ت رريريد ت بقوله الشاهد 
نكنت،،مثلها، دالأ فجعالث، الدال في التاء أدغمت، فلما الأحرى، 

الإدظ؛لأف ب؛ قه كاف إذ وذللأ، يها، الكلام إلى صلوا ألفا قجنوا 

أوءلاء، أو ٠لاء أو وادين، وذذئ؛ واداين، تداين نحوت دال ثاوة معد، 
واظاهر،ويهناهز واثلثز، وJظئز واهناتر، يثناتن نحوت صاد، أو صاد 

ثفلرأوطهر ئدارؤ نحوت الممثل أو المماعل على والمصدر واثلهز. وئثلهز 
فلقامل®الأيوانم، جمح في نافع أصد وهدا الأصل، إلى 

المابقالشعري بالناهد الاستشهاد على تواردا قد والطبري فالقراء 
القرآنمن ثختلفتين آبمين من لفغلتين في الإدغام وهي صوتية سألة على 

الحلييالمن هد تيولم ، واحد هاد لامتا وجه ن ا غر الكريم، 
كتابه.في الصرف، ائل بمعنايته هع الشعري ؛الشاهد 

اليلاغية:الشواهد « ٥ 

لةأ موبئان لتوصمح المعر من المفرون به اصتسهد ما كل وهي 
،الدقيق الاصهللاحي بالمعنى شواهد قعد لا البلاغة وشواهد بلاغية. 

وقدالبلاغيون. وضعها التي للقواعد التمثيل باب، من ورد قل منها فكثير 
البلاغةللم الأولى اللبنايت، بوضع القرآن® ®مجاز في عبيدة أبو بدأ 

وقدالقرآن®، ®معاني في الفراء نلك، بعل وشاركه المحروقة، بمباحثه 

سانيوانظر:  ١٠٢٦٠; القرآن ومجاز ؛ا/آهآ، ، Y٢٢٤/)ثاكر( الطبري تمر )١( 
.١٤٥; ١ الوج؛ز السور ٢، ٠ ٤ Y/ للفرا، القرآن 

القرآنني والإعلال الإ؛او.ال مقرئات، معجم أ/أ<أ، 0مآإ، . ا/إمأ \ذدو0 الJر )٢( 
٠٣٤٣للخراط الكريم 

.١٢هارون السلام لعيد العربية شواهد مقدمة انظرت )٣( 



الكريمالقرآن تفسير في ؤكام،ر j—؛ئ 
إليه،يذمب ما على بها تنهد يالشعرية بالشواهد منهما كل استعان 
فيميما ولا قتيبة ابن الإمام بعدهما حاء ثم يره. ونفرأيه بها ؤيدعم 

وندبعيدة، خطوة البلاغة بحلم فخطا . المرآزا؛مشكل ااتاويل كتابه 
والاستشهادكتابيهما، في والفراء عبيدة أبو كبه ما تنظيم يعيد أن استطاع 

إليهاأصاف أنه غير بها استشهدا أن مبق الشعر من بشواهد ذلك على 
ذلك،بحد البلاغة كتبا نداولتها وقد إليها، بق يلم جديدة شواهد 

البلاغية.المباحث لتلك السائرة الشواهد هي وأصبحت 
فيمنها كثيرأ وأوردوا البلاغية، بالشواهد رون المقعيي، وقد 

غيرهمن بها عناية أكثر كان وبعضهم تماسيرهم، من متفرقة مواضع 
علمأهمية إلى يره نفمقدمة في أثار ١^۶، راالكشاف«، في كالزمخشري 

سئعوقل اممه، كتاب لفهم تعلمه إلى الماسة والحاجة للممر، البلاغة 
١الحلم ؛هذ.ا بصر غر وهو للتفسير يتصدى من على 

ممطلحاتتش لم .( ٥٢ ٠٧)والفراء ( ٠j،Y )٩ عبيدة أش زمن وش 
الباحثجاءت ولدللث، الأمر؛ عليها واستقر تماما اتضحت قد البلاغة 

عرفتالتي البلاغة بمصهللحات ملتزمة عنر متفرقه، كتابيهما في البلاغية 
علمفي وصلتا حطوة أود منهما الأول كتاب يعد حين، بعد، فيما 

والكناية،والتشبيه، والتأحير، التقديم لباحث تحرصى فقد البلاغة، 
والألتفات٢،.والاستعارة، والتمثيل، 
كتابهوحاصه كتبه في فاستطاع .( ٥٢٧٦)قتيبة ابن ؛عاله٠ا جاء نم 

متشهلءآالبلاغة، علوم ائل ممن كثيرأ يجلي أن القرانءا مشكل ررتآويل 
الشاهدوجه بيان مع البلاغية، الشعرية الشواهال من بعدد ذلك على 

كانواالذين وأشباههم الملاحية على الرد ذلك إلى دفعه وقد وتوضيحه، 

؛/م.الكثاف )١( 

٩؛-  ٤٢العمري جمال لأحمد الأعجاز تضة صوء ني البلأب الماحث انفلر; )٢( 



تشعره١ ص تشوا ا نواع ا

المقلمفي ال والفبالنامض ؤيتهمول الكريم، القرآن قي يطعنون 
وردما استوعب قد أنه وسهولة بمر يدرك كتابه في والناظر والإعراب، 

فيوأحرجهما للمراء القرآن،، وررمعاني عبيدة، لأبي الفران،، ررمجاز في 
منبعده حاء ومن تلاميده به وتأثر ، وتنظيما ترتيبا أكثر جديد، ثوب 
ذلكبعد والمتومملة المطولة التفاسير من ير نفبجل ولم • رين المق
يركتفالبلاغية، المعر بشواهد عليها والاستشهاد البلاغة، مباحث، من 

والقرطبي^، ٥٤٢)عهلية وابن -(، ٥٥٣٨)والزمخشرى ، ١)٠ الطبري 
وغيرهم.)اماا"ه( 

أبوذكره ما القرآنية الاJراسا١ت، كتب، في البلاغية الشواهد أمثلة فمن 
ءثهد"مهأق.ن إل ريبمؤمحة أس ين ت تعالى نوله ير نففي عبيدة 
ثمعته،-يمه ١^؛؛؛ إل ررمحؤلمء أس ين ارؤبثآ»ْ I ال( نشر حي١[، : ان ]الر;

وأقبلواسيروا ت مجازه ٢[، ءؤذسسي،حوأه فقال؛ ماهدأ حامحلبذ 
عنترة؛قال( هذا، تفعل والعرب ، وأليروا 

مخرمل'آ،ال؛،ابنه جلائب؛-' عسزأعلإ فأصبحت، العاشقين مزار طذ 
"انصرافوهو "الألتف.ادتجا، غيور، البلا سماه ما إلى هنا يشير وهو 

يشبهوما المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار، إلى النخانلبة عن المتكلم 
؛بقوله عبيدة أبو باسمه مه يلم ؤإن إليه أثار من أول، ومن • ' ذلك،، 

إلىفترجع للشاهد، والمعنى الغائس، عن فتختر يخاطنف قد #واليرب 
ولمل. باسمه يمه لم ؤإن إليه الفراء أثار ،،كما فتخاطبها،أ الشاهد 

.١١٧حّين القادر عيد للدكتور غي اليلا الثحث في المحاة أثر انفلر; )١( 
بعدها.وما  ٣٩٦حين محمد الكريم عبد للدممور نتية ابن عند النعر قد اننلرت )٢( 
.٢٩٩اللوال الع القصائد نرح ، ١٦ديوانه انظر: )٣( 
آ/هما.ا/آهأ،القرآن مجاز )؛(
؛٣٩٢للعكري المناعتين ،  ١٧٤مطالوب لأحبمد البلاغية المصّطيحات معجم )٥( 
ر٢١٣٩;القرآن مجاز )٦( 
؛٤٦٠،  ١٩٥، ٦٠ا/ للفراء القرآن معاز انظر: )٧( 



اهريماممران صير هي ؤك>ئ يئ 
تباب في وأدحاله نتيبة ابن شرحه ثم ، الأصمعي التفاتا نمام من أود 

نمبشيء الناهل تخاءلس_ا أن اومنه ونال! معناه،، اللفغل ظاهر امخالفة 
y_iمحر إدا ؤ->ئ كقوله الغاب، لففل على له لخطانم، ا تجعل 

:الشاعر فال [، ٢٢]يونس: قاه ويثوأ ثثؤ ييج  in?محمين أص 
الأندأممالئ، عيها وطاق آقوثح نالثند بالياء ميه ان دا 

الهدليكقول للشاهد، الغاست، حطانم، تجعل؛ أيضا وكيلك، 
ا،١١ وبياصزوحهألث،لأترانم،الآضرحالي كاوجذه م نقييغ با 

الزمخشرىفهذا هؤلاء إليه سق بما ذلك، بحد رون المقوانتفع 
وتللأ١. . أييايث،. ثلاثة في التفاتاُتج ثلايثر القيس امرؤ التفت، ®وفد ت يقول 
مننقل إذا الكلام ولأن فيه، وتصرفهم ازكلأم في افتنانهم عادة على 

ؤإيقاظأالسامع لنشاط تطرية أحسن ذلك، كان أسلوب إلى أسلوب 
مواقعهتختص وند واحد، أسلوب على إجرائه من إليه للإصغاء 

فيالعرب وكلام الشعر من . الطري نال -كما والشواهد يفواندلأى. 
ِص.أن من أكثر الالتفات، 

ؤاؤوآس-ر؛؛وأ تعالى؛ فوله ير نفعند الطبري أورده ما الأمثلة ومن 
زهثرتنول وص [ ٩٣]الغرة: آفلجن ثأدبيم 

^١٥،٩اذك نؤ ئشرثه والخث، داخل حب بعد عنها نصحومته 
وأنهالعجل، حئ، أقربوا الأية؛ معنى أن على يه استشهد حيث 

أفمعلوما كان »إذ الكلام: نمنى السامع بفهم اكتفاة الخب، ذكر ترك 

الدياتى. ouLJiمو )٢( . ٣٩٢الخنامتض انظر: )١( 
 )X( :١٤دما;م انظر . )الهدن.تمتر •وابر )٤
١.الهذونآ/ا• ديوان انظر: )٥( 
ا/أها.)شاكر( اتجري ير نف، ٢٩•-  ٢٨٩القرآن ض اؤيل )٦( 
ا/أا.الكشاف )٧( 

.٣٣٩ديوانه انظر: )٩( . ١٥٤ا/)شاكر( انجري نفير انظر: )٨( 



السيرينلسوا ا مِاع ا

جلقال كما حبه، منه القلب يثرب الذي وأف القلب، يثرب لا العجز 
]الأم—راق:أتنسيه ثابر، محكاثئ آؤ آلمهو عتير ؤوسث1ةلم وناؤْت 

،]يوش: دناه أمالنا أي، محأفير بما ؤًهنا آؤ ألثنيه ومثل ؤ [، ١٦٣
:٢١الشام  JUوكما 

ألأ:ضساثراسم،ألأ:جللىألأإضش،رذس 
النم؛ذكر عن ررأسودلإ. بذكر فاكتفى أصودآ، مما ■ يعني 

.أسوداا سقيت ت بقوله أراد ما معنى السامع لمعرفة 
لمجارء،١٠ذلك! بعد البلاغيون سماه ما هر هنا الطبري ذكره وما 

ونجار،تشبيه وهذا ئشربه، يلوبهم جعلت رروالمحنى! I عطية ابن فال 
•، ٤١٠٠ئلوبهمز العجل أم ثمين عن همارْ 

أبويبله ومن العلبري، الإمام أوردها التي البلاغية والشواهد 
عهلية،وابن الزمخشرى، بعده ومن نتيبة، وابن والفراء، عبيدة، 

العربيالأسلوب لهذا البلاغيين عند الشواهد من تعد والقرطي 
الشيرأا"أ.كتب، قي كثيرة البلاغية الشواهد هذه ونذلائر 

الأدبية:الشواهد - ٦ 

علىيرْ تففي ر المفلها يتمثل التمح، الشعر من الأبيات وهم، 
للاستشهادلا للتمثل فهي تفسيره، في لها تعرض التي المعاني من معنى 

ايكريانمي بن طرنآ مو )١( 
لأ؛وتتمرىالة الشعراء أشعار ، ٧٥ديوانه انض: الشراب،. من حنمي بمعنى تجلى: )٢( 

اوحررالوجٍزا/؛؟آا.)٤( . ٣٥٩/٢)شاكر( اتجري تقم )٣( 
،٢١• القرآن مشكل -ارل ، ٦٢-  ٦١ا/ للفراء القرآن معاني القرآن مجاز )٥( 

القرآنلأحكام الجامع ، ٧٤٠. ٧٣٧، A٤٩٦ ، ١٦٦/١الكشاف 
\إالوجز اب م/خأ0، ، ١٧٦أ/، ١٨١، ١١٨ i\\T\/الكشاف للأسزادة: )٦( 

.٩٥\/0ف القرآن لأحكام الجامع ، ٧١/١١، ٦٦/٩، ٨٩/٢، ١٤٨



رالمفأوردها ؤإنما النحوية، ولا اللغوية النواهد تحت تندرج فلا 
بابخوالأث|عار التمثل وميدان . ؤيقمده إليه يرمي الذي المعنى لإيضاح 
التيالمناسة تكون وربما لها، وحفظهم لها، الناس لامتحان وامحع، 

وهذهرة. المقالأية له تعرصت، الذي المعنى س قريبة الشاهد فيها ورد 
عندوتقل والمرطي، كالزمخثري المتأحرين تفامحير في تكثر الشواهد 

فيرون المقيوردها ما وأكثر والعلبري. والفراء عبيدة لكبي المتقدمين 
مكارمعلى والحسن، بالاحرة والتذكير والوعيد، والوعد الوعفل مواصع 

بمعناهاالشواهد من تعد لا فهي ذللث،. ونحو الأدب،، وحمن الأخلاق 
حلتل. نؤ كانؤإن والنحويون، اللغويون عليه اصطلح الذي الاصعللاحي 

فيهشعر كل يروون أنهم الأحبار رواة غاية أن س الجاحفل ذكره ما تحت، 
واJثلر٢،.الشاهد على العلم مدار وأن ،، واJثل١١الشاهد 

القرطبيأورده ما رين المقعند الأدبية الشواهد هذه أمثلة ومن 
إوقفحيسث، ، يقفأن الناس لتعليم تصدى س على الواحٌتا أن يفرر وهو 

يرهنفعند وذللثؤ . علم بغير القول إلى ذللث، يتحدى ولا العلم، به 
المحرأنث انك قثأ تا الأ لآ بجر ي ثبمثق، ؤJاز١ الى: تعه ة_ولل

الشاءرل؛ا:قول من [، ٣٢]١^٠*: .ه الكنز 
همبنتما إلك، حيض نغاهك، تج4و *5( سدث، ما إذا 

رىذانا.اتطصتنغ'ْ'رلمأئتبأم'اضين 
ماالتفسير كتبؤ قي الأدبية الشواهال ص المؤع هالا على الأمثلة وس 

يئهدأن 'كتتر راروما نعالي" لقوله تفسيره عند القرطبى يه امحسهي. 

.٢٧١اسورالابول/)أ(او؛انواكءنأ/أآ. )ا(
صمنفارم، لأبن الاستشهاد أسات، وانظر ،  ١٩٨\إلأ^\- ١^ لأحكام الجامع )٣( 

يهيتمثل أنه فارس ابن ذكر حيحا  ١٧٤ا/هارون لام اللعبال ءلادتط المخطر نوادر 
يهلاولالثv.أو أحد يلاجالته عندما 

أ/هآا.الأخار عيون انظر: )٥( اJالالث،. صد بن الوليد بن هويزيد )٤( 



اا~~~~السعروة السوامد انواء 

بماالإنسان على تنهد الجوارح أف على [، ٢٢]سلت: ر.ه ثعا 
تالشاعر قول وهى عمل، 

نثنودالمنى عنرات وثقال نزيد والذنوب ينمص العمئ 
شهوديه عالجوارحه رجل واحد ينب جحود تطيع يهل 

يجيدوهمن ثقلملها نيشمهي ننبه همن أل يوالمرق 
أهلبها يتمثل شعرية لنواهد إيراد رين المقيعفى عند ؤيوجد 

ومنالأدبية، الشواهد تحت، تدخل وهي كتبهم، في وتكثر التصوف 
ت\ئؤ\هت تعالى؛ قوله عند القرطي، أوردْ ما ذلك عر الأمثلة 

رمنألإيشي و ألخفار ئن3ةث\ إن أنتة نيئودكم ءاناآؤ ثقؤذوأ لأ 
ال:قحيث، [، ٢٣لال-ت—و؛—أ: .ه أشلنوى نتن »أويى ين،ألإ ّوثههم 

الموالاةفنفى منها، أقرب قرابة لا إذ والإحوة الأياء سبحانه اممه رروخص 
أوأيدشددأ لا أ\نث\' أهون تعار! بقوله الناس بين نفاها كما بينهم 

يربلا الأديان، فرب، القرب، أن ليبين [ ٥١ائدة: »_]الآنفته ،'يزئ 
الصوفثئ؛تنشد مثاله وفي الأبدان• 

عجسج،لذا إى كئيت، وأنت، دنت، قد الأحبة دار لي يقولوذ 
نرثبالقلوب بين بكن لم إذا نرسه يبار تغني وما نئلش؛ 

كثس_،*رمماُت، الجنيج جار وآخر مراده نال الدار بمسد من فكم 
ل3لائم،ب^ الممى ري المر تمفى النؤع ا هن■ ؤيكر 

معانيبها يقصد الي الشعرية الأببايتخ هازْ بأمثال ملاه حيث، الإشارامت،®، 

.0٢٣٠\إ القرأن لأحلكم الجاح )٢( الخاص. الأض ب بن اه همد ص )١( 
القائل.معروغت غٍر والأيات ، ٦١-  A٦٠/ القرآن لأذكام الجامع )٣( 
٣٧٥)الصوفي ابوري النيالمننري الملك عبد بن هوازن بن الكريم عثل هو )٤( 

الإشاراتلطائف منها كتبا فيه وصنمي رالتفسبر اشتغل ورعا، زاهدا كان ، ه( ٤ ٦ ه
٠٦٦٧١١٨اJلأء يراعلأم ، ز١١٣٨بغداد *ارخ اظر: 



الكريمالقرآن صير هي وضري ؤءثام1ر تخهح 
منيكثرون والصوفية الإثاري. التفسير في الموفية حال هي كما بعيدة 

ذلكؤيجري والعمالية، العلمية المعاني تحقيق في الأشعار إلى الاستناد 
ؤيمعونحاالأشعار، معاني ررفينتزعون مقاماتهم، بيان وفي كتبهم، في 

الرفيقةالأشعار في لما الملح؛ من الحقيقة في وهو بمقتضاها، للتخالق 
اتخذهوليلك المهللوب، الغرض إلى النفوس وئحريك الثلباع، إمالة من 

و■ءفلهمااأأثناء في وأدحلوه ديدنا، الوعامحل 
تعالى؛لقوله يره نفعند القنبرى ير نففي الأمثلة ومن 

جمع*الأهله ت فال [ ١٨٩]البقرة: وابإه .الئ\ئوأ مو؛تست< همر ؤ ألأهلت عن 
لأهلمواقيت، وهي • بابهم ومحاٌلأشغالبم للناس؛ مواقسن، هلال، 
أورادهم،مواقيت فللزاهدين أحوالهم، تفاوت قي — الصوفية أي" — القصة 

نائلهممحال لحالاتهم، مواقيث، لهم فهي، مخموصوف أقوام وأما 
وىدكطسلأأساسىليالة مد ليله الفالمر أغد 

آخر:وقال 
ثمانصنر فضل، الصبر فير وما تلاق بلا ممسنر ئد يمان 

وقالآحرلْ،:
١ ٠٢مرارل ولا لهس بأنمانف يا شمن وما لتقضيس شهور 
يفهمهإشاؤيا معنؤر بها يقصد الشعر، من أ؛يارتا ثلاثة أورد هنا فهو 
.هرها[ la؛عليه تدل الذي المعنى، غير الموفية، 

\/\-\\.الراممات )١( 
ليلى.بنجتون المشهور اللوح، بن نيس هو )٢( 
*.L'Uض، اعتر لم )٤( . ٣٤ديوانه انئلر: )■٣( 
0بمه.ط المتوفى القثيرى اطه مد بن الصمت الأموي الشام هو )ه( 
الرب jUا-/ه، الأظني انفلر: نخفم،. أي المز نيها تننإ الص الأيلأ النرار: )٦( 

)ّرو(. ٢٣٥!/
.١٤٤ا/للمشيري الإشارات، لطاض )٧( 





ممسيواممرآناثكويمفى لءث٠ِمم لءقام،ر تتتا 
عطية;ابن قال بعد. يمت لم ومن مات ئد مى على يدثر وبالتخمف 

ذكرهثم . الشاعر. قول بذلك ويشهد العرب، استعمال هو ررهكذا 
أحديقرأ ولم الرائحة، من وقيل; الراحة، من رراستراح; فقال; وسرحه 

ي^^١ كثير; ابن عن المزي نوى ما إلا ثنت لم فيما ؛التخفيف، 
اكتقيل؛،عنه والمشهور [ ١٧]إبرامم; ببته 

اللغوي،الشعري للشاهد المشيري إيراد بين جليا الفرق ؤيظهر 
للايات،الصوفي الإشاري يره نفلتاييد البعيد الإثاري معناه إلى وصرفه 

اللغويواسهادهم السعري، الساهد لهذ.ا المفسرين من عره إيراد وين 
ٍه)آ(

التاريخية!الشواهد — ٧ 

يلجأر المفمواد من مائة وسيرته الرسول مغاني تاريخ كان 
المتصلةوالحوادُث، للأخبار أو الأية، نزول لأسباب يعرصى حين إليها 
أونفيه، أو الخبر لإثبات حجة الشعر من أبياتا فيه ينقل ذلك وكل يها، 

مكانه.أو زمانه، لضبهل 
لقدبل بالشعر، للاستشهاد واسعا مجالأ والتاؤخ السيرة كانت، وقد 

نفوسفى وقوة ثقة ويكسبها يزينها لها لازمه صروره الشعر كان 
منيروى ما صدق على دليلا الشعر كان كأنما والفارئين، المستمعين 

بنعبثي من طلب ه سفياذ أبي ين معاؤيه أو رووا لقد حتى خر، 
نعبيد ررأحبار كتاب في المتضمنة أحباره عليه يقهن كان حينما — ثريه 

.iA/Yالوجيز التحري )١( 
لأحكامالجامع  riO/؟الوجيز \سر ، o\A/r، ٤٧١، ٣٠٣)/\'\< الكثاف )٢( 

ا-ا/ا<0.القرآن 
الجاهلتةفي عاش المشهوينن، والقصاص ال٠عئرين من الجرغمي، ثرية بن غبني ْو )٣( 

لمنق،إلى صنعاء من امحتقدمه أن بعد ه؛، معاؤية وحالي وأسالم، الإسلام وأدرك 
كتابعما كتابين أملى فقد العرب، من الكتب، دون من أول، فهو حبره صح ؤإن 



٢٦!لثعريت ا يشواهد ا أواع ا

وقالشعر، من بها يتمل ما كز وقصمه أحباره في يورد أل - ثرية® 
ذكرئه.إلا أحد قاله فيما ئحفغله بشعر ثمر ألا وسأكاث، ت له 

معاؤيةعاد فقد يالشعر، الاستشهاد في يقصر لا كان عبيدأ أن ومع 
الشعرمن قالوا ما ببعمى حديثلث، شددت إلا وسألتالئ، ت بقوله عاليه يلحمؤ 

لهقال الشحن يقود كان يتح يعر أد عبيد ذكر وحينما أبيات• ثلاثة ولو 
الشعرسمع كلما معاؤيه وكان يعرمحبح. قال الذي الشعن اذكر معاويهت 

لقدلعبيدت وقال الحتر، صحة إلى اطماف الحوادُث، إحدى في قيل الذي 
.بالبرهان حئت، فقد درق لني أو عبيد، يا حديثلث، فى بالبرهان حثت، 

إسلاما،اسس أول عن ه عباس ابن يسأل وهذا 
ثابت•بن حسان قول سمصئ ما أو عباس' ابن فيجيبه 
ننلأبما بمر ي أحاك فاذكن ثقة أجي من شجوأ نذكرت إذا 

للأبما وأيمانا الئؤ بعد دأء-لل4ا أنماها الترثؤ خنن 
الرسلارمصدق منهم الناس وأول مشهده المحمود التالي الثاني 
كتمامحي وردت وقد التاريخي، الثعرى يالثاهد المقمبحود هو هدا 

_lajأوردها وقد تاريخيه، لوقاع تشهد التي، الشواهد من كثير التمسر 
■التمر كتب قي التاردح٠ة الم^^هاددا عن حديهم عند المضرؤن 

وردها ما السمر كسمب فى ال^.روبة الآريخ^>ه هد المحرا هده ومم، 

بنعبيد أحبار بامم طبعا وتد حمتر، وملوك التيجان وكتاب الماصين، وأحبار لملوك ا ~
زعنإلى عاش وتد الأمثال. كتاب واكاتي وأنسابها، واشعارها اليمن أحبار في شرية 
الأدباءمعجم ، ٢٢المجستاش حاتم لأبي المعمرون انظر؛ مروان• بن الملك عبد 

٠٧٨_٧٢/١٢
٠٠٦٠ -  ٠٩٩الجاهلي الشعر مصادر انغلرت )١( 
.IM/tالبلاء أعلام سر اتفلر: الثمي. شراحيل بن عام الجلل التابعي هو )٢( 
للراغبالأدباء محاصرات الطبري ;اييخ القرآن لأ-زكام الجامح )٣( 

.١٧٧ءايت بن حان ديوان ش والأبيات ، ٤٧٤؛/الأصفهاني 





|اا لسوا ا ء ا

المشترئ:الشواهد - ٨ 

مفرداتهاقى الاستسهال مواطن من عددأ تتضمن شعرية شواهد وهى 
علىبها مستشهدون وغيرها، التفسير كتب في وترد تريها، أو اللغوية، 

أوردهاوتاؤيخية، معجمية، ولغويه صرفية، شواهد فهي وجه، من أكثر 
الاستشهاد،وجه تعدد مع الحاجة، يحسا متفرقة مواصع في المقرون 

اللغويكالجانب واحد جاب، على استشهاد من أكم فيها يكون وربما 
عليها،للتنبيه بالذكر إفرادها حس الجوانج، متعددة ولكونها مثلا. 

.يهاوالعناية حففلها على والحئا 

تلغيره ونسب الفرزدق، قول النؤع هدا على الأمثلة من - ١ 
الئ-وولأ؛ناإ ثثوئن ئدأبمافا،وبماثا ثوى 
تحريفااؤيا تإذا والحر المبتدأ أل اعلي المحويين عند شاهد فهو 

تعيينعلى معنويه قرينة هناف كان إذا المبتدأ تأحير يجور ويخصما 
المعنى،حسث، من القرينة لوجود المبتدأ على هنا الخبر مدم فإله المبتدأ، 

تذكرالذي التشبيه فيه يكون فما الفائدة، محهل هو الحبر أئ؛ ءرمتإ فانلث، 
أبنائنابني أل ت المعنى إذ بنونا، قوله؛ وهو الخبر، فهو لأجله الجملة 

أبنائنا«لآ،.بني ح سينا أف لأ تينا، نح 
ابنقال التشبيه. عكس على جاء أيه على البلاغيين عند وشاهد 

علىجاء ؤإثه تأحير، ولا فيه تةالأيلم لا البيث، هذا إف ت يمال راقد هشام؛ 
التثبيه«رمعكس 

.٣٧٤الإعجاز دلائل ا/هأأ، الأدب خزانة ، ٢١٧ديوانه انفلر: )١( 
سائلفي الإنصاف ا/أ'آ، للألفية عميل ابن شرح وانظر: ا/هأأ. الأدب خزانة )٢( 

،١٣٢ا،/مش لأبن الضل شرح ، ٢١ا/• الأشموتي نرح ، ٦٢الخلاف 
،ا/٦٧للشمميطي اللوامع الدرر ، ١٧٣ا/التصريح شرح ، ١٩٨الشواهد تخليص 





ا~االشعربة اتشواهد اتواع 

قولهتصسير عند عطية وابن والطيري، عبيدة، أبو به واستشهد 
 Iأفعلى صرفيأ اسشهادأ [ ١٩لاوئرْ: \لتثيه نن 'همنمؤ تعالى
وأصل٠٠عطية: ابن مال يصوب، صاب من مأحود مطر، يمعنى راًثباا 

بالسكون،احداهمأ وسمت والياء، الواو اجتممت صيوب، ت صيب 
وش*لا،.نني ني معل كما وأدغمت ياء، الواو فنمتؤ 

التميرأى.كب في كثيرة الؤئ هذا على والأمثلة 
م،م، 

)مم(اممرى تفسير \إص القرأن مجاز ، ١٩•-  ١٨٩ا/الوجيز)تطر( المحرر )١( 
\إ\0بر

٦!للفراء القرآن معاني ، Y-UA، ١٠٠٧، ١٨٢■ا/«آ، القرآن مجاز )٢( 
،٣١٢-م، \اه'دم/أ-)شاكر( يرالطبري نف، ١٩٩القران مشم -اؤيل ، ٢٠٢
0\ا\أ\ف، ٠٢١/١٣؟^ rlw، ٣٣٢ه/، ٤٤٥.  A٤٤٤/ه/«أا، ، ٤٢٤؛/

آ/للنحاس القرآن معاني ، ١٥•آآ/ ، Y٢٢٥/)هجر( اتجري ير نف، ٥٣•-  ٥٢٩
آ/ه(،، ٤٧.المحررالوجيز\ا\-1 ، ٨١٨، ٤١؛/\ا\1ل ان، الكث، ٥٥

\إ\'\.القرآن لأحكام الجامع ، ١ ١ ١ ا/ )تجِ( الوجيز المحرر 



اممويماثقرآن تفسير في وكري ؤكام،و 

هالخاك لمبحث ا .

اثسثرق به القحتج الشعري الشاهد 

نجلاالتي الدقيقة المعاسر بوصع وعنائه نبي العربية لأهل كان 
قبولفي التوسع من للحد ودلك عليها، بناء يرففس أو الشعري الساهد 

المعاييرتلف، عن كتبهم في المفسرول يخرج ولم منها، إليه يهلماف لا ما 
هدهوأهم ير، والتغاللغة بين الوثيقة للعلأفة اللغة؛ علماء وصعها التي 

هي؛المعامحر 

الزمني:السار أولا: 
أوثعرأ العرب، أقوال من به الاحتجاج يصح لما زمني حد وضع 

الاحتجاجلعصر نهايه للهجرة الثاني القرن متتمحم، جعل عر فانقى نثرأ، 
،)تاأ"¥اه( زتة بن إيراهيلم آحنه_لم أف وذكروا الحاصرة، بثعراء 
الياديةلشعراء حدأ الهجري الراع القرن منتصف وجعل 

يهميحتج الدين الشعراء تصنيفا واللغة، بالشعر العلماء حاول وقد 
الأصمعيذلك، في ، صنفوقد ،، ر الحدين، علماء صغ كما ءلبقايا، إر 

المحول.وغير الفحول، ئللقتنن: الشعراء فمثم الشعراءا،، ررفحولة كتابه 

ذءمّ،بن الحارث إلى ب ينتهي بن عامر بن نلمة بن علي بن ؛-،( ^١٥٢هو )١( 
سةولد والعباسة، الأموية اكوكين مخضرمى من مشهور شام قريش، اصز وتهز 

ائلمعلى بالشعر بالاستشهاد وقفوا إذ والنحويين، اللغويين عند قيمة ولشعره *؟ه، 
،Y٧٥٣/والثعراء الشعر انفلر: ونل  ١٧•ّة توئي محدْ، والمحو اللغة 

.٢٠٤ا/الخزانة ، rnUالأغاني؛/، ٢٠المحن لأبن الشعراء كان، 
.٤٨٤٨المزم اننلر: )٢( 
.٣٥الجالي جهاد للدممور الأدبي اكد في الشعراء طقات، اننلر: )٣( 



لتفسير١ في به المحتج لشعري ا اتشاهد 

الأصمعي،يم تقمن واستفاد ، )تاّآأه(ل سلام بن محمد بعده فجاء 
منافافتصرنا وقالت الشعراء، من الفحول( طيقة تخير في حذوْ وحدا 

الشعراءسلام ابن م فوفد . ثاعرأ® أربحين على المشهوؤين الفحول( 
إلءاْرض(•

الجاهلية.فحول( طقاتا ت الأولى 
الإسلام.فحول( طقايت( واكا٠يةث 

يمهتقأن( غير  ١،٣ااطشننلهاتين على المخضرمين الشعراء 
أمرعليه استقر والذي ّ مغلقا رأسيا يما تقلكونه بالقبول( يحفل لم هذا 

Iءل؛قادت، أرع إلى تقيمهم هو الزمنية، عصورهم حسا الشعراء تقيم 
نلعاش من وهم الجاهليين، الشعراء طقة الأولى؛ لهلبقة ا- 
وغيرهما.نلممى، أبي بن ورهير حجر، بن القيس كامرئ الإسلام 
الجاهليةأدركوا الذين وهم المخفرمين، طنه ت الثانية لطبقة ا- 

ها.ثاست( ين وحثان ربيعه، بن كلببل والإسلام 
صدرفي عاشوا الذين وهم الإسلاميين، ْلبقة الثالثة: لطبقة ا- 
•والفرزدق كجرير، الجاهلية، يلءركوا ولم الإسلام 
،المحذثوذ(كبشار؛ن؛رد ويقال(لهم; طقةالمولدين، لطبقةالرابعة: ا- 

علامةالجنحي، التمري الم بن اش عبيد بن ملام بن نحني اش عبد أبو هر )١( 
فحولطقات كاب المطوعت كبر أشهر من وغتره، ثعلب لأماJء من واللغة، بالشعر 

\.ir/Tالرواة إناْ ، 5rYU،/بغداد -ارخ انثلر: بغداد. \r^ ّة نوني الشعراء، 
.٢٤\/الشعراء فحول طقان، )٢( 
.٢٤ا/الشعراء فحول طقات انظر: )٣( 

٠٦٧اشبمالي جهاد للدكتور الأدبي القد *ي الشعراء لمقات انفلر: )٤( 
الشعراءورأس العسان، المطبوعين الشعراء أحد عميل، بني مولى معاذ، أبو هو )٥( 

والشعراءالشعر انثلر؛ ^ ١٦٨سنة توفي بغداد، إلى وانتقل المرة في نشأ الم1ءدت؛ن، 
.١١٢/٧بغداد -ار؛خ ، ٧٠٧آ/



الكريمالقرآن تفسير في وكري اثئامحر تخئ 
ومريارى.١،، نواص وض 

أهلأجمع ففد والمخضزمن، لجاثين، الشعراء ثلبقه أما ف- 
علىالإجماع ونقل بشعرهم، الاستشهاد على التربية 

صحةفي العربية أهل انقسم فقئ الإسلاميين، طبقة أما و- 
تفريقين إلى بشعرهم الاستشهاد 

هداؤيمنل الهلبقة. هذه بشعر الامتشهأد يردوو، الذين ت الأول، 
الحفرج،إسحاق أبي بن اممه وعبد ،، العلأءر بن عمرو أبو المريق 

الآئةوذا واشين، الفرزدق، ثكون كانوا حمث، والأص<هتيرى، 
إلىجلس أيه الأصمعي ويذكر الإّلأمأآ،• شعراء من وهم وأصرابهم، 

إسلاميست يحتج سمعه فما حجج ثماني العلاء بن عمرو أبي 
وأصحايه،عمرو أبي مذهب ررهذا ت فيقول ذلك على رشيق ابن ؤيعلق 

البصرة،في نشأ اليمن، من العشيرة، سعد بن الحكم مولى هانئ، بن المحسن هو  ٢١)
فيأحد إليها سمه لم معان إلى وسبق المحمر وصف من أم العلم، فنون وطلب 

t٠٧٩٦/والشعراء الشعر انظرت وصفها. 
٠٦ا/ه_ الأدب حزاتة ا/بملأا، ونقده الشعر صناعة في العمدة انظرت )٢( 
الأدبحزانة انظرت )٣( 
واحدعلى اسمه فى اختلف التميمي، العريان بن عمار بن العلاء بن عمرو أبو هو )٤( 

الناسأعلم كان ؤيحجى. والعريان، وربان، العلاء، أبو ت منها نولا، وعشرين 
التيكتبه وبالغتح الشعر، رواة أوثق وهو الرب، وأيام والسعر، والمرية، بالقراءات، 

عبيدةأبو تلامجيده ومن ه. ١٥٤عام توفي فأحرقها* تنس-لئ، ثم يته، سقف إلى كتبها 
/١١الأدباء معجم ، ٣٥والنحويين اللغويين طبقات انظرت وغيرهما, والأصمعي، 

الحمفليمهمحمد بن حسن الدكتور عنه كب وقد ، ٤  ٠٧/٦النبلاء أعلام سير ، ١٥٦
اللمةبكلية واللغوية® النحوية العلاء بن عمرو أبي ءآراء بعنوان الماجستير رسالة 
اه. ٤٠٢عام الإمام بجامعة المربية 

, ١٣٣؛/الرواة وإنباْ ، ٩٠/ ا ونقدم الشعر صناعة فى العمدة انفلر! )٥( 
،٢٨٢، ٢٦٨، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٣٨، ٢٣٦الموشح ، ٦٩حاتم أبي سؤالان انفلر: )٦( 

٠١٥٠العلماء ومجالس هأآ7 -  ٢٤٤وآلحومحن اللغومحن وطقات 
٠١٣٣/٤الرواة ؤإباْ ، ٩٠ا/وتقده الشعر مناعة فى العمدة انظرث )٧( 



التسمرض به 

أهلفي يذهب مهم واحد كل أو أعني الأعرابئ، وابن كالأصمعئ 
فيلحاجتهم إلا ذلك وليس قبلهم، من ؤيقدم المذهب، هذا عصره 

صارتثم المولدون، يه بأني بما ثقتهم وقلة الشاهد، إلى الشعر 
الفرزدقمع الحضرمي إسحاق أبي بن الله عبد وقمه لجاحه<الا،. 

)٢(.
مشهوره

وهمالملينة، هذه بشعر الاستشهاد صحة يرون الذين الثاني! 
وبريهحبيب، بن ويوس ، أحمد بن كالخليل اللغة أهل جمهور 

لذهبالفرزدق ررلولأ ؤيقول،! الفرزدق، يفصز يونس كان ففد وغيرهم. 
ذيعلى والفرزدق، جريرأ يفضل ^ ٢٣١)سلام وابن العرب«لن. شم 

ؤيقول. شعره® بعضى فى اويهما ويدونهما ارهو عنه! ويقول الرمة، 
والأحطل،والفرزدق جريرأ أ0 على الشنر علماء أجمع ااوةد البغدادي! 

.َ الإسلام® شعراء سائر على مقدموف 
جوارواللغويون، رون المقعليه ار وسالأمر، عليه امتم والذي 

منوكثير ، العربية أهل عليه سار ما وهو الطبقة، هذه بشعر الاستشهاد 
يكادونالتفسير كتب في فهم الطبقة، هن.ه لشعراء وبة متالتفسير سواهد 

.٩١/ \ ونقدم النعر صن1ءة في الع«اوْ )١( 
الأدبوحزانان ، Y١٨٣/لكراء القرآن ساني ، ٨٩، ٤٨٠ا/ والضياء النمر انظر: )٢( 

.١٤٥. ١٤٤ه/

يدلاومما ت يقوله الخلل تهنم، من كله يكن لم العين كتاب أف عالي الأصبهاني احتج )٣( 
يتنهدولا إليه، يلتفت الخليل يكن لم مما المولدين، بأشعار استشهادهم هناا على 

للمحدتين،بيتا أربعين من أكثر على وغيرها والراء والحاء العين في علمت، وقد بمثله. 
غيومن وبشار وسابق، القدوس، عبد بن وصالح الحيوي، يزيد بن فان مثل 

دليلأدل وطا هانئ، بن والحز للأمة، أبي شحر من شيئا فيه وحلّت ل طقتهم، 
.٥٩-  ٥٨التصحيفؤ فيه ينع ما شرح انفلر؛ فيه®• مزيد منسي الكتاب أن على 

.٢٢٠ا/الأدب حزانه )؛(
.٥٥١'أا/"هه_ الثعراء فحول طقا>ت، )٥( 
ا/هّالأدب خزانة انظر: )٧( \إا-\ الأدب خزاة )٦( 



الكريمتفسيرالقرآن في ؤؤاثا/£ا ؤكاء> |تزآج 
علىؤيزيدون الجائيين، طبقة هع _ النواهد عدد حيث من - يتساوون 

المخضرمزلطبقة 

منشاعرأ يى وحمبثلاثة احتج عبيدة لأبي القرآزا؛ ارمجاز ففي 
طبقةمن شاعرا وستين لخمة احنج حين في الإسلأسن، يقة 

فيالفراء واحتج النخضرسم من ثاعرأ وأربعين وواحد الجاهليين، 
شعراءحة بت الاحتجاج مقابرأ إسلاميا، شاعرآ عثر بائي القرآن" ُمعاني 

احغيرْ تففي والهلري المخضرمين• من وثمانية الجاهلي العصر محن 
طبقةعن البغدادي يقول ولذلك إسلاميا. اعرأ ثوستيص بثلأنة 

بكلامهارالالاستشهاد صحه راوالصحبح الإسلاميين! 
إثماأثهم الشعراء هؤلاء بشعر يستشهدوا لم الدين بالعلماء والمغلنون 

أشعارهم،حففل في للناس ترغيبا للمتقيمين التعصب يفلهرول كانوا 
-محته الرديء حتى - القديم الشعر فإف العرُت،، لغة ش حجه لأثها وروايتها؛ 

والسنة،القرآن ير ونفوقواعدها، اللغة تثبيت في به للاحتجاج صالح 
العلماءفكان للحجة، يمالح لا حندآ كال ؤإن فإئه المتأحر شحر خلاف 

فيهاكان ؤإل وروايتها حفغلها في والترغيب المتقدمين أشعار حففل اف يرون 
أشعاربخلاف القرآن، لغة لحفغل المتعينة الفروض من رديء هو ما 

أشعارمن كنيرأ يعيثون كانوا  ١٠١٠١^أف هلأا على يدللث، المتأحرين، 
ارالموشح٠١كتاب في تراه كما بعدهم ومي الجاهلية شعراء من المتقاومين 
أفذلك على ؤيدللئ، . للجرحاني الوهاطة*  ١٠كتاب صدر وفي للمرزباني، 

لهفقال الأعرابي، ابن فكغ يواس، لأبي شعرأ الأعرابي ابذ انشد رجلا 
إلإرن.أحث، الثديي ولكن نر، قال: الئحر؟ أحن من هدا d الرجو: 

صي'آ.انحثخ هذا من التعري• الشاهو على القرين اعتماد رمدي اننزت )١( 
٥.- ٤ الو<ساءلة ، ١ الموشح انظر؛ )٣( ١ا٦• الأدب حزانة )٢( 
.٣٨٤الموشح انفر: )٤( 



التفسيرفي به المحتج الشعري الشاهد 

يستشهدوافلم المولديى طٍشة وهي الرابعة الطبقة أما و- 
هموالمولدون ذلكل٢،. على الإجماع السيوطي نقل ومد ،، بنعرهم١١

غينعربيا كان إذا مولد، ذارجل الشعراء، من للعرب يتمحفوا لم الدين 
ولماستحدثوه، إذا مولدأ الكلام من المولد سمي ®ؤإئما ، محض* 

ثيء«لْ،.كل من المحدث رروالمولد فيما كلامهم من يكن 
أكافمواء أيضا، المحدلم، الشخهس به يقصد المولد أ0 على يدق وهدا 

تعده( ١ ٥ )٤ العلاء بن عمرو أبو كان فقد لا، أم صراحة اش_، عربي 
بشعرهم.الاستشهاد نزص ولم النحدثين، محن والفرزدق وحرين الأخْلل 

نواسأبا أ0 ®لولا ت يقول الذي -( ٥٢٠٦)الشيماني عمرو أبو ومثله 
الالقول محكم لأيه به؛ لاحثججنا الأفذاو بهذه شعزه أممد ه( ١  ٩٨)

الثعن®افتتح I يقول ٢ه(  ١٠)المثنى بن محمر عبيدة وأبو • يخطى* 
ه( ٢١٦)والأصمعي ،. -(*^ ٥١٧٦)هنمة بابن وحتم القيس، بامرئ 
الحشريوحكلم وروبة، هنمة، وابن ميادة، ابن الشعراء ®ماقه يقول! 

حينني أجمعين"أ؟ز رأيتهم ومد -(، ٥١٦)•العذري ونكص )•ْاير(أبن، 
والهلرماح.الكميت مثل هؤلاء قبل شعراء بشعر الاستشهاد يمغ أيه 

عمرلنهاية الزمني التحديد في الحربية أهل أنوال حلال ومن 
يفلهروالتفسير، اللغة في به الاستشهاد وجواز بالشعر، الاحتجاج 

عنهم،الأحد يمح من بين فاصلا يكون ينق، تاريخ وصع في اختلافهم 

.٥٤الأتراح انظر: )٢( \ا1. الأدب حزانت انظر: )١( 
)ولد(.الرب )أ(نن آ/أ0ه. المحاج )٣( 
ا/\/أ*ا.الأدب حزانة )٦( )ولد(.  ٤٦٧"Y/الرب ان مل)٥( 
.٤٨٤اوز،سم!ا/)٧( 
ابنيهاحي كان مجاء، إّلامي شاعر عيلأن، مس من نمر بن معمر بن الحكلم هو )٨( 

'\االأدباء معجم آ/إأ<، الأغاني ، ٣٢الأممعيات انظر: . ٠١٥•ّة نوش مادة 
٢٤٠.

٠٤٢٥الأدب وحزانة ، ٢٧٥٣;والشعراء الفر )٩( 





كفسمرا في به 

الأستنؤهادفي عبيدة أيا تابع وقد المولدين، من إياس بن ونطح 
للأية.ثسيرصا محي واكرطيل٢، اممري^، الشاهد بهيا 

بناهدإلا الموئدين بشم الاستشهاد معانيه في يرد فلم الفراء وأما 
الشواهدوبقية ، معن بن للقاسم وشاهد ، هرمة بن إبراهيم للشاعر 
الأولى.الثلاث الملمات من لثعراء 

الهلبقاتبأشعار بالاستشهاد التزم ففد يره نففي الهلبري وأما 
هم؛بشعرهم استشهد ؛ jjJlJ؛الشعراء وآخر بصرامة، الأولى الثلاث 

عيياليخيلة وأبو ، الذبياني ميادة وابن ، هرمة بن إبراهيم 
وشاهدالشم، بهم حتم قد أنه العلماء ذكر الذين من وهؤلاء ،. الراحزل 

•الطثري به ينلم إيامن بن لمهلع واحل 
وررغريبالقرآن" مشكل راتأؤيل كتابيه في يستشهد فلم قتيبة ابن وأما 

أشعارهممن كييرآ عددا أورد قل. أنه مع مولن.، لشاعر شاهد ياي القرازا؛ 
والشعراء((.وارالشعر الأحبار(( )رعيون مثل الأحرى كتبه في 

الفعلتعدية على تمام لأبي سنت احتج ففد الزمخشري وأما 
[،٢٠.- ijiJWثامإه ير أم ^ثإدآ تعالى: لقوله تفسيره محي ررأظلم(( 

يكونوأن الفلاهر، وهو متحد غير يكون أن يحتمل راوأفللم؛ فال؛ حيث 
)ائللمم(قهليب؛ بن يزيد قراءة له ونشه؛، الليل، ظلم من منفولأ متع.اليا 

فاءلهلأ،لأيم لم ما على 

.٥٣٢ا،؛/)هجر( اتجري تمر انظر: 
.٥٤ه؛/القرآن لأحكام الجاهع انفلر؛ 
؛/أ-ما.القرآن معاني اض: )٤( ا/م\ه. القرآن معاني انظر: 
U٠٣٠؛/ )هجر( انجري تمر )ئ؛كر( انجري تمر ام: 
\\ا\\0.)شاكر( تمرانجري انظر: 
.٤٢١؛/)شاكر( انجري تمر 
.or٦^\ا)هجر( تمرانجري ام: 
لهكيلك الماد النهر وني ، ٩٠؛/ المحيتل البحر في الزمحخشري صن حيان أبو نقالها 



الكريمالقرآن تفسير هي ؤءقرك، ؤءقام،و 

أوسرانمين همتب شعر في وجاء 
٢أمردأشسسرر وجه ظلاميهماعن أجليا ثنت هماأظالماحالؤ 

علماءمن فهو اللغة، فى بثعرْ يتنهد لا محدثا كان ؤإن وهو 
Iالعلماء نول إلى ترى ألا • يرؤيه ما ممنزلة يقوله ما فاجعل العربية، 

وإتقانه<ابروايته لوثوقهم بدلك فيقتنحون الحماسة، بيت عليه اليلين 
أنهمع فممردْ يورده لم فهو الشاذة، القراءة بعد البيت، أورد هنا فهو 

لغته،ذللث، على فماس لروايته، العلماء باعتماد إليه ذمتإ لما احتج 
فينواس أبا حهنا قد ثمام أيي في هذا قوله ْع الزمخشري أف والغرم، 

الشواهدعدد فان أمر من يكن ومهما . وتقدمه فصاحته مع شعره بعض 
للأبيايتحبالنسبة شيئا، ئمثل لا المولدين أشعار من العلماء أوردها التي 
نلهم•لن وردت اض 

عدميعني لا المولدين سمعر الاصمشّههاد عدم أل إلى التنبيه ؤيحسن 
هؤلاءشعر تزكي اللتة علماع أئمة عن كثيرة نقول نئالق فقد فصاحتهم، 
بردأبن بشار لشم العلاء بن عمرو أبي تزكية ذللث، ومن المولدين. 

لخلماشعره بعص -( ٥١٨٢)^،حممه أبي بن مرواو أنثي وعندما 

فيجني ابن لها للم؛بمرض للضحاك. بها نا/آ"اآا الوجيز المحرر وني ا/خا"، 
ااالمحتنم|به.كتابه 

-.٠٢٣١سنة توفي عباسي صاعر تمام، بأبي المعروف الطاتي أوس بن حبيب هو )١( 

اظلماجعل :  ١٥•/ ا نمام أبي لديوان التبريري رح ث وفي ، ٣١نمام أبي ديواف )٢( 
نياصعلى وهو جائز، القياس في وهو الاستعمال، في فليل وذلك متعديا، هنا ها 

حاليوأن تد، غير ها ها أظلم أن ادعي فإن أظلم• مض في الليل، يللم نال، من 
إلىأحليا عدى لأنه ذلك، يدفع ظلاعيهما أجليا نوله فإن الغزف، كاسماب، منموب، 

الفللامن•.
.٨٧. ا/٦٨الكشاف، )٣( 
.iU/1اسي أيان، وشرح ، ٣١٦-T\o/aالأدب خزانان انظر: )٤( 
الأءانىمآ؛ا.انظر: )٥( 



لتفسييرا في به المحتج الشعري الشاهد 

بعضعلى فصلاه بل عاطرأ، ثناء عليه أثنيا حبيب، ين ؤيونس الأحمر، 
التفضيلذلك أنكر قد نفسه مروان أف حش الأعشى، شعر 

،وحديه قديمه فى حر اليجيد اليمن ررذهستا I عييدة ايو ويقول 

ررأبوؤيقول•' النحلنين<<أآ،. في نواس وأبو الأوائل، في القيس امرؤ 
هدهلهم يتح المتقدمين، فى القيس امرئ مثل المحدثين في نواس 

فيوالتصرف الطريق، إلى وأرشدهم المعاني، على ودلهلم الفظى، 
نواس،أبي من باللغة أعلم كان أحدأ رأيت ررما ت الجاحظ ،ؤيقول ءنونهر'ر 

عنقتيبة ابن وقال للأ'سكراه''ل؛،• ومجاسة حلاوة مع لهجه، أقمح ولا 
علىإلا فيها أراه لا شعرة، من أشياء في يلحى كان رروقد نواست أبي 

النحوا،علل من بيغ علة وعلى المتقدم، الثحر من حجة 

بشعرللأمحتهاد يكون أنه إلى يهب قد البثلليومحي اليد ابن إل بل 
ألفي العلماء جمهور مع يتفق كان ؤإن مقبول، وجه المولدين بحمى 

النواهدمن بحدي استشهد أن بحد فقال بشعرهم. الاحتجاج عدم الأصل 
الضميرإلى ءالأل،، لفغلة إصافة بصواب القول صحة تزيد التي الجاهالية 

أبوقال راوند فال: وأله. الم وسعليه الثه صلى النبي على الصلاة في 
اللغة:في حجه ياكن لم ؤإن المتنبي، الهليب 

،٦٧ني أء-دائه مس ينزيذ بث بموم —ل ك سبي واس 
هذابنته في فإل اللغة، في به يحتج لا ممن كال ؤإن الهلتب وأبو 

فيوكان معر؛، بانتقاد عنوا الناس أف وذلك أحرى. جهة من حجه 
جنيوابن حالويه، كابن واشهموبنن؛ اللغوبمى من جماعه عصر؟ 

المضمر،إلى اءآل،، إصافه عليه أنكز أحدآ منهم رأست، وما وعنرهما، 

•الأغاني؛،؟/AV )٢( . ١٠٣-الأغأنى«ا/أ-ا انظر: )١( 
.١٣٨٥)٤( 0آ/\<"آ. ]ص )٣( 
.٤٢١ا/ديوانه انظر: )٦( اضراء الشعر )٥( 





التضسرفى به المحتج الشعري الشاس 

أحمدتبن الخليل ائي الكسأل وقد ، النداوة وأهل اليريت،، أشياخ 
همتهامةوجد، الحجاز، بوادي من قاوت هذا؟ ، ILJLpأحدُتح أين من 

وذكر• أعرابتا الشاعر يكون أن الشعر آلة ثنام من حمل الجا وجعل 
أوالشعر، بيوت في البرية نكاف كاف راولما ت بقوله ذلك عله الفارابي^؛، 

مايتركوا أن من وأبعد أجفى أمة، كل من والأحبة والخيام الصوفي، 
حروفئخيل عن نقومهم يحضوا أن وأحرى فيهم، بالعادة يمغى قد 

يخالطهمألا وأحرى بها، النهلق عن وألسنتهم وألفانلهم، الأمم، سائر 
المدنسيان وكان فيهم، الدي والجفاء للتوحس الأمم، من غيرهم 
يمالنهلمهم انقيادأ أشد نفوسهم وكاك أطبع، منهم المدر وبيوت؛ والقرى 

منهم،البراري محكان عن الأمة لغات توحد أن الأفضل كان يتعودوه، لم 
كانئ،التي الحاصرة يخلافي، ، الaلائفتاناا هاتان فيها الأمم كانت، متى 

حينماالعلاء بن عمرو أبو ذللث، إلى أثار وقد ، واللحن الخلط مفلنة 
والفرزدق؛؛روية عتر لسايه محني إلا يالحصر أقام بدويا أر رالم قال! 

-العربية الجزيرة وسط في البداوة ش القبيلة توغل قدر فعلى 
جنيابن غمد ولدللثإ فصاحتها، تكون ء وتهامة والحجاز نجد كبوادى 

أهلعن أحد كما المدر أهل عن الأحد ترك في ررباب بعنوان؛ فصلا 
ؤيقولون:على ينرؤياتهم المريض بعض افتخر كما الوبراال٩،. 

.Y0A/Yالرواة إنباْ انظر: )٢( . ١٧٧الغفران رسالة انظر: )١( 
اوانواشنم/آ؛ا.انظر: )٣( 
ددُشراوتوفي - ٥٢٦'سنة ولد وما، الفيلطرخان بن محمد بن محمد تمر أبو هو )٤( 

المعلمأرسطو كتِا لشرحه الثاني بالعلم ولقب، الفلاسفة، تمار من يعد ;. ٥٣٣٩سة 
\.oT/oالأمان وفات، انظر: الفلاسفة. محي الأول 

)حا(. ٣١٨٢; المرب، لأن انظر: الصحراء. إر شر وهو ١لرuل، ص )٠( 
اوانوالتسنا/ماّانظر:)٧( . ١٤٦والألفاظ الحروف )٦( 
٢٠ ٢ ٠ / ١ لأدب، ١ حرانة ، ١ ٥ / ١ الغني شواهد شرح )٨( 
الخمائصأ/ه.)٩( 



سموض لقج 
أحدواوهؤلاء النراييع، واكلة المسا>>_،، حزمة عن اللغه أحدنا ارإئما 
النواريزاوأكلة الكواميخ أصحاُس، الئواد أهل عن اللغة 

مقمورأالحاصرة قيمة من والحئل البائية، قيمة من الرفع يكن ولم 
الجاهلي،العصر في بينهما التفريق إلى يشين ما فهناك فمهل، هؤلأ؛ على 
قبلالتوفي العبادي نيد بن عدي فهذا ليقة، والالفصاحة عصر وهو 

بثعرْالامتثهاد العلماء يرى لا منه وثلاثتن خص الهجر؛ 
الهجرة؛؛،،من الثاضة السنة في المرقى الفالت، أبي بن أب ومثله 

سلْ،.ش>ة أ0 العلماة ترى لا حيث 
البداوةصفة ثحمق على البصرة آهز وخاصة العلماء حرص وقد 

عبيدةأبو فهدا لهم، واعترار فحر مصدر دللث، وكان عنه، يأحذون فيمن 
مجاز١١كتابه من يمهلعة الجرمي عمر أبو أتام عندما المثنى بن معمر 

،حلافهذا فإن عبيدة؟ أبا يا هذا أحذمت، أين من  ١١ت له وقال( المرآن،ا، 
أعقابهم،عر اتئاِلين الأعرابط ير نفهذا لي: فمال، ،. الفقهاء١٦ير نف

3در0أاشئت ؤإن فخده، شئت فإن 

عنولا نمل، حضرى عن ثوحذ لم فإنه اروبالجملة الفارابف: يقول، 

مننربؤع جمع واليرابح محبا، حعع الئجامحت، صائد وهو حارثي، جمع • حرثة  ٢١١
مننيغ كامح، جمع والكوامح: • ندالتهم الم بهذا بشير وهو انمحراء حيوانات 

المرينالنحوين أخاد انقلي؛ • بالفارث اللص *و والثوار^زت معرب، وم الإدام، 
٩٩ ،jU  العربoo/\y \ ،)كح(rT/r \.)حرش(

الألياف،ؤيدحل الحيرة، بكن كان التميمي، العبادي حماد بن نيئ بن عدي *ر  ٢٢١
الشعرا)فلرت حجه. شعره يرويا لا والعلماء حدا، كير شيء عنه واحتمل لمانه، فثقل 

Y/، ٢٣٠ا/هآآ، والشعراء الشعر ا/ءة>، ١^١٠ فحول طمات انظر: )٣( 
,ov/Tالمهني أييات شرح ، ٨٩

والشعراءالشعر انذالرت )٤( 
الأغانيا/اأ؛، والشعراء الشعر انظر: )٥( 
٠١٧٦واللمثين النحوين طبقات )٧( • المقمرين تفسثر يما ^٦، 



———١r ^عرياثعتجبيفياصسر 

الأممائن صثجاور التي بلائهم أطراف بكى كان ممن البراري، سكان 
كانوافإنهم ^١^٢،؛ من ولا ،، ١٣من لا يوحد لم فإنه حولهم الذين 

محنولا وعئاذل؛،، لصا٧^٣، من ولا والمط، ممن لأهل مجاوبين 
فييقرأون نصارى، وأكثرهم الشام، لأهل ئجاويئن كانوا فإنهم ،؛ إيادل 

تجاورينكانوا فإلهم ؛ ٢٦٣١ولا ئغلب من ولا العربية، بغير صلابجم 
البحرين،سكال كانوا لأيهم ؛ القيى عبد من ولا والفرس، للئبهل 

بنالحارث بن عدي بن مالك وعو لخم، إلى ينب مظتم، بطن _^،، بن لخم ، ١١
بغالين،الرملة بين متفرية مساكهم كانت، القحُلانية، من نيد، بن ادد بن مرة 

العربحزيرة صفة انظر؛ العراق،• مالوك المنل-ر آل، ومنهم والجولان، وممر، 
T-r/Yللزيري الأرب نهاة ، ٣١-  ١٢٩للهمداني 

الحارث،بن عدي بن جذام بمو وهم السنانية، من كهلأن من طن ءل.ى، بن جذام )٢( 
العرب.من ممر مكن من أول، وهم الأردن، وحول، وترك، دين بض كانت 
.٢٢٠الاشمماق ، ٣٣•١; الأعثى صح انفلر: 

أطرافسكوا ويو ج،، المأهل أكر قول عش القحعإان_ة من محشم بطن نمامة )٣( 
المحرانيةوكاث السلاسل، ذان، ني النص. وحاربهم الشام، جهة من اذج}.>وة 

الأربنهاة الأءشىا/أام، صح انفلر: سهم. متشرة 
ماءهو ونل؛ الغوث، بن الأزل بن مازن ومو اليمن، نائل من ءْايم، شعب از غ، ٤١

ومنهمإليه• لموا الأزل من نوم نزله الشام بلاد م، ماء دذز،ت باليمن، مأدب د ب
انظر:١ حولها وما دمشق جهة الشام، ببلاد ديارهم كانتا الملوك• رهعل جغنة بنو 

.٨٨٤م العرب نائل معجم 
ارضنزلوا عدنان، بن معد بن رار بن بنوإياد وهم العدنانية، من مفليم بعلن إياد ( ٥١

الخلاب،بن صر يهد ش الإسلام في أكثرهم ولحل حولها، وما والموصل ؛،، ١٠٣١١
السابقةالأمم أخار أكثر وصلتا ومنهم ساءا-ة، بن كقس مشهواّون حياء ومنهم 
.٥٢ا/العرب قبائل هعجم ^ ٨٣٦ ٦! الأرب، نهاية اننلر• وجل-برإ• كيم 

الملأةأورديتهم من العدنانية. من ربيعة، بن أسد من بطن قاسعل، بن النمر هم )٦( 
.٣٤٣، ٣٤٢، ا/٢٨الأغاز ، Y'Yيرد لأبن الادقاق، انفلر؛ باليمامة. 

بنليي بن انمي بن القيم، همد إلمح، تصب *٠^-؛، ميلة انمك،، بن النيى همد رما، 
إلمحاحرم.ا نم بتهامة مواطنهم كانتا العدنانية، من نزار، بن ربيعة بن أد بن جديلة 

.٣٢٩الأرب^ نهاة اننلر؛ بها. واستقروا الحرين 



الكريماممرآن تخسير في ؤم3( لءثام،ر 

للهندلمخالمكهم ؛ عمان أزد من ولا والهرس، للهند مخالطين 
ولولادةوالحبثة، للهند لمخاممهم أصلأ؛ اليمن أهل من ولا والمرس، 

وقيم،أمن ولا اليمامة، ونكان ~بن1مغ بمي من ولا فيهم، الحبشة 
منولا عندهم، المقيمين الأمم ئجار لمخالهلتهم الطائف؛ ومكان 
ينقلونابمدأوا حين صادقوهم اللغه نقالوا الدين لأل ،؛ الحجازأ حاصرة 

•ألمتهم١١ ويلدن الأمم، من غيرهم حالهلوا قد العرب لغه 
البراريمكان من منها، والفصيح لغتهم ارفتعالموا ت أيضا ؤيقول 

أوطفي كان من المراري سكان من ثم الحضر، أهل دون منهم 
وهموانميادأ، إذعانا وأبعدهم وحماء، نوحنا أشدهم ومن بلائهم، 

هذيل*لا"،•ئم وضء، وأني، وتمم، قيز، 
الأحدعلى يحرصون كانوا العالماء أف على ، Jjijالقول هذه كل 

يلجأونولا عداهم، ما ويفعفول البادية، إلى ينتمون الذين الشعراء عن 
جعلقد المعيار وهذا الحدود. أصيق في إلا غيرهم عن الأحاو إلى 

الجاهليينالحضر محراء من الفصحاء بنحر يحج أنه إلى يان.هبون العلماء 

تنتسبقح3لاذة نيلة دهم، الأزل، بطون أحد عمان وأزد العرب، نائل أتمر من الأزل  ٢١)
نمرتهميعد يعمان عمان أزد واستقر كهلأن، بن مالك، بن ب، بن الغويث، بن للازد 

.١ ٨ ء  ١٥؛/العرب ناتل معجم انغلر•' له، فوا مأرب سد وانهيار 
العدنانية،من وائل بن بكر بن علي بن صمب، بن لمم بن لحنيفة ينتسون حنيفة بنو )٢( 

الشامبلاد أدنى الإسلام أوائل لي اكنها ممحاربة، نيلة رهم، تمترة، لطون وتتفلع 
حروبم، بكر أبو حاربهم وند اليمامة، ارض من واثال، والقيموم، الشيح إلم، 

.٣٣٩ا/ الأعشى صح ، ١٦١الُرب حزيرة صمة انثلرت الرئة. 
كثيرة،بطون وهم العدنانية، هوازن من منح بملن وهم *شه، بن لثميف به تنتنيلة  ٢٣)

نائلمعجم اننلر: الة. ذي حنين يوم المبي. وحاربهم بالطائف، مواطنهم 

>،<مح.
٠٢١٢والمزهر ، ٤٥-  ٤٤الاقتراح وانظر: ، ١٤٧للفارايي الحروف )٥( 
٠٠٥ ٩ خلدون ابن •قيمة ، ١  ٤٧للفارايي الحروف )٦( 





الكريمالقرآن تفسير في 3^،>؛، ؤءثام> 

ثميم،عليا الناس ءانمح I أيضا العلاء بن عمرو أبو ؤيقول . ذنوءْاا 
الماس*أنمح ت قال أنه أحمد بن الخلمل عن وروي ،. نيس'اأ ونملى 

لغهنيس ونملى ئميم، عاليا لغة أف الفراء ؤيذكر . الثراء® أرد 
نصرلأيي المسألة هذء غي كتب من كل ينمله نص وهناك ،. ح1اوةأ

الألفاظ،س للأفمح انتقاء العرب أجود قريس ااكانت، ت يقول الفارابي، 
فيعما ؤإبانه مسموعا، نها وأحالمهلق، عند اللمسان على وأسهلها 
احدوعنهم اقثدي، ^ العربية، اللغة نقلت، عنهم والذين النمس• 
فإلوأني، وئميم، فيمل، هم العرب، قبائل سن من العربي اللم،_ال 

الغريب،في امحل وعلهم ومعغلمه، احد ما أكثر عنهم الذين هم هؤلاء 
الءلاتيين،وبعض كنانة، وبعض هذيل، نم والتصريمج، الإعرابخ وفي 
لخم،من لا يوحذ لم فإنه • • قائلهم• سائر من غيرهم عن يوحذ ولم 
هفاعةمن ولا والمط، مصر لأهل مجاومنن كانوا فإيهم جذام؛ من ولا 
وأكثرهمالشام، لأهل مجاورين كانوا فإنهم إياد؛ من ولا از، وغ

المر؛ولا تغلب، من ولا العربية، بغير صلاتهم في يقرأون تمارى، 
كانوالأنهم القيس؛ عبد من ولا والفرس، للبل مجاوينن كانوا فإنهم 
لمخالهلتهمعمان؛ أزد س ولا والفرس، للهند مخالهلين البحرين، سكان 
والحبشة،للهند لمخالطتهم أصلا؛ اليمن أهل من ولا والفرس، للهند 

ثقيفإس ولا اليمامة، وسكان حنيفة بني س ولا فيهم، الحبشة ولولادة 
منولا عندهم، المقيمين الأمم تجار لمخالعلتهم العلانف؛ ومكان 
لغةينقلون ابتدأوا حين صادقوهم اللغة نقلوا الدين لأن الحجاز؛ حاصرة 
٠ألمنتهما؛ وفديتج الأمم، من عرهم حالعلوا قل العرب، 

\/yr\.ونقدم الشم صاعت في انمدة )١( 
١٣للمرد الفاصل )٣( ابقا/مما. الالمدر )٢( 
القرآن،عاتي اننلر: )؛(
.١٢١٢واوزعرا/اامآ_ ، ١.٤٥^٠^٤٤ )٥( 



اآ~~7~7تتفسير ا فى به تمحتج ا لشعري ١ هد  LulI ا

فيتشددوا الذين البصريين مذهب يمثل المارابي إليه ذهب وما 
فقدالكوفيون وأما ،، والثعرلاللغة عنه تؤخذ الذي العربي فصاحة 
علىالإحماغ أف إلى ذاهبين العربية القائل عن الأحذ في توسعوا 

ألنتهااد قسسبت يلم وأئه الحربيه، تتكلم العريس، قبائل جمع أل 
عنهمالأحد فيجب وعليه المحقي، الافتراضي هو ؤإثما فعلا، بالمخالهلة 

سارما هو الكوفيون إليه ذم، وما ، بعضهار على الاهتصار دول حميعا 
فقدوالغريسا، القرآن معاني وأصحاب كتبهم، في حميعا المقرون عليه 

دونالاحتجاج عصر إلى ينتمون الذين الشعراء حمع بشعر استشهدوا 
ومسلة.قملة بين تفريق 

عليهاالنمى على والحرصي للقبائل، التحدي،. هلوا سبب، أن والفلاهر 
الانحرافإلى العربية اللغة تعرض من الأوائل اللغويين حشية إلى يعود 

إلىيودي قد مما الكريم، القرآن نزول إثال ححائصها عن والابتعاد 
الخصائصمختلفة ثانية لغة ؤلهور 

فإنالاحتجاج؛ واع يعضدها لم فلسفية نفلرة الفارابي ذكره وما 
وسيبويهأحمل. بن الخليل مناو ومؤلفاتهم أقوالهم حففلمت، الذين العلماء 

إلىالفارابي، ذهب التي الحربية القائل كل بأشعار يتشهدون اليوم وحتى 
القبائزجمعة الكريم عجي حالي الدكتور أحصى وثل. عنها، يوحد لم أئه 

ومنهاقبيلة، وعشرين ستا فوجد.ها شعراءها بشعر سيبويه استشهد التي 
بشعرهاالاحتجاج عدم على الفارابي نص التي، القبائل 

يلتزمفلم والنحو، اللغة كتبا عن ذلك، في التفسير كسبا يخؤج ولم 
التيالقبائل كزإ عن أحذوا ؤإيما بعينها، قبائل عن بالأحد رون المق

انفر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

٠١٥٤النائلة الجبار لعيد رالاسّتثمهاد الشواهاا_ 
.بعدما وما  ٣٧٦المخزومي لهدي الكوفة مدرسة 
٠٢٧٢جمعة لخالد سيويه كتاب فى الثعر شواهد 
٠٣٠٣.  ٢٧٣سويه ياب في الشم شواهد 



الكريمالقرآن تفسير في ؤ)يثهم5( لتلج 
عنها،يوحد لم أثه المارايئ ذكر التي القبائل ومنها أشعارها، حفظث 
*ذلك تفصيل وسيأتي 

مامع يتناقض قريش، بشعر العلماء استثسهاد عدم من ذكره وما 
أفصحهي قريش لغة أ0 عالي العلماء إجماع من فارس ابن نقاله 

اللغات،أفصح قريش لغة اعنر قد تمابه في سيبويه إن بل ،. الالغات١١
بقلةيعترض وربما . المدمي الأولى اللغة وهي وأعلاها، وأقواها، 
القرش ثعر قلة هي العلة بأل فيجاب قريش، بشعر النحويين استشهاد 

وقلتهالشعر كثرة في تتفاوت والقبائل به، الاحتجاج صحة عدم 
اللغويينعلى الغالِح أن بدللثج يريد أئه إلى الفارابي، عبارة نوحيه ؤيمكن 
أنهذكر التي القائل عن أحدهم وقلة عليها، ص التي المائل عن الأحد 

ذكرهاالتي القبائل من أحدوا العلماء أن المقصود أن أو , عنهايوحد لم 
احدوالم التي وأما سواء، حد على والنثر الشعر من عنهم ورد ما كل 

ستقد لأنه الشعر؛ دون وحده الثر على عنهم الأحد عدم فيقتصر عنها 
تلكبشعر استشهدوا قد والمفسرين واللغويين المحويين من العلماء أن 

قدالفارابي يكون أن ؤإما عنها. يوحذ لم أنه على نص التي القبائل 
يكونأن ينبغي كان وأنه قيا، فلاحتماعيا مذهبا التحديد بهيا ذهسؤ 
أنوذللث، فعلا، وقع الذي هو أنه لا ذلل؛،، على العربية أهل عمل 

بها،المعروفن اللغة أهل من يكن ولم فيلسوفا، بكونه اشتهر الفارابي 
لأرسطوالهلسعة،ا بعد لكتاب،اما شرح والحروفار ااالألفاءل وكتابه 

اللغةكتب يملون في المفرق كلامهم تضاعيفح في العلماء ذكر وقد 

٧.الغوث لخار ثرش نئن ، ٣٣الصاحي انظر: )١( 
٠٩٨الحديثي لخديجة المحو وأصول الشاهد انفلرت )٢( 
،٨٦/١ونقدم الشعر صناعة في العمدة الشعراء فحول يمان انفلرت )٣( 

؛.Un/Yالزهر 
, ١٣٧سلمان عدنان للدكتور والمحو اللغت يي دراسات ،  ٢٧الحروف كتان تحقيق مقدمة )٤( 



يإبيفىالأضسر

الشعرالأسشهاد عملية في وقواعد بقوابط يمي أن ثمكى ما والتراحم 
أطلقوهافقد والبلاغة المعاني انل موأما ،، والنحول اللغة ائل معلى 
الثدامىبشعر عليها الاستشهاد فأباحوا والمكانئة، الرمانية القيود من 

الاستشهادمن أكثرت قد البلاغة كتب إ0 بل مواء، حد على والمحدتين 
إلىينتمّون الدين القدماء بشعر الاستشهاد من وأقلت المحييين بشعر 

ئمام،أبي شعر على بعضهم اقنصر وند الأولى؛ الثلاث العليمات 
والمتنيوالبحتري، 

هداذكر سكر »ولأ للمت>ني: ببيت استشهاده بعد حض ابن وقال 
الموضعمدا من عليه نحن ما أثناء في - مولدأ كان ؤإن - الرحل 

يتناهبهاكما المولدون يتناهبها المعاني فإن متريه؛ ولهلف وغموضه، 
-الناس لجلة التعقب الكثير وهو - العباس أبو كان وقد المتقدمون، 

كانلما الاشتقاق، كتابه في الطائي أوس بن حبيب ثعر من بشيء احتج 
لفؤله((دون معناه، فيه غرضه 

بالشواهدالاصتشهاد عملية في أثر له يكن لم المبلي المعيار وهذا 
منعراء الكافة ؤشعر المسمرون هد اسبل التفسير، كني، في عرية ال

بعضعن الأحد كثرة وترجع أشعارها، حفهلئ، التي العربية المائل جمع 
أشعارها،من حفثل الذي القدر إلى أحرى عن الأحد وقلة القبائل، 

.؛JL،j Lأو القبيلة هذه عن الأحذ صحة لعدم وليس الثقات، الرواه ورواْ 
الأخذقل وقبائل شعرها، لوفره عنها الأخذ كثر قبائل هناك كان ؤإن 
ذللث،تفصيل وسيأتي شعرها، لقلة عنها 

.٦٥صلطاني علي محمد لالل.كتور اللغة في أبمحاث ت انظر )١( 
او1ئرا/'ا.الخل انظر: )٢( 
،٢٨٥منة توفي والأخاد، واللنة النحو في الإمام يرتد، بن محمد المثري يريد ، ٣١

الخماممس)٤( 
.ءس٧٩٣الشّر في الشعرى الئاهد عر المقرين اعتماد مدى انثلر: ( ٥١



الكريمتفسيراهمآن في لك>ئ _>>> لقنا 

!٥^٠
هالمبحث ه< 

اكافمرسم،السمرى الضاهيد 

الوصمهاللغة قي والعتب ءتس،، جمع العيوب 
أوو\ذك1كإ التعري الشاهد تشل الذي المؤثر القادح واصعللاحا! 

به.الاستشهاد ضعفا 

مشاركةلالمفسرين وكان التحويون، الشعرية الشواهد مد ْس وأول 
ومماتعندها ووقفوا الشعرية، الشواهد من عددأ تعقبوا يقد ذللث،، يي 

نهليبما الشعرية الشواهد هذه في بعمهم فهلعن واعتراض، نفد 
بمابعضهم ونقدها الاحتجاج، دائرة عن ؤيخرحها بها، الاستشهاد 

.يها الاستشهاد صحة حول يدور الثالث، ويجعل بها، الاستشهاد يقعن، 
عدة،أمور إلى الشعرية للتواهد نقدهم في رون المقاستند وقد 

أومجا، بس، للها واحتلاقهم الشواهد، هذه بوصع الرواة اءترافث، منها 
الروايةثعدد أو قائله، جهالة أو الشاهد، ومحع عر الأئمة أحد نمى إر 
إماالتحري الشاهد على الوصع علامات فلهور أو الشاهد، موصع في 

العيوب،وهذه فيه. الصنعة علامات من ذللثإ عير ؤإما لمغله، لركاكة 
ويقلهالحجثة، عن الشاهد يخرج ما فمنها واحدة، درحة عر متا لي

بمجردقائما عليه بيي الذي الحكم يجعل ولا يضعفه، ما ومنها يالكليي، 
الشعريالشاهد عيويسؤ تقيم يمكن ٥^١١ عر وبناء الشعري. الشاهد هناا 
Iنسمين إر القرآنية والدراسات النفير كتب في 

الربط jU،  Y١٨٧/اسم ، ١٨٩؛/اس .قايس انظر: )١( 
)ب. ٤٩٠ا،/



لمفسرينا عند الشعري الشاس عيوب 

الناهديصالح لا التي وهي • للشاهد المسقطة العيوب الأول؛ 
فينليلة وهي بالكلية، قهل ؤيللاستشهاد، — ثبتت إذا - معها الشعري 

•النحو كتب وفى المر، كسب 
الشاهدقوة من تقلل التي دهي • لاكاس المضعفة الميوب الثاني؛ 

وحهتالتي الخيوب وأغلب لالكااية، تنهله لا ولكنها وحجيته، الشعري 
يعدما المبحث هدا في أوردت وفد • القسم هذا من الشعري الشاهد إلى 
كيلك.وليس عيأ ينلن وما الشعري، الشاهد في عيبا 

التعري.أالثاصأ المسقطة العيوب، الأول: لقسم اه 
تحته؛فيرحل الأول المم فأما 

المسعة؛أو يالوصع الشعري الساهد هم؛، لهلمن، ا_ 
وصعيمال؛ الاختلاق، منها معان لعدة اللغة فير الوصع يأتي 

عليرفلاق وصع يمال؛ الإلصاق، ومنها ، احتالمهر أي؛ وصحا؛ الشيرء 
،٢١٩ألصقه أي؛ كدا؛ ملأن 

الوصعفيه ونع الذي الشعر من جزء هو الشعري والشاهد 
يحضأو الشعر، رواة يعفى يمول أن هو الموصؤع والشعر والاختلاق، 

من،اللماء ومن • الشعراء من، المتهدمين، إلى، ينسيه نم ثحرآ المولدين،، 
على،النحأزغ للمقل لا متعما ١ الخنحول، يميه فتية واين ٠ الممنؤع يمه 
ابن،وأما يمله لم من، إلم، قولأ ب تنأن بمعنى، اللغة ءي، وقعه أصل 
الرواةمن، أحد عند يكون ما النحول يالشعر يعنيان فإنهما وخلف، ملام 

متقدمشاعر إلى، الراؤية به فينبعينه، متقدم لشاعر معروف، شعر مس، 

انفر)١( 

انفر)٢( 
انفر)٣( 
انظر)٤( 

اوحكمأ/آ؛آ.
.١٢٣٤; للمخاوي اس نح 
٠٨٠—  ٧٩شاكر لمحمود صعب نمهل 

);حل(. ٧٥-  ٧٤/١٤العرب دا0 



الكريمالقرآن تفسير في ( SyMiiiزكاصر 

بهالاستشهاد في يقدح ولا فحب، الشعر نسبة في خطأ وهذا . آحرل 
بعينهقائل إلى بته تصحة في يقدح ؤإنما إسلاميا، أو جاهليا كان إذا 

بعباراتالموصؤع الشاهد عن العربية وأهل رون المغعبر وقد 
تقولهم أو مصنؤع®، راوهو قولهم! أو موصوع،ا. رروهو ت كقولهم متعددة، 

يتعقبمما وغيرها القدية التتعبيرات وهذه . ءمحمول® أوت منحول®، اهو 
قيلالذي والممنؤع الموصؤع منها البحنا يهم الأشعار بعض العلماء به 

به.الاستشهاد سقوط يعنى مما الاستشهاد عصور بعد 

قفيةهي بل فحب، الشعري بالشاهد محتما يكن لم والوصع 
.،الرسول، حديث إلى الوضع وتطرق، بل عموما، الشعر في معروفة 
عليكذب ررمن فقال،ت بالنار، الوصع الكذب يتعمد من توعد ولذلك 
النارءمن مقعده فليتبوأ متعمدأ 

وقدكله، البيس، يشمل كليا، يكون فد الشعري للشاهد والوصع 
فيحذفهاكلمات أو كلمة إلى النحوي أو الراوي يعمي حيث حزئيا يكون 

يريده.الذي المعنى اير ؤيالوزن، يناسب ما مكانها ؤيضع 
يضعهاالك، الشواهد تللتا وهى الممنوعة، الشواهد ذلك ومثل 

حقيقتهافى وهى، الفصحاء، العرب قالته مما أنها على ويتلها صاحبها 
واضعهاأو قائلها يحرف، لا كما لواحق، أو موابق لها ليس يتيمة أبيات 

منهايخلو يكاد لا بحيث والتفسير، المحو كتب، في وتتردد الأغلب،، على 
فيمن.هب، تأييد غالبا منه الغرض يكون مما ب،، الكتتللث، من كتاب 
لهاالواضع معرفة بحّتج الموصوعة الشواهد وتنقسم اللغة أو النحو 

ام:أقثلاثة إر 

A/Sالشم!، نحول طقات انظر؛ )١( 
■٨ * —  ٧٩شاكر لمحمود صعب، نمط ت انظر )٢( 
.٣٤٢٢برقم  ٤٢١م/ سلم ، ٢٤٣٣برتم الخاوي _، .تفق )٣( 
.٦٦ي الحار لخد المم ني والاضهاد النوائ انظر: )٤( 



المفسرينعند لش|مي ا ايثاصء عيوب 

بوضعه:واضعه اعترف ما أولا: 

بعضبوضع بالاعتراف تصريحهم العلماء من عدد عن حفظ 
ماالموصوعة الشواهد هذه أمثلة ومن ء للمتقدمين بتها ونالأشعار، 

الشاعر:نول وهو تفاسرهم، من متمرنة مواضع في رون المقأورده 
والصالناالثيب إلا الحواديئ، من ئكرت الذي كاذ وما يأثكرم 

تعالى؛قوله معنى على عبيدة أبو به استشهد فقد للأعشى، أنه على 
•٧[ود: زميتيم نلي ُه=محئم إثو نجث ي أيتيم رءآ 

.١^٧^١٢ذكر نم .« . الأعشى.  JUسواء، وأنكرهم رانكرهم فقال: 
الشيء1يمنت منه: ؛ايقال فقال: نفسها المسألة على الهلبري به واستشهن. 

١لأعشى:قول و\1ُط ومي ورحد، بمعى أكره، وأيكرثن امحنْ، 
والصلناالثيب إلا الحواديث، من نكرت الذي كاذ دما وأئكرسي 
كذلكالعلبرى به واستشهد ا. البيتءأ في جبل اللغتين فجمع 

آنيلإ؛؛؛؟^ ٥١ؤء ت قال كما اللغتين، بين يجمع ند 'االعرب> أزن عر 
قالوكما ،، والتخفمفالتنديد بين فجمع [ ١٧]الطارق: ه ر. ييثا 

الشاهدر٣،.ذكر نم  ٠٠.الأءشى.
أباأن البصري حبيب بن يونس عن عبيدة أبو نقل قد الشاس وهلءا 

شعرش البت هذا زدت الذي ارأنا فقال: له اعترف قد العلاء بن عمرو 
ديوانفى والبيت، منه١٠ل اه إلى فأتوب، فذم،، آخره إلى الأعشى 
علىبرمتها القصيدة وضع في قيل ما المحقق ذكر وقد المهلبؤع، الأعشى 

الشاهد،هذا ومنها القصبية أبيات من كثيرأ ترد المحققين وأقوال الأعئى، 
العلاءبن عمرو لأبى أنه والمشهور الراؤية، حماد إلى وضعه تمسبأ وقل 

ضيرالطرى)مم(آا/آيأ.)٢( ا/-اةآ. القرآن مجاز )١( 
ا/'اا،'آ.القرآن مجاز )٤( . ٥٩٥/xr)مجر( الطري شتر )٣( 
.١٥•الأض ديوان ، ١٠٤النحوين •راتب، انفلر: )٥( 



الكريمامموآن تفسير في ؤءثدرك، ؤذث\ءر 

العربأن على به امتشهد عندما الطبري فعله ما هدا ر يفوربما 
نولإليه صم بل ؛الاستشهاد، يقرئه لم حيث معا، اللغتين بين تجمع ند 

تالهذلي، ذؤئب أيي، 
وهادهائيه، هوجاء مه وامثننت ذذذو°ت إنكن٧ 
ودقتهبصره وحن الشاهد، بهيا ثقته وعدم الطبري، قطة من وهذا 

تنبيهدون به استشهد فقد الزمخثري وأما الشعري. الشاهد مع التعامل في 
ثلاثيااللغة في متعديا الفعل يكون وقد ءادتهل٢،. غير على وصعه على 
دراسةمن ؤيبدو هذيل، شعر في موجودان وهما وأثم(، )ثكز ثلاثي وغير 

وتوجي،حوف الإنكار معنى ثاب إذا )ئكن( الفعل استعمال شعرهم، 
الكريمة!لأية ا توليه الذي هو المعتى وهذا السابق. ذؤيب أبي قول مثل 

•٧[.منيم وأر-ثثلا ضؤوحأ إقو ثئ ك أدلهم رءآ بثغ 
يغل—،قد الذي الخالص، الإنكار محنى إلى أقرب فهو )أنكر( أما 

أبيقول مثل وذللث، والخوف، التوجس على والدهش، العجب، فيه 

*نمُ نم الوجوت: }ءت محلت ثئ ضلت!١ با ءونالوا: رمم 

همي،ُأنمئاسا؛؛ظني''<
لماتأييدأ الشعرية الشواهد بعض بوصع التحويوذ اتهم وربما 

أنعلى للاستشهاد سيبويه، أورده الذي الشاهد في كما إليه، يذهبون 
عملفي ®واحتلم، I عطية ابن يقول فعله. غمز يحمل ®نعز® وزن 

؛وأنثي عامل، إنه سيبويه؛ فقال ®يعزا، 

.iUY/\Y)هجر( الطري تمر انظر: \ايى الهولض ديوان ، ١٥٤ديوانه انظر: )١( 
 )Y( :؟/•ا؛. الكشاف انظر )الهل.ونأ/إإااديوان انظر: )٣
الهلJنديوان انظر: )٤( 



|اا ^^*٠ لس|ب^ى ا ادس^ه^ن صوب 

الأيدارمن نجسي لسس ا موآمن ئضنن لا أمورأ حبرا 
يثيروهو • ّتبوبمُ 'ٌعلى البيت هذا تدليس اللاحفي وادعى 

هذاصنع الذي هو اللاحقي أباو أل من النحويين بعص ذكره ما إلى 
وقدلذلك، سويه يمطن أن دول به، الأسشهاد لغرنحن لسيبويه البيت 

فيالعلماء طعن وعلة العربية. وأهل المرين من كثير لدى هذا ثاع 
بعدها،فيما تعمل ررفعزا؛ صيغة أن يرون لا منهم كثترأ أن الشاهد هذا 

أنحين في سيبويه، ذكره الذي الشعري الناس في الطعن فحاولوا 
وهو!فعل، إعمال على آخر شاهدأ أورد سيبويه 

وكأومر'اأ،له يدنر سرايها ننحج عصاده شنج بنحل أد 
هوالناس هدا رد من وأقدم *عصادة*. في ®ننج® أعمل فقد 

يرافيالال غير محديث،® موصؤع ببت، ®وهذا ت عنه قال ففد المبرئ، 
حكىاللاحقي يحيى أبا أل قوم زعم ®وقد فمال؛ الناس هدا عن داغ 

حكىؤإذا البيت،. له فعمل معل، إعمال في شاهد عن سأله سيبويه أد 
وأئهالأمانة، نليل أنه يخثر بال ورصي ه، نفعن هذا مثل يحيى أبو 

بهوبمترص نوله، يقبل مثله يكن لم فخال، الصحيحة الرواية على اؤتمن 
سألهسيبويه بأن يتجمل أل أحث، الرجل وهذا سيبويه١ أثبته قد ما على 
عارعليه ؤيثبتا الجماد، يبعلل ما فعل بأيه ه نمعن مخبر شي،ث، عن 

عنسيبويه سمأله أن النفوس في بعد صورته هغ.0 كانت، ومن الأبي• 

مطبوع،بصري شاعر الرناثى، عفتر بن لاحق بن الحميد مد بن أبان يحص ابر م )١( 
A٠١٧٣/الأدب حزات ، ١٥٠الفهرست، انظر: ^. ١٩٣ّة نوش 

.٦٢/١٢المًررالوجز)٢( 
١ ١٢ا/ الكاب ش أحمركما لأبن ولص ، ١٢٥ديوانه م كما ربيعة بن للبيد اليتخ )٣( 

ونمىلازمها، ئد وصلابته ولشدته لأتيه، ملازم بأنه الممر من فحلا يصف ومعناه: 
فانج؛مالغة وشنج . وعضها رتحها ذلك عن يحجزه ولم وبينه، بينها التي التاحيه 

,١٢٥للديوان الطوسي ثممح انظرث ملازم• أي* 
اوقضبآ/باا.)أ(





ومفسرينا عند الشعري اتشاس عيوب 

••••••••••••••••••^جماسبمتالآدسمحئأا،*• 
ترايقاد ت فقال إيمامه مع الأول الشاهد إيراد في عطية ابن ومئاله 

الثاعرتقول ومنه أنثى، ولدت إذا المرأة أحزأت 
أحياوالمدلكن اJرأة قدقخزئ تج، فلا نوما خئ؛ خزأث أئ 

موضعا،ستا إنه اوستات هدا في قيل وقد 
الجزءمعنى أن الزجاج إسحاق أبي( عن، _J، قد شة ابن، أن غير 

بعضوأنشدني قال! بنات. ت أي عيال؛ من جزء ت له يقال النات، هنا 
أدريولا I قال إناُثا، معنى ارجزءا؛ معنى أن عالي يدل بيتا اللغة أهل 

كتجزذالغئ؛اسمئكىإثمحزكتح؛حاُلأس 
بنالمفضل وقال يأنثى. أسا أي أيآننتا، . أحزأت٠١ ١١فمعنى؛ 

بنات.له يولد كان إذا الرحل، أجزأ اللغة؛ أهل بعض لي، حكى سالمة؛ 
المفضل؛وأنشن. البنات. ولدت إذا المرأة؛ وأحزأت 

للم-جاسنم،أبجابجاريىلا،•مجزئه الأوس بمات ولجتهاص 
الشاه؛ل،صحة في وارتيابه شكه بإخلهار الزمخشري اكتفى وربما 

[؛٣٧]الأساءت عجله من، 'أ؛دنر، ^•٠!؛، تعالى؛ قوله ير نفعند قوله في كما 
شاعرهم؛وقال حمتر، بالغة الهلين . ررالعجل٠٠وقيل؛ ١١

والنجليلْ،الناء بين ضث، والنحل 

٠وعجزه محيت، صدر ( ١ ) 
ِلأنزنجاشنفيأضنلجل

)جزأ(. Y٢٦٩/العرب تان في بة نبلا وهو 
المٍررالوج؛زأا/أأأؤ)مأ(ئ/؛أآؤ الكشاف )٢( 
٠٣٩٦القرآن غريب )٤( 
وصدره؛مجهول، يت عجز )٥( 



^^؛ممييم

٠صحتهء أعلم واش 
لكن٢، المحوي الجلاد أبا أن من الفراء ذكره ما كيلك الأمثلة رمن 

لنمنس صومه من له كان إدن_ا يشاء لو حتى ُءنمس 
ولكنواالدال، في الذال ؤيدغم إذ، همزة يلقي ثم دئا، إي يريد• 

وهذاالشعر. رواية أهل بهم ؤيعني ،. البستؤ هذا أن يرون 
إدات تعالى قوله في عسعس أن عالي هنا الفراء به استشهد الشاهد 
أولهمن دنا ؛معنى رين المغبمص رأى في [ ١٧.ه عتمل 

عبيدة،أبو عه وأعرض ،. والقرطبيل الطبري، ذلك في وتابعه وأظلم. 
^٦،.وابن والزمخشري، 
منالمصنوعة الثمواهد لبعض نقدية وقفالت، يره نففى عهلية ولابن 

ريعدم إدءا تعالى؛ موله في - الإثم معنى تضير عند - موله مثل 
•[ ٣٣تالأء-راف؛ •ه ••أيؤ يفين وألس داأ١"يم بملن دما ؛ما طهر ما ألذدبجؤ 
إثم،؛مرتكبها يتعلق التي والأهوال الأفعال لجمح عام لفظ أيضا ®والإثم 

ذلكعلى واحتج الخمر، هي الاست بعض ونال الجمهور. قول هذا 
Iالشاعر يقول 

(٧)عقليطار حض الإثم نريت 

تبنالمماء الصغر؛ ني النخل 
)يجل(. ٩٦٥!العرب لسان انظر؛ 

.٣١١v/الكشاف ١( 
٤. ٠٧/٢المزهر ١نفلر؛ رالفرزدق, لجرير معاصرا ١عمى كان ورواتها، ١لكوفة عالماء من ٢( 
ديوانه.؛ي اج،-، ولم ها/أها، القرآن لأحكام الجاع القيس؛ لامرئ الغرطي نب ٣( 
انظر٤( 
انظر٠( 
انظر٦( 

ا<ا/ا-0ا.القرTن لأحكام الجا.ع \, ٦y^yإ)هجر( الطث تمن 
.٢٤٢ا-ا/الوجيز المحرر ، ٧١١أ/الكشاف آ/\ِااآ، القرآن مجاز 

وعجزه؛مجهول، يت صدر ٧( 



المفسرينعند الشعري الشاهد عيوب 

السورةهذه لأن مردود؛ مود وهذا أ ظه محمد أبو القاصي نال 
بعدبالمدينة إلا الخمر بتحريم الشريعة ثنى ولم مكية، س الأعراف ي; أء 

وهيشهداء، وماتوا احد يوم اصهلحبوها الصحابة من حمامة لأن أحد؛ 
صحؤإن مختلى، ممحنؤع إثه يقاد; الشعر فسمنا وأيضا أحوافهم. في 

الثاهل.،هدا صحة في يثكالث، عهلية فابن . ر ١١ممافرحذف، ءالى فهو 
تاؤيله•يبني صحته افتراض على أنه ؤيرى 
ما:لمس، الوضع احتمل ما ثالثا: 

موطنفي أو فيها الوصع لحول يحتمل التي الشواهد ومن 
نولذكرته، ند ير التغكتب معظم أن وحاصة منها، الاستشهاد 

الشاعر;

إمحغاءالشثسب إلى وفيي نيع، نحكمإ كل، عذ بب الب ثرى 
ولعل، التمير ث، كتفي منسوب، عير عري الالساهد وهذا 

فيهاسب وند الحريري®، مقامات؛ ارشرح في كما البيت، رواية صواب 
تدورالتي، وهي والتسفيه، الحلم في أبيات ثلاثة مع البربري، لمابق 
وهي;الأبيات، حولها 

أشياءبالئيء همث، رثنا لأمحننكوى^لادبه 
إطفاءولمنسممئاسم فاواهش1خئسرمحا 
نخ،رذراش؛مىاصر،ءنمنغكي 

اللغة،في الإصغاء معنى عالي يه استشها.وا فقل. رون المقفأما 

يالتؤل،نمب، تالأب كذاك 
٧٠ ٥ / ١ العرب، ان ون، ١ ٦ ١ / ١ ٥ اللغة تهاويبج يي ية نبلا وهو 

.٤٨٩-  iAA؛،/)تطر( الوجتز اب )١( 
المحطالمم ، il/Uلأحكام الجامع ، ٠٠٤آ/)هجر( الطبري ير نفانظر: )٢( 

Y.v/i ، انمون0/•؛؛.الدر
.٢٧٩ه/لال؛.ردث.ي الحريري شرح.قامات، انظر؛ )٣( 





واقييمن جانبا ؤيمثل للأصل، محاكيا يكوف أن - ١
،.الثعراءر ومذاهب العرب، بشعر المعرفة أهل من قائله يكون أن - ٢ 

ممشاصدا اليوب ١^٧^^؛ ك^ئيم ا ت، 

القحفةالعيوب وهي الشعري الشاهد عيوب من الثاني المم وأما 
الشعريالشاهد قوة من تضعف، التي لعيوب ١ تلائ، فهي الشعري، للشاهد 
.ذلك،في العربية أهل بين للخلاف، بالكلية به الاستشهاد تقعل لا ولكنها 

العيوبهده ومن 

تشعرية صرورة مرصع لكونه الشاهد رد — ١ 
آراء;عدة على الشعر في الضرورة حقيقة في العلماء احتلم، 
للشاعرأكان مواء الشعر، في وقع ما الضرورة أن يرى مئ الأول،; 

الجمهورر؛،.إلى لألومي ا به ون. لا أم مندوحة عنه 
للشاعرليس مما الشعر في وقع ما الضرورة أن يرى من ت الثاني 

منجماعه نه به ون. ماللث، ابن إليه أشار ما وهو مندوحة، عنه 
،•المحومحزأ

أنينبغي لا الشعر أن إلى العلماع بعض ذهب، فقد ذللث، على وبناء 
ينفردأن ولا المرب، لخة في القواعد لبناء الوحيد المستند هو يكون 

عليهايقاس أن يمكن لا الني للضرورات موضع أنه وذللئ، لها؛ بالتاميس 

ه/'؛'أ_ه'أ.٠^، لجواد المرب، تار؛ح *ي المممل انظر• ، ١١
.١٢٢. ا/هاا ما3ى النية انفر: )٢( 
حزانة، ١٠٢الأفراح ، ١٣عمفور لابن الشعر مرائر ، ٥٩م/الخمانص انظر: )٣( 

.٤٦، ٣٣، ا/١٣الأدب، 

•٣،• . الشامةاللكمة شرح ، ٢٠٢. •٢ ١ ا/ 'المهل شرح انظر: )٥( 
،٢ • • ٢; والفu٠ض والأشباْ ، ٤ ٩ ا/ اللمب، ومض ، ١ • ١ ٤ آ/ اكرب، ارتشاف، انفر: )٦( 

٠٣٣ا/الأدب، وحزانة ، ١٥٠ا/الغواني سهل على والماعل. 









وممسرينا عند ثشعري ا نشاهد ا عميوب 

أحيانا،المفردة في الساكن تحريلث، الى الشاعر اضطرار إلى يشير فهنا 
مه«.ارينلءا عين تثقيل تجور ررلأ بقوله: ؤيثير للنثر، يعرض لا وهذا 

[٨٨]المرة: الآيةأ في تعالى فوله في وردت التي القراءة إلى 
هوالست، في والشاهد . رغلف( اللام مضمومة بعضهم قرأها حيث، 

الوزن.لإقامة القاف، وهو الساكن تحريك، 

شتعالى: لقوله شير0 عند عطية ابن ذكره ما الأمثلة ومن 
رأراق[• ٩٠وش: ]يأدحسناباه أجر دْيسح لا ايتة فإرئ> ريمحر يئق 

يبمتبرهبمقي ؤس وحده: كشر ابن وقرأ وبمي4، بؤ، ت الجمهور 
وجعلمتحركة، الياء قدر فقيل: ذللا،. وجه في واحتلفإ الياء. بإثبات 
الشاعر:قال، كما وهدا الحركة. ، حيففي الجزم 

زنادبني ؛_ورا نلأيت، ا ينينجي اة يوالأنألث، يأتؤألم 
الالشعر في يجيء لأيه عليه؛ يحمله لا مما وهذا علي• أبو قال 

علىالاستشهاد من الفارسي علي أبو استبعده كيف فانفلر . الكلاما؛ في 
الالتي الضروره باب من الشعري الشاهد في جاء ما لأن القراءة؛ توجيه 
ذللث،.فيه يقال، فلا القرآن وأما الشعر، ش إلا تكون 

التيالشواهد من مجموعة جمعة الكريم عبد خالد الدكتور ذكر وقد 
فيمختلفة رواياُت، فيها وورد الضرورة، على النحويين جمهور حملها 
الكلامفي الجائز باب إلى الضرورة باب من تخرجها الشاهد موضع 

موضعتغيير أجل من ممممدآ إصلاحا اصلح بعضها أن ورجح المنثور، 
فيالمهلرد ليوافق الشاهد، في الضرورة موضع وتصحيح متثشهاد، الا 

العربى'آ،.الاJان 

\ا^^\الخف نمدالس، الهراءات سجم ، ٣٢٤آ/)شام( تفسراسى انفلر: )١( 
١.إ/ْ• الوجتز المحرر ني آخر وانظر.تالأ \ا\\-ص الوجٍز المٍرر )٢( 
.٤٤٧- ٤٤١سيبولأ كتاب فى الشعر شواهد انظرت )٣( 



^^لضيم

تصرار بن الثماخ قول الشواهد. تلك أمثلة ومن 
رم—رأىأو الوسجمه طلب إذا ح—١٥ صوت كاثه رجل ئه 

حركاتحذف عالي الرواية هذه على سبويه به استشهد وند 
فيالواو وهي الإشباع حركة حذف هنا فالشاعر الكلام، في الإشباع 
منكثير الرواية هال.ه نقل على ،وتابعه راكأدهو(ال أصلها حيث، اركايه((، 

والمميرأْ،.١^٤،، ءاو1ء 
الثماخ!ديوان في الناهد رواية أما 

،أورم؛سئر الوسيمة طيبؤ إذا حاد أصون ت نقول رجز له 
سويهرواية على وأما فيها، شاهد لا الديوان رواية على وهي 

رواهاالتي الرواية أن هنا محوله ينبغي والذي • بها الامتشهاد فيصح 
الأعراب،شافه سيبويه أن ئبت، فقل كذللئ،. الديوان ورواية حجة، سيبويه 
فيحالمها ئنا رد ولا بها، يحتج يرؤيها التي فالروايات منهم، وسمع 

حفليت،التي الدواؤين من لكونه الشماخ ديوان في بما الثهة ْع الديوان، 
،العلماء تل من بالتوثيق 

وغيره،سيبويه على ال٠ؤاحذات هذه مثل على الميرافي أجاب وقد 

ابنعده .. ٥٣•عام أعاد صحة، وله مخضرم، ثاعر الغءلف1ني، صرار بن معقل هو )١( 
.١٩٧-  ١٩٦مالأدب، خزانة انثلر: الإسلام. شراء من الثالة الطقة من سلام 

\إس.للسراش سويه فُت، ثرح ا/"'*ا، اقاب اظر: )٣( 
الخمائصا/يأآا، ٤٠٦الخلان، ائل مفي الإنماف، الضم، انظر: )٤( 

بنالضاخ ديوان ، Y٣٨٨/الأدب، حزانة ، ١٠٩الماني يصف، ، ٣٥٨، ١٧/٢و
^٧١.حاشية  ١٥٥صرار 

انمونالدر الممط البحر ه/يأآ، القرآن لأحكام الجامع انظر: )٥( 
مملريسحني يها صرت، أنثا0 وهي وسقته طلجإ إذا ينول،: هالجأ، وحش جمار يصف )٦( 

١١٠٥ديوانه انفلر: المزمار. كموت أو الإبل، كحالي وترجح، 
.٦٣. ٢١الثماخ انظر:'ديوان )٧( 







،——Iالمضرين عتد الشمري الشاهد عيوب 

حيث،والثذوذء، الاطراد على ارالقول باب تحصن، حتى ابن ذللت، إلى أثار 
والتمرد،التفرق والشدوذ والاستمرار، التتابع هو لاطراد ررا أن؛ ذكر 

منوغيره الإعراب في الكلام من استمر ما العرب علم العلم أهل فجعل 
ذلكعن وانفرد بابه بقية علميه فارق ما وجعلوا مطردأ، المنامة مواصع 

ثاذأ«لا،.غيره إلى 
ثاركوقد بالنذوذ، العلماء علميها حكم شواهد وهناك 

علميهاحكم التي الشعربة النواهد بعض تعمتإ في رون المق
الشواهداستخدام عند وفعلنتهم عنايتهم على بدل مما بالشدوذ، 
ومنالشواهد. بعض على وردت التي للمؤا-حذات ووعيهم الشعرية، 

عودمابن ، مصحف®وفي عملية! ابن قول ذللث، على الأمثلة 
والأول٢[• لمس: ^١^ قوله؛ اتجر لجعل بءه للآاس 

معرفه،م الأملأن _؛ لكان حبرأ ®عجياْ أي! - أصوب 
نول(ومنه شاذآ، إلا يجي،ء ولا يمح، لا الهلب، وهدا نكرة، والخبر 
حسانت

Iأى ثاذأ بمجيئه عطية ابن مقصود يكون أن يحتمل المثال وهذا 
إلىدفعنى مما الشعر، من له مثالأ ذكر ند أنه غير وغيره، الشعر في 

يه.بالتمثيل الاستئناس 

ذكركما وحيد، شعرى شاهد في إلا الألفافل بعض ترد لم وربما 
حماسيقال فلا الأربع، على *ينالءا بناء من بزاد لا أنه الفرتم، 
وهوريي، بن( الكمينا شعر من، بيت في لمجيئها عشار ني إلا ونداس،، 

قوله:

١٢ديواه انظر: )٢( الخصائصا/لأا<. )١( 
أ</ه.الوجيز المٍرر )٣( 



الكريمهي إهيرئ لكاء> ؤمتإ 
الرجاِلبملآثانالا،يوف زمث حض ئرثوك مب٣ 

إلمىا *ئجه يمسى الساهد وهدا * عسرة ءلعست يعني■ 
عننماع بها يرد ولم وئندس، ونداس ونخنس، حماس نحو التسهة 
وصعمن أيها النحويون ذكر أسان الأحمر لخلف رؤيت وقد . العرب 

يهال؛،.الاستشهاد يمح ولا الأحمر، حالف_، 
شعرى،شاهد في إلا يرد لم ما على القياس رون المقمغ وربما 

قالكما مستقيم، وجه عالي الرب لغة في مستعمل غير ثادآ، وعدوه 
؛؟ئٌ مصدى ٠ث١دق أنزلق لإب ٠^^١ قوله نمير عند محلية ابن 

شاذاذللئ، حاء ؤإنما للالتقاء، التنوين حيفا ررؤيقدر [؛ ٩٢ت ]الأنعام ينده 
،تمح،ملأالشعر مح، 

الملاصناف'إلا ر ذاكولا دألفطمن؛نم، 
ولأماسعليهاالى.

،والفراء ، والمبرد ، سيبويه به' استشهد قد الشاهد وهدا 

لمالتي الغاية بلؤغ في أسرعت نشأث لما ت البيت ومعنى بسبأكوك، ٠ يستربموك )١( 
بهافقت حصال بعشر عليهم زدت حتى ذلك يقنعك ولم المعالي، طلاب يبلغها 

شرح،  ١٦٢ا/ نيد بن الكميت شعر انظر؛ لحاقك. راموا الذين وأيامت السابقين، 
,٥٣٣للخفاجي الغواص درة 

ملأطا الجامع  i\io/Tوالبيان الكشف , oio/U)شاكر( الطبري تفسير انظر: )٢( 

\إمالكافة على الرضي شرح انفرن )٣( 
والذحائرالبصائر ا/ح*ا، المزهر ،  ٥٣٣الخفاحي بشرح الغواص درة انظر؛ )٤( 

٠٢٤ه/ولوحيي 
,٥٤ديوانه انظر؛ )٦( الدولي. ا"لأء«مود أبو هو )٥( 
.١٠٧-اوحررالوحيرأ/أتا ري(
انظر؛بعدم. مها وتصب الساكنين لالتقاء ذاكر من التنوين حيف على به امتشهد )٨( 

القرآنمعاني 0ا(انظر؛ \إ{،ف الثضب انفر؛ )٩( 



اي االساه^س صوٍب 

روايتان:وله آ. ل وغيرهم 
.اامستس_اااعلى معهلوفآ سكون >اذاكر>ا، حر ت الأولى 

لتأكيدوارلأ« »ء1ن«، على معملوفأ فيأكون \ي.< 'ٌنصب الثانية: 
»ءير«أأ،.من المستفاد النفي 

عامر:ابن فراءة ®وأما الزمخشرى: نول كذلك الأمثلة ومن 
أركوبمئل أثثئؤإث يى لخكث؛و ررئتث كده لؤ 

ونصبالقتل، برفع [ ١٣٧لالأذ-عام؛ دين٠مه عاهت ولشوأ 
سهماوالفصل الشركاء، إلى القتل إضافة عر الشركاء وحر الأولاد، 

نمجالكان الشعر وهو الضرورات، مكان في كان لو فشيء الفلرف، بغير 
ورد:سمج كما مردودأ 

زالةمأبي وص الملرج 
بحنالمعجز القرآن في به فكيف، المنثور، الكلام في به ، فكيف

وقفتان:الزمخشري ذكره ما ومع ٢• وجزالته*ل نفلمه 
محنومشهور معروف إشكال فيها الأية لهذه عامر ابن قراءة ت الأولى 

منكشرأ جعل حروجآ اللغة في المشهور عن خروجها محب النحومحن، 
أومحوتها في يطعنون التوجيه في والممنفين والمفسرين النحويين 
Jكادونل٤،

بهبالمفعول المتضايقين بين القمل هو القراءة في الإشكال ومحل 
نواعدفي المقرر أن ووحهه س؛ءةآوئمه، آزثندهتر  ٠٠٢^قوله: في 

^AY/Uالمني أيان شرح الخماتصا/اا"ا، ، ١٢٣تحلب انظر:مجالس )١( 
٢.رنم امماحي المطق حاشة  ١١٤ا/للفارس الشم محاب اظر: )٢( 
.U«/Yالكشاف )٣( 
ا/مهأ،ظانب أبي بن لمكي والكشف ، A٤٤/)ص جربر ابن تمر انظر: )٤( 

المرةنحاة وأكثر ، ٢٨٧الزجاجي جمل رثرح ، ٢٧٢له القراءات إعراب ومشكل 
٠٢٣٢؛/ المحيعل البحر ينتظر؛ واستبعادها. القراءة هذه تضعيف على 





اا~~~المضمرين عند الشعري الساهد عيوب 

®والحقت القراءة هذه يخطأ تال من على الرد في النسابوري ؤيقول 
عليه،حجة غيره وليس غيره، على حجة القرآن أن المقام هذا فى عندي 

فيورد فإذا بعضها؟ تخهلئة يمكن فكيف متواترة، كلها البع والقراءايت، 
يلتفتوألا وفصاحته بصحته القول لزم التركيب هذا مثل العجز القرآن 

وردؤإن لا؟ أم وتراتجهم العرب أشعار في نظير له ورد هل أنه إلى 
لأ؟«لا،.أم فكثير 

الزمخثرىامتنكره الذي الشعري الشاهد هذا أن الثانية: الوئفة 
ؤإنماالقاعدة، هذ0 على حفظ الذي الوحيد ليس معه، القراءة ورد ورده، 
فلالث،رى.ابن أكثرها أورد كثيرة، شعرية شواهد هناك 

حرفث،قد إنه الكوفيون: ®وقال عهلية: ابن قول الأمثلة ومن 
ذللث،:على وأنشدوا اللهم، على النداء 

ناياللهم هئالثف أو ننعث، كلمنا ئقولي أن ءد؛-ك، وما 
مسلممايمحنا 'محعلينا اردد 

قالاجتمعا. لما النداء حرف، من عوضا اليم كاست، فلو : قالوا
وفياممه، كتاب في ما له يترف ولا قائله، يعرف، لا شاذ وهذا الزجاج: 

الشعرعلى حكمه من الزجاج نول في والشاهد . العنين،® ديوان جميع 
قاثاله.لجهالة وردم بالثدوذ، 

.A/٧٣القرنان غراب )١( 
(:١٦٩النواسمدالأرثاحسمامم ص )٢( 

الكنابن- القي - مع بن ؛^ ^١٥يرغ لم المرتع بجوزي يلمنس 
الكاب)شرح جراد صفة ش العلهوي جندل أبي وتول 
الفنابج. الئثن - محرف القاع اشانج الضل ث، غئ 
التعريةالشراعي من عددآ ذكر ذ  ٩٧٩- الشاب الكافة شرح انغلر: 

الأمالوب،.لهذا المزيدة 
الوجيزالمحرر )٣( 





المفسرينعند الشعري الشاص عيوب 

الطبريإليه ذهب لما حجة الشاهد ني بكن لم ععلية، ابن 
والزمخنرى

قولبالصواب ذلك في القولين رروأولى الطبري; قول الأمثلة ومن 
زهير;نول ومنه حالقا، صاغ كن تمي العرب لأن مجاهد؛ 

نمريلا ئم نخلذ القوم يبعضن حنمت ا منفري ولأم، 
ؤزدى؛

•، بمريُرلا م يخلى القوم لبعضن ريت ثا منخلمذ ولأستؤ 
تعالى;لقوله تفسيره عند عهلية ابن فول كذلك الأمثاله ومن 

[;٤٢ال: تالأن__فه سنه من مكث ثئ ^١^، سة ص دإلكت> مذ ؤل؛ءإاد 
الشاعرقول جاء ^■^٥^ نحو ®وعلى 

٢٤الحنامةردثب،نيها عنتا ا نكرج يأنموا 
٠ومته  ٠المتلمهس قول • ٠

الئتدسروالأزرق رداسنْ دنابه حي ١^٥٢؛، أواق فهذا 
الين،في ساهد لا الثانية الرواية وعلى دبابه® جى ؤيروى; 

لمالناهد لأن ذلك يفر ولا الثانية، الرواية على ها عطة ابن نبه وفد 
النواهدمن غيره مع جاء ؤإنما المسألة هده في للاستشهاد وحيدا يكن 

الشاهد.بهذا الاستشهاد ينعل أنه غير الصحيحة، 

فيورد ما مثل من الماسخ، إلى الشاهد في الخهلا يرجع وربما 
زيشنثان عتمنهم ؤوثُ تعالى; فوله ير نفعند المعلبؤع القرأن® ®مجاز 

)شام(ا،ا/ها.اتجري شر )٢( . ٤٣>،/•الأدب .محزان؛ن اظر;)١( 
٠٤٣ديوانه انظر: )٤( الأبرص• بن مد مو )٣( 
الضعي،يالمتلص المعروف المسح عبد بن لجرير والبيت باليعامة. واد العزض )٥( 

.١٢٣ديوانه في وم 
.٧٨.A/٧٧ الوجيز اJحرر )٦( 



ولاارمجازْ! ٢[؛ اندة: ]الم^ ثتدوا آن أثرايّ أنسجد عير صدومحكم آن 
توقال يعلينكم، ولا يحملنكم 

محمارةسئد;تجوالا،ولىوكلءصأتاسفة 
الرواية.هدء على فيه، شاهد ولا محرف، الرواية بهدم والبيت 

محلباعي.الخطأ أن القلن على فيغلب هدا، على المحس ينبه ولم 
Iوهي الصحيحة بروايته الطيري عند الناهد هدا ورد وقد 

أنتغضبوارصبعدها حزتئرارة أبامينهءلعن1 ولقدطعتنر 
حنلت،.بمعتى ارجزتء، نوله: في فالناهد 
،،ءطية١ وابن ،، وايمخثمّىل ،، ^^ ٢٠ابن عند هو وكيلك 
دامطير٧،.

الثعرى،للشاهد الأحرى الروايات بثيان العلماء عني وند 
وجهمعها يبطل التي الأحرى الروايات ببيان خاصة عناية عني وبعضهم 

كانوقد ،. <اسويهأ هد لنوا شرحه في في لسيرا ا ابن فعل كما الاستشهاد 
معنىتولى التي العبارات بعض تغيير ْع شعرهم ينثل.ون أنفهم الشعراء 
ممال:يوما شعره أنثي الرمة ذا أن ذللئ، أمثلة ومن مقاربا، 

لهاسرال؟آاكئ؛اوابملدبم، عليها واثن اثئت، يابى لهامن وظاجن 

حاشا\ TA/rالكاب انظر: عمق. بن نملة ونل المرية، بن امطء لأبي المت، 
هارون.الثحقق 

ا/بإا.القرآن .جاز 
انظر
انظر
انظر
انفلر
اننلر
انغلر
انفلر

.٤٨٣ا</)شاكر( الطري تمر 

.^إ^٦Tقطر( )طعة الوجر المحرر 
.٣٢.  ٣١ ١٦القرآن لأحكام الجامع 
.٨٢جمعة الكريم عيد لخالد مسويه كتاب في الثهعر شواهد 

.١٦٤٢/٢ديوانه 



|~~~~|المضمرين عند الشعري الشاهد عيوب 

حتىابن قال واحد. وبائس يابس ت ففال بائس، أنشدتنا له؛ فقتل 
ليسأنه بمعنى الشرعاا. مضايقة عليه لت ثعر اروهذا I ^ا على تعقيبا 

المواحذة.حيث من القرآن في كالتغيير 
مامثل والعلماء، الرواة من الأبيات في التغيير هذه مثل ؤيحدُث، 

؛الشاعر فول يوما أنشد حيث الأعرابي لأبن حدث 
ىآس الريع شد؛ مس به كأيي تراجه أييد لا يبن دموصع 

اممه.عبيد أبا يا أنشدتنا هكذا ليس لحلقته؛ الملازمين أحد له فقال 
اممه!سمحان فقال؛ صيق. وموضع له؛ فقال أنشدتلث،؟ كيف قال؛ 

قالواحد؟ شيء والضيق الزبن أن تعلم ولا سة وكذا كذا منذ تصحبنا 
ديناليس لأنه جائر؛ وتحريفه شعر، لأنه شائع لحمرى فهذا ١١حني؛ ابن 
نونا«لم.معملأ و^* 

الشري:الشاهد قائل جهالة ٤. 
ردأساب، من سببا بالمائل الجيل الأنباري البركات أبو جعل 
مثلفي وذلك متعددة، مواطن في الكوفيين سواهد من بكثير الاستشهاد 

،اوأمأؤيقول؛ حجة®ل فيه يكون فلا قائله، يعرف لا الشعر ااهل.ا فوله؛ 
يعرفلا قلته مع فهو أذشال.وه ما أما الكوفيين؛ كلمات عن الجواب، 

حتمالاتيا القائل جهالة عقد وربما . به® الاحتجاج يجوز فلا قائله؛ 
شواهدوحاصة البمريين شواهد بصحة يحكم تراه حين في ، أحرى 

دكارمبوبه رواية في ثقة قائليها، جهالة من الرغم على سيبويه 
رواهأنه مع قائله، جهالة بحجة شعريا شاهدأ رد وقد . البحريين 

.٤٦٧/r_iالخما؛، ٢٢٤اسلأت اننلر: )٢( 
.٢٩٤الخلاف مائل نى الإنصاف )٤( اس )٣( 
.٤٦٢الإنماف انظر: )٦( . ٣٦٥، ٣٥•الأبق اسود )٥( 
.٢٢٩، ٢٢٨العربة وأّهرار ، ٥٤٤الإنصاف انظر: )٧( 



اممريمتفسيرالقرآن في ؤهيرك، 

المعاني.ْن موصعين قي بكلامه ستشهد ممن سماعه على ونص الفراء، 
ارأتشدنيI الثاني وفي •  ٠٠•ثروان• أبو العكلي ارأنثدني ت الأول في جاء 
الشاعر!قول هو الشاهد وط؛ ،  ٠١.. • يروان أبو 

حجتهمى عثم؛ نماني بنث وشقؤين عنائه من كلفؤ 
به1يوحد ولا قائله، يعرف أفلا عنه! الأنباري ابن قال حيث 

وأبو، ثقة عالم والفراء رده، الأنباري البركايتج لأبي يستقيم فكيف، 
ك؛حأآا.أعرابي العكلي ثروان 

فييخالفه التعلبيق في وغيره الأنباري ابن كلام أن ؤيلاحغل 
فإذاالمحو، كتّح وكيلك ذلك حلاف على كلها مر المقفكتب اكنلير، 

بهالاستشهاد رد راؤيه وجهل قائله، جهل إذا الشاهد أن المليم أمكن 
يستشهدممن يكون أن ؤيحتمل القائل، حال جهالة ذللث، على يترت—V ذ إ- 

جهلإذا الشاهد أن في يوافق فلا _ يكون لا أن يحتمل كما بكلامه، 
لمالمنة الخالم أن ذلك ثقات؛ علهاء رواه ؤإن به، الاستشهاد رد قائله 
أووالدقيق، الممحيص بعد الشاهد ذلك طرق في لمقته إلا ليرؤيه يكن 

سارمنهج بقاتله للجهل الشاهد ورد بكلامه. تشهد يممن له لماعه 
يالمحامليتهمه الماحثين من كثيرآ جعل مما ارالإشؤاف،اا في الأنباري عليه 
انمياءمعلمالبة والمحل الشaإءل ومن وحكمه. ترجيحه في الكوفيين على 
يه،استشهدوا فيما القاتل عين بتعيين وغيرهم رين والقالنحويين من 

يكنلم إذ قليل، الشعر رواية في المد بذكر الملماء الترام أن حاصة 
أمرعليه يترتب، ولا ير، والمفالحديث، يتمل كما دينهم، بأمور يتمل 

اللأ؛ياني!المابنة قصيدة يورد الأصمعي فهدا المشرع، أمور من 

.٢٤٢/٢للفراء القرآن معاني )٢( . Y-l/Yللفراء القرآن معاني )١( 
.٢٧٥ا/المريح شرح ني كما طارق( ين لفح )٣( 
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،مزودأ١ وغير زاد ذا عجلاي أومنتي رائح ث ثنآو أمس 
ليدكر• حنا® له وهي إسناد، فيها عندي ليس ٠٠يقولI ثم 

إلىإستادها يرتح التي المنية الروايات أن الأسد الدين ناصر الدكتور 
علىاعمادهم جل كان إذ نادرة، ؟!؛ iiالثاني الفرن علماء نل ما 

أبىزمن عند الأدبية الرواية إستاد يقف أن فالغالب الثفوية، الرواية 
منيوحد نل بل عاصرهما، ومن الراؤية وحماد العلاء بن عمرو 

كانفقد المنتد، هؤلاء ومن الإسناد، يهمل من حرين المتأ العلماء 
يتعلقالأمر فإن وللuئv ،، وأمجاليهل أحاديثه في الإستاد بحذف مشهورا 
أنؤإما منه، فيقبل يويق أن فإما الشعري، الشاهد نقل الذي بالراوية 
•يرويه ما فيهمل يضعف 

نخلصحينما الصواب نعدو لا ااولُلثا الأسين الدين ناصر يقول 
والرابعالثالث القرنين في حش - يكن لم الإسناد أن إلى ذلك ل كص 

أساسايكن ولم الأدبية، الرواية أصول من نابتا أصلا - وغلب، شاع حين 
الأدبيةالرواية صحة على الاستشهاد في إليها يحتكم التي الأسس من 
والرواةالخالخاء أن نرى فنحن النبوي، الحديث، رواية في شأنه كان كما 
بإستاديروونه ما يدي بين يقدمون كانوا والأحبار، والشعر اللغة فى 

حينامنقهلع وبإسثاد حينا، الرواة العلماء من الأولى الهلبقة إلى متصل 
يتجاوزونأو العالم، هذا عته أحذوا الذي شيخهم بذكر فيه يكتمون آخر، 

الشعرهذا عنه روي من أول بذكر ؤيقنعون شيخهم، شيح وربما شيخهم 
ثالثاحينا ونراهم نهايته، إلى اختصارا الإستاد مختصرين الخبر، ذاك أو 

مجردأ.نائما الخبر أو بالشعر ؤيلقون إهمالا، ؤيهمالونه الإسناد يحذفون 

.٨٩ديوانه انظرت )١( 

٠٢٧٥الجاهش الشعر مصائر ، ٢٧الأعلم بشرح الذبياني النابغت ديوان )٢( 
.٢٧٧الجاهيلي الشعر مصادر ، ١٩٤الألياء نزمحأن انظر: )٣( 



الكريمالقرآن تفسير في ؤءثام،ر 

ذلككل منهم يقبلون وتلاميذهم معاصريهم من الرواة العلماء وكان 
ووومونه«را،.

ذلكفي مسبوق المجهول البست رده في الأنباري البركات وأبو 
الناعرتقول على يعلق حيث ^ ٢٨٥)المجرد العباس بأبي 

نبالأرشيء مس حفغ ما إذا ئمس كل نسلث، تفد محمد 
كتابفي أنه على بمعروف، فليس الأحير البيت هدا رروأما I بقوله 

لكالاذكرت ما على سيبويه 

ابنوكدا ارالأصول٠ر٤،، كابه في اء رأي السراج ابن ونقل 
الاستشهادرد إلى النحويين من كثير وذم، ،. ررأماليه٠ر في الشجري 
الاحتجاجامحقاهل الأفغاني سحبي ورجح • القائل المجهول بالثاهد 
القائلر٧،.مجهول بالثاهد 

المتكلم،ياء ر كجواز من الفراء إليه ذمتا ما ذلك، أمثلة ومن 
الشاعر!بقول واستشهاده 

ju ناأثبالمرلإءا1ث،له:انا:ص؟ بمم، فل ا: له
رروهذات وقال ، استدل؛< ما ورد استشهاده، الزجاج عليه أنكر وقد 

هداقائل يعرف، وليس سهل، هدا مثل وعمل إليه، يلتفت، لا مما الشعر 
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المفسرينعند الشعري الشاس عيوب 

هك٠٠اض كتاب في به يحتج مما هو ولا العرب، من الثعر 

سهل،الشعر هذا مثل قول أل حهتض: من الزجاج واعتراض 
لهيعري، لا أنه الثاني والأمر وارد، فته المنعة إمكان نإف م ومي 

الحربمن ماعه بصرح قد الفراء لأن لالزحاج؛ لم يلا وهذا نائل• 
 Iوتفعندما الغراء يقول ٠، .ينشد. العرب يعص نمت راوند بقوله
[٢٢لإبرام-م؛ سمجئه آثر وج يسجبمأ أثأ ءؤ؟[ نعالي! نوله عند 

إذاكن تالمتكلم مجن الياء لأن منصوبة؛ الياء ؛رأي; الياء; بنصب 
إلىردت نلها ما سكن فإذا • • الهاء• إرادة وتتمب نبلها، ما تحرك 
منبحدها والياء ساكنة، ^^٥٠٠^^ من والياء لها، كان الن>ى الفتح 

فيمطرد فهذا لها، كانت قد حركة إلى فحركت ساكنة، المتكلم 
الكلأم«ص

الياءبخفض السابقة لأية ا وثاب بن ؤيحيى الأعمش قرأ وحينما 
منقل فإنه يحيى؛ محليقة القراء وهم من ارولعلها يقول: قراءتهم، أناكر 

حافضهؤسنؤئه في الياء أن ظن ولعله النهم، من منهم لم ي
حالفت،ولذا ،  ١٠٠.. ذللث،. من حارحة المتكلم من والياء كله، للحرف 

مماوردها فيها الطعن وكان يرجحه، ما الفراء عند التعري الشاهد رواية 
ثقة،وهو سماعه، حدود عند وقف، قد أنه غير إليه، يذهب، ما ند ي

أمالشاهد نائل العربي أكان سواء البت،، لدللث، العربي برواية واستشهد 
حجةالعربي الراؤية نول فإن حجة، العربي الشاعر قول كان فإذا راؤيه، 
الرصيأن ذللثح إلى أصف، والتبديل. التغيير من ء مي منه ونع ؤإن أيضا، 
قبلهاالياء مع المتكلم ياء كر أن الحاحبا،، ابن راكافية ثرح في صرح 

فيه١٠٠٠في كما الياء، بحد بالهاء الياء لتشبيه وذللثه ير؛وع، بني لغة 

.٧٦أ/ القرآن معاني )٢( . ١٦•- \ T/\>0و\ءرب  jlyJIص )١( 
.U/٥٧القرآن )إ(سانى  Y٠٧٥/القرآن رما(سانى 



الكريمتفسيراهم1ن هي وكرئ وكاصر لةآِزِإ 
غيرهعن ونقل ،، الشعري والشاهد الكريمة، الأية وأورد وارلديه*، 

ديوانفي رآْ وأنه القائل، مجهول غير الشاهد أن البغدادي ذكر كما 
الراجزص.انمجلي الأغلب 

و،عم؛نئإأتأ تعالى! فوله ير نفعند ذللث، الزمخشري كرر وند 
وغرئ:الإغاثة، االإص_راخ: ت وقال [، ٢٢لإدرام_م: أثِ وآ 

مجهول؛يبيتا لها واستشهدوا صعيفة، وهى الياء، بكر اريمهرخئ*. 

ناأوث،باوربا،.ئاثله:س،داوام؟ نل قاولها: 
أنهذا وغيره: على أبو *نال محلية: ابن قول كيلك، الأمثلة ومن 

ألاحائز، ماغيه في فالإدغام تقبلة. مياء فيه الحركة تلزم موضع كل 
يجوزلا •٤[ تالم؛امة: ه ألمؤن محي أن ؤءي2 تعالى: نوله أن نرى 

فيتزول أنها ترى ألا • لازمة غير النصب، حركة لأن فيه؛ الإدغام 
ست،لأنه بعضهم ه أنشل. ما إلى يلتمنن، ولا الجزم. في وتدشب، الرفع 

مجهول:

قنمعي،سساةة تمشي سبيكة اء الغبين وكأنها 
بقوله،يحتج ممن صدر إذا قائله يحرف، لم الذي الشاهد أل والحق 

يرجزالأصمعي استشهد وقد به، الاستشهاد صح نقه عالم رواه أو 
ممنلمرْ فهو له يكن لم *ان قال: م العجلي للأغلب، سه في مشكوك 

هوتتأومةا(أآآ.
عاليالمجهولة، الشواهد هذه أوردوا الذين الثفالتا والمفسرون 

.h٦٩٥ الذحبح ابن لكب شرح انظر: )١( 
)٢(
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الكريمالقرآن تفسير مي ؤهثعرى ؤهقامحر 

إالقصيدة عن أو الشعري الساهد انفراد م ٥ 
ولامحابق له يعرف لا مفرد معرى بشاهد ر المفتنهد يند 

احتماليجعل مما . محائرْ دون الشعري الشاهد من بجزء أو لاحق، 
الشواهدراح ث حرص ولذلك واردأ. الشعري الشاهد صهل في الخطأ 

لتوثيقالشعرية؛ للثواهد واللاحقة السابقة الأبيات نتع على الشعرية 
يقولعاليه. بتي ما صحة وبالتالي صعله، صحة إلى والاطمئنان الشاهد، 

أقرفأف اروعرضي الكاب! أدب لشواهو شرحه محب مبينا البثلليومحي 
أبياتاإلا بعدة، من أو نالي من الئعر مجن به يتمل ما منها بت بكل 

معرفةوفي فيها، وقعت التي الأشعار أحففل ولم قائلها، أعلم لا برم ي
كتيرأرأينا فإما فحواه، عن ؤيعرب معنا0، يجلو وما ؛الشاهد، يتممن ما 

لمحيى معانيها، في علعلوا قد يها تشهي المللأبياُنؤ المفترين من 
نأويلأيتجاحتمل انفرذ إذا البيث لأل فيها؛ ونمت، التي الأشعار نحلموا 

يكزأصل أف رروعرضي I الجمل أبيات شرح مقدمة في ؤيقول • كثيرةا؛ 
ومدهبه®قاتله لغرض أبص ليكول يه، يتمل ما منها بيت، 

غيرمن جزئه أو يالييتج يشتهدون قد المقرين أن على يدل ومما 
محورةنفير فى الفراء ذكره ما منها هو اش القصيدة أو كاملا ؛الست، معرفة 
تأنثدوني فيخفمى، رالأت® يضيف من العرب ارومن قال؛ حينما )ص( 

ئدممة اعنلأُت، 
فقال:الفراء قول على البغاJادي علق وقد صدرْاال؛،. أحففل ولا 

الأضداد،كتاب في كيت، الابن أنشده صدره يعرف لم الذي *والبيت، 

لغوىنحوى >(، ٥٢١-  ٤٤٤)البطيومي السد بن محمل بن اف همد محمد أبو هو )١( 
شرحني الحلل الكتامج، أدب شرح ش الأنصاب مصنفاته; من ١لأدلي،  ٠١•^■من 

.Y١٤١/الرواة إنباء "ا/أا<، الأهمان ومان، انئلر: . وهمرعاالجمل أيان، 
١١٣الخمل أيان شرح ش الحلل )٣( الأصابآ/ه•؛. رآ(
.r،\U/Tالقرآن معاني )٤( 



المسيرينعند الشعري الشاهد عيوب 

وأخلاقمشئومة، ت أي مشمولة أخلاق الأع-راديت ابن قال ت فيه قال 
وأنش،.!سوء، 

ناصه؛ساوماارأ،ولأن ولثندس مشمول؟ حلائمأ ولتنرس 
ماغير أخرى أشعار في وقع الفراء أورده الذي الجزء أن حين في 

الكبتل٢،ابن ذكره 
التمسركتب ش الثعر شواهد في كثيرأ يوجد الذي العيب وهذا 

ورودهحين الشاهد ُشرح منه الخروج على الممسرون حرصي وغيرها، 
شرحيلتزموا لم أنهم غير تأؤيل، أو فهم سوء من فيه يقع قد ما لإزالة 

فيلدلك أمثلة ذكرت وقد الضمير، في ترد الي الشعرية الشواهد كل 
مباحثمن وغيره  ٠١الشعري الشاهد ثرح في رين المقارمنهج بصث، 

ها.أطيل فلا الثاني، الباب 

Iالمقصود وصؤح وعدم الوزن اضطراب — ٦ 
المعنىفعمفر المير، كب في حري الالماهد ورن رحتل قد 

ولاالشاهد، إيراد من ر المفأرائه الذي المحنى يتبين ولا القارئ، على 
ولكنهالممير، كتب في جدأ قليلة أمثلته العيب وهذا الاستشهاد، وجه 
دخلهاختلت، فإذا واستقامته، الوزن على لاعتماده الشعر، باب في يع 

التأؤيلأت.وكثرة الوهم، 
ءايتتI المجاز كتابه فى قال عبيدة أبا أن ذللئ، أمشية ومن 

تأي الحكيم؛ الكتاب آيات هذه I مجازها ١[ ]بوني; ألكثب 
الشاعر:قال القرآن. 

a/؟Y.اسي أيان ثهرح )؛(
١٦٨؛/الأدب خزانة \ا^\ا شل ابن تمح ، ٣٣٤لامالقي الماني رصف انظر: )٢( 

- ١٧٥.



الكريمتفسيراممرآن في لءقاء> لتكا 
اكرآن*لا،.آي أم الكتاب من مافهم 

؛المت فمال المحقق علق ولذلالثs الوزن، مضهلرب الصورة بهدم وم 
معناْوغي حلل، وزنه و؛-ي الم-ذلان، من إليه رجعت فيما أجيم 

الرجزمن شطر هو المحقق على اضعلرب الدى وهذا . غموصر،ا 

ص•'أمحات س لهو الراجز، للعجاج 
الأميى ونأها حوادب

أماس الكنمن يهز ا م
٣:^من ليم آ ذم

أنيقصد وهو القران، أي' بقوله* عبيدة أبو سرحه كما ومعناه 
فيللازد ليس أنه بمعنى القرآن، بمعنى الشعري الناهد في الكتاب 
البيمت،هذا ر فحين في المعنى، هذا لي هر  ١١٥ولين؛-أم القران 

أنإلى يذهب أرام أم، الكتاب من فيهم ما رروقولهI ت فقال، الأصمعي 
لامتشهادوجه فلا المعنى هدا وعلى • طغام® كلهم أصل، لهم ليس 

الشاهد.بهذا عبيدة أبى 

صهرءقه 

.٢٧٢ا/القران مجاز )١( 
؛،•٣.رقم الثامو حاشية ، ٢٧٢ا/مجاز )٢( 
٠٣٧٨. ٣٧٧ديراه انفلر: )■؟(
٠٣٧٨العجاج لديوان الأصمعي شرح )٤( 



بهالمحتج الشعر مصادر 
؛]1ثتا

l^،lمالخامس المبحث أ
بهالمحتج الشعر مصادر 

تتعالى نوله ومنه رجع، إذا صدر من مك-اذا امم لغة المصدر 
،؛١١Jالداومم الياء ضح [ ٢٣]النمص: ألؤلأه بمدن ئئ سنج، لا 

،•لماس؛تهمأ نميهم من يرجعوا أي؛ 
فكدلكله، ممدرأ الماء فيكون عنه، ؤبمدر للما؛ الشارب يرد فكما 

عنهاوصدروا ؛، JbJ؛منها أحدوا كثيرة علميه موارد وردوا قد رون المق
-حفظت،،الني واللغة التفسير كتب في، بعد ظهر غزيرا جمأ علما يحملون وهم 

الصادرنالك، تتعر هو لدراسته البحتخ هذا يعي والدي • العلماء ورواها 
الشعرية.شواهدهم عنها وأخذوا المسرون، عنها صار الك، العلمية 

المكانية،الوامل واحتلاف، بتنؤع الصادر هذه تنوعت، وقد 
شاغلائغلأ الشعر روايه كانت، فقد رين. للمقوالخلية والزمانية، 

حتىوالأصمعي، الخلاء بن عمرو كابي الرواة الخلماء من الأولمح، للطقة 
ماالرجز من لتحفئل إثك ت حفغله نعة من متعجبا لأًمعى زني ان قال، 

هووالثدم ،، وندمنال همنا كاف إنه ت الأصمعي فقال، أحد! يحففله لا 
المص٤،•

وأبيوكالة، وشسة، جعفر، وأبي ماص، ابن وفرا►؛ ينه، رواية في عاصم قراءة هي )١( 
فضلاءإتحاف الشرأ/ا؛م، ، ٥٤٣القراءات، حجة ، ٤٩٢السعة انظر: عمرو. 

.٥٤٢الثر 
.•٣ ١ U/ الرب ان ي, r٣٣٧/اللة .قايس انظر: )٢( 
.٣٣٥م حي لابن المس، ، ٩٥اكحوين مراتب، انظر: )٣( 
.٣٣٥/٣حي لأبن الخمف، انظر: )٤( 



سمواسض 1^^^1 
إلىالتا مراحلها حيث من الرواية الدارسون مم وند 

•محكيوأ
خاصة:الشعر رواية مرحلة الأورت المرحلة 

وتحقيقهصبطه إلى ذلك تتجاوز ولا ؤإنشاده، ونقله بحفظه وذلك 
القرنآحر حتى المرحلة هدم مدلول استمر وقد وتمحيصه. فيه والنفلر 
الثاني.القرن وبداية الأول، 

ررماه: ١٣٠سنة المتوفى المدني التئمي المتكدر بن محمت. قال 
أحاديثيروي هن.ا نقود كنا وما الشعر، روايه إلا الرواية ند>ءوا كنا 

>لم«لى.إلا الحكمة 
الميالة،أمجاد وحففل المتعة، هو الرواية هانْ من الغرض وكان 

ررأنالحديثة: الدراسات أثبتت، وقد المربج، عليه تحرص كايّتن، مما 
يل؛فى واستخدمتها واسعة، قديمه معرفه الكتابة عرفتا العربية الجاهلية 
صحف،فى ودونته_ا وأنسابها وأحبارها سعرها بحص وكتسنتخ سوونها، 

نهلنأن يجس، واهم فرض الجاهلية بأمية إذن فالقول ودواوين، وكتب 
للثحرالشفوية الرواية أن غير ، باءiلةاارنتائج من عليه ترتب ما جمتع 
راويةالتقريب، وحه على كبير حاهلي ماعر لكل كان فقد منتشرة، كانتا 

الناس.بين ؤينثرها أسعاره، عنه ؤيروي يمحبه، 
العلمية:الرواية مرحلة الثانية: الرحلة 

للتحديثؤ،يتصدرون الحديث، رواة فيها بدأ التي، الرحلة وهي 
الشعريةالرواية وأصبحت، رواة، للشعر كان كما رواة، للمحدثين قمار 

بالفّبهلالعناية مع والإسناد، والنمل الحففل على تقوم الرحلة هذ.ه في 

للذميالكاشف، انفلرت حاففل ثقة التابعتن، فضلاء من التيمكب، المتكدر بن محمد هو )١( 

.١٧١الخافي الخم مصائر )٣( . ٤٧٨يانالخلموس جامع )٢( 



\~rبه لمحتم ا تشعر ا مصادر 

الشرحعلى والحرص للمرؤيات، والتمحيص والتحقيق والإتقان، 
معبدأت حيث الأولى، عن متاحرة الرواية هذه بدأت وند ،• يرأوالتف

الأعرابيعن الراوي يبحث كان حث الهجري، الثاني الفرن بدابة 
تضبعلالتي والقوانين القواعد لاستخراج نومه؛ لغة منه ليسمع الفصيح 

فيومعهم الرواة وند؛دل، والزلل•  ١١٥^٠١١عن اللسان وتصون اللغة، 
وبحثواالإسلامية، الحواضر في تلقفوهم الفصحاء، العرب عن البحث، 

وكانواالعراء، في ماشيتهم وحلفإ الصحراء، في أحبيتهم داحل عنهم 
وفدكدر، يشوبها لا الصافي، تعها من يسمعونها بكلمة فرحا يعليرون 

للغةوعصبتهم الكريم، كتابهم لغة على حرصهم ذللث، إلى يدفعهم كان 
كانتالرواية عهدهيا في بدأت التي الأموية الدولة أن ميما ولا العرب، 
الأمويونالخالفاء كان وند ،• القرآزروللغة للعرب، التعم، شديدة 

ألستهم،لتستقيم العرب، معر فيروونهم لأولادهم، المريبين يستقدمون 
ليسمعواالبادية إلى أبناءهم أرملوا وربما والعجمة، اللحن داء من وتسلم 

واللغةالشعر حفغل على الحرص إلى الرواة دفع مما مصدرها، من اللغة 
الخلفاء.أولئلث، عند الحفلوة لنيل 

ماأول، نشأت علمية رواية اللغة رواية أن هنا ذكره ينبغي ومما 
أشكلإذا المفنر أو القارئ فكان والمفسرين، القراء أيدي على نشأت 

ابنفهدا الشعر، من بثيتا ذللت، إيضاح على استعان محنى، أو لفظ عليه 
بالشعرويستشهد فيجيب، القرآن، من أشياء عن يسأل كان ه( ٦٨)عباس 

إلىالشام من يوم كئ قتادة اتي أمية بني رمل وكانت، ذللثؤر٣،. على 
أبووهذا ٢. ر لهم نْ فيئالشعر، من يبت، محنى عن يسألونه البصرة 

انظر)١( 
انظر)٢( 
اننر)٣( 

.١٨٩الجامالي الثعر مصائر 
٠٢٦٩. ٢٥٣الأموي الثعر في وأثرئ القيان انممة 
٠٣٧م/الرواة إناء انظر: )٤( . ٢٤ا/القرأن لأحكام الجاع 



الكريمالقرآن تفسير في ( SyMiiiؤءقاء> 

إلىاتجه ثم السبعة، الفراء من غارئا كان -( ٠١٥٤)العلاء بن عمرو 
لتاريخفالمتأل معالمها، من بارزآ معلما أصبح حتى اللغة، تحصيل 

تاؤيخفي تحول نقطة كان العلاء بن عمرو أبا أن يلحظ والرواية اللغة 
أبيابن إلى أحتلض اركنت، الحجاجل بن شعبة يقول ،، العاإمية١ الرواية 
فنقومالعربية، عن العلاء بن عمرو أبو ويسأله الفقه، عن فاماله عمزيتذ 

وهذا،. ل  ١١مألمه مما حرفا يحففل ولا سأله، مما حرفا أحفنل لا وأنا 
ليصبح؛أستاذه يتأثر ثم قراءته، ليأحذ العلاء بن عمرو أبا يلزم الأصمعي 

مضىقد إنه القول ؤيمكن . العرب وشحر ااالغة رواية أعلام من علما 
رون،والمقالقراء بها يقوم اللغة ورواية الماني من وحزء الأول القرن 

ذلك.بعد إلا اللغومحن إلى تنتقل ولم 
المقرونعليها اعتمد الي الشعرية الشواهد محصادر تقسيم ؤيمكن 

وتأسيساللغوية، القواعد تقعيد في واللغويون الكريم، القرآن نمير في 
قسمين:إلى العربية، علوم 

يحتجالذين الشعراء عن الأخذ وهي مباشرة، مصادر ت الأول 
.مرة هم سبخر 

الممادر،من الشاعر عدا ما كل وهي مامرة، مر مصادر ت اياتي 
والأعراب،العلماء، من الشعراء، عن الرواة ذللثج، تحت( وينا.رج 

منالمالية، للأجيال الشعرية الشواهد حفظت، التي الأولى والممحسمايت، 
٠وعرها واللغة التقر كمت، 

.٤٩- •٣ ثامن انمور نمو ]ضري وانمو الأصوات القراءات؛ي أنر انظر: )١( 
المومينيامر لما الحل-يثا، رواة أئمة من الخكي، الحجاج بن شمة سهيام أبو هو )٢( 

؛٤٨٥ا/للذهي الكاشف انفلر: ير. ١٦٠سة نو؛ي الحل.دث، قي 
٠٣١واللغويض النحوين طمات )٣( 
الرواةوإنباْ ، ٧٤لالسرافي المريض النحويين وأحبار ، ١٦٧المسابق المصدر انفلرت )٤( 

١٩٧/٢.



مصادراممعراسحتجه

الماشرةالصادر ت أولا 
فقدالشعراء، وهو الشعري، الشاهد مصادر من الأول المم فأما 

أقدمومن مباشرة، الشعراء من كثير عن واللغويون المفسرون روى 
بنحان بأثعارت يتشهد كان فقد هنا، عباس بن اه عبد لدللث، الأمثلة 

منوغيرهم ^١^٣٢، بن اممه وعبد بن وليد ثا.تلا،، 
وفدمباشرة، بعضهم من أو منهم وسمع عاصرهم، الذين الصحابة 

القرأنير نفعلى ^ ٩٥)المخزومي ربيعة أبي بن عمر بأشعار استشهد 
لعمليةمنغلم عمل أول عباس ابن من الصنح هذا كان وفد . الكريم 

فيلذلكأ بيان مزيد وميأتي الكريم، القران نمير في حر بالالاستشهاد 
تال.مبحثا 

وأبو، ه( ١  ١٨)الحفرمي إسحاق أبي، بن الثه عبد أدرك وقد 
والكمستا،كالمرزدق، الاحتجاج، شعراء ه(، ١٥٤)العلاء بن عمرو 

شعراءمحلبنة من وهم وأنحرابهم، وروبة والحجاج، الرمة، وذي 
الإّلأمرْ،.
والفصاحةواللغة الشعر رردفنا ه( ١ ^١ ٠ أحمد) بن الخليل يقول 

بنروبة دفن من انصرفنا حين هذا ت فقال ذاك؟ ، وكيفت له فقيل اليوم، 
فهلرأينا ما فقال! روبة فصاحة عن حبيبا ين يونس وسئل . الحجاج،، 

مثالهابن الشعراء ارمحافة الأصمعي؛ ؤيقول . منه أفصح عربيا 

.١٢١، ٦٢الأزرق بن ناُع ماتل ا/ه1، والابداء الوثف إيضاح 
١١٤١الأزرق بن ذا؛ع اثل م، ا/٩٨والابتداء ، الر٠٠إيضاح 

.١  ٤٣، ١٤٠الأزرق ين ناغ اثل م

.٢٣٨الرشح ، ٤٨٠\إ<<ل والشعراء الشم ، ١٨٣سراءأ/اكرض معاني 
ه/؛؛الأ،حزانالأبا/؛،

٠٩١ا/الأدب وخزانة ، ٣٧٠•م الأغاني )٦( 
٠٣٦٠الأغاني انظر: )ما( 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

٢٨٢



قميم

الحشري،وحك_لم ، ه(  ١٤٥)وروته ، ه(  ١٤٥)غر'>تة وابن -(، ٥١٤٦)
رأيتهموقد -(، ٥١٦٠)الغيري ونكص 

•قوله عن وسأله العجاج، بن روبه عبيدة أبو أدرك وقد 
سهافدرئ;خ;ناضنبج

كافؤإن كأيها، فقل• حطومل كانت إن لروبة! ررتلت  I،J،iحيث 
ئوليع- اث، الوJ- ذاق كأف ت فمال كامهما. فنل! وبلن مواد 

رويةعن والأثعار النواهد روى الأصمعي وكيلك، . البهز® 
. ()٤

وءيرْ

منكثيرأ أدرك الذي الفراء زياد بن يحيى الكرفيين أئمة ومن 
يمناأسد بني بعض ءاوأنشدني قوله! ذللث، ومن عنهم. وروى الشعراء، 

قزنة:
باهالأى.هماله نشئ، حض ارئا برماة سنا علمنها 

والتفسير،النحو كتّ_، في انرة السمالنواهد من الشاهد وهدا 
ولمارأمميتهاا؛، هو مقدر بفعل الماء نصت، حسن، اروماءا، فيه والشاهد 

ا.يشزب،ل ؤإتما يعلما لا الماء لكون يذكره؛ 
العلماءهم الشعراء عن المباشرة الرواية لهم تهيأُتا من وأكثر 

بنعمرو أبو وأوثقهم وأولهم الاحتجاج، عصور أدركوا الدين الرواة 
الراؤيةيحماد المعروفث، مننرة بن حماد طبقته ومن -(، ٠١٠٤)العلاء 

.٤٢٥الأدب؛/٨، وخزانة ، ٧٥٣آ/والشما» الشم )١( 

أ/ه؛.، ٤٧٠، ١٤٩والكشاف؛/، ٤٤. ٤٣المران؛/مجاز؛ )٣( 
أإ>!\.، ٤٧■، ١٤٩؛/الكشاف انثلر: )٤( 

.١٤ا/القرآن معاني )٥( 
٤I • أ/ الأثموني شؤح ، ٢٤*الن.م، ثذور شرح ،  ٤٣١ااخه.-ادصأ/انظر؛ )٦( 

.٣٧١٦رغم  ٧٧٣الشعرية المم شواهد معجم ، ٤٨٨الأنصاف 



ه١صJراكمج مصادر 

الأحمركخلق والرواية العلم شيوخ سائر أحذ هدين وعن ، ^ ١٥٦)
عبيدةوأبي -(، ٠٢١٥)والأصمعي هJ(، ١٧٨)الضبي والمقفل (، ٠١٨٠)
ثموغيرهم، ( j،Y*U)والفراء (، ٠٢٠٦)الشيباني عمرو وأبي -(، ٠٢١٠)

حبيببن ومحمد ه-(، ٢٣١الأعرابي)كابن نلاهم من هؤلاء عن أحذ 
صعيدأبو هؤلاء عن أخد يم -(، ٠٢٥٥)الجتاني حاتم وأبي -(، ٠٢٤٥)

وأصرابهما( ٠٢٨٦)وثعلم، هر(، ٢٨٥)الكري 

وعنعنهم الرواية على اعتمدوا ففد بعدهم أتى من وأما 
اللغويIالطيب أبو يقول هؤلاء. دونها الي الصنفان وعلى تلاميذهم، 

وعلوموالشعر، اللغة، في الناص أيمه هم ئلاثه، العصر ^ا في اوكان 
أبديفي نا يل أخد محهم تعدهم، ولا ملهم مثلهم ير لم العرب، 

والأصمعتي،عبيدة، وأبو زيد، أبو وهم كله، اللم هل-ا من الناس 
القراءة،عنه ورووا والتعن، والنحو، اللغه، عمرو أبي عن أخذوا وكلهم 

الأخمص،الخطاب وأبي عمن، بن عيسى عن عمرو أبي بعد أحدوا نم 
وعلمائهم٠٠١الأعراب ثقايت، من حماعة عن حسب، بن ويونس 

٠رمجازكتابي في إلا ظاهرأ أثرأ له أجد لم المباسر المصدر وهدا 
مباشرهأحدهم تقدم حيث للفراء، القرآنء وءامعاني همثدة، لأبي القرآن* 

علىالأمثلة وستأتي الث-عرية، الشواهد من لعدد وملهم الشعراء، من 
للمرآنتمسيرهم في المباشر المصدر هذا وأثر المبحث، هدا في دللث، 

منهمأحد يدرك فلم الدراسة موصؤع التمسير كتب، بفيه أما الكريم، 
٠بشعره يحج شاعرأ 

الناأعلم من بالراؤية، المعروف الكوفي الدبلمي البارك بن ميسرة بن حماد هو )١( 
٥١٥٥سة وتوفي  ٠٠٩٥سنة ولد أمية، بني حالماء فدمه وأحبارهم، العرب بشعر 

ِمس...،. ٠٢٠< ٢٠

اس
ه.



المباشرة؛غير الصادر ثانيا• 
عرالمصادر فهو ، عرى ل١ هد آ المصادر من >ي آ الم المواما 
Iهي الطرق وهدم غ طريقة بأي الشعراء غير عن الأحد وهي الميامرة، 

والعلماء:الرواة عن ا/أحذ أولأت 
همالرواة كان فقد والشواهد، الشعر رواية طرق أوسع وهي 

وعنهمالتالية، للأجيال ونقالت، الشعر، رواية انتشريتح منه الذي الطريق 
إلىالشعر رواة الباحثون م قوقد ذلك،. بمد دون الذي الشعر كل نقل 

ورواةالقبيلة، ورواة الرواة، والشعراء العلماء، الرواة طيقاُتحت ست، 
الطبقاتاهذه وأوثق ،. وصاعيزر ورواة للشعر، مصالحين ورواة الشاعر، 

وحماد^، ١٥٤)العلاء بن عمرو أبو أبرزهم ومن الأولى، الطبقة هي 
الشعرمن رراتخذيت، أنها الهلبقة بهذه الثقة وسستا ه(، ١٠٦)الراؤية 

فيأمتاي أو شيخ، عن تأحذه أن بعد دراسة، تدرسه علميا، موصوعا 
الدرسطريقة وتكون . . آنذاك. وروايته الشعر علم مدارس من مدرسة 

مابتمحيمحى تقوم ثم والسماع، الكتاب، ! ؛دعامتيهاالأدبية الرواية هي 
منالسبة والتايتح فامده، س صحيحه وتميز وتنقده، وتفحصه تجمعه 

فيصحته لديها ترجح ما نجيل إلى ذللثح من وتنتهي فيه، المشكوك 
عنهينقلها المالم، الراؤية الشيح ذلاك< رواية هي تصبح حاصة نسخة 

'.إليه؛' بونها ؤيتتلاميذه 
الشعرية،الشواهد محفلم رواية تدور الرواة انملهاء هؤلاء وعلى 

عصرهممنذ الشعرية الشواهد تكرر ذلك، وعلامة علمها، ينتهي ؤإليهم 
الشعريةالشواهد نالك، بغير يتشهدون رون المقيكاد فلا اليوم، حتى 
وطبقتهم،والأصمعي، عبيدة أبو وعنه العلاء، بن عمرو أبو رواها التي 

.٦٢٨الجاهلي التحم ممادر انثلر؛ )١( 
يممرف. ٦٢٩-  ٦٢٨ابق انانمدر انم: )٢( 



بهالمحتج اصير مصادر 

منهااستقى التي المصادر وحدة على يدل مما النادر، القليل في إلا 
والنحوير كالنفالإسلامية العلوم مختلف في الشعرية النواهد العلماء 
الشعررواية احترفوا الدين وغيرهم العلماء من الرواة أولثلث، وهم واللغة، 

أؤللقمن أول يعد الذي مننزة بن حماد مثل بالرواة، يعرفون وصاروا 
يم ١١ت يزيد بن الوليد الأمري الخليفة سأله وقد الراؤية، لفب عليه 

الراؤية؟لك: فقيل اللقب، هدا اسحققن، 
به،سمعت، أو المؤمنين أمير يا تعرفه شاعر لكل أروي بأني فقال• 

أنشدلا ثم به، تسمع ولم تعرفه لم أنلثؤ أعرف ممن منهم لأكثر أروي ثم 
.المحدن،من منه القديم ميزمتؤ إلا محدث ولا لقديم شعرا 

منئحمهل ما مقدار فكم كلمت، - وأييلث، - لعام هذا إف ت فقال 
الشعر؟

مائهالمعجم حروف من حرفي، كل على أنشدك ولكني كثيرا، نال• 
الإسلام®معر دون الجاهلية معر من المقهلعايث، سوى كبيرة، قصيدة 

والعلماءالرواة طبقاتر اللغةا، راتهذسب، مقدمة فى الأزهري ذكر وند 
،.٢١٣٣أحد الدين 

-الرواة العلماء وهم - المصدر هذا على الاعتماد نلهر وقد 
القرآن®معاني وال عبيدة، لأبي القرآن* رامجاز درامحة حلال من بوصوح 

حينفي كتابيهما، في المصدر هذا على كبيرأ اعتمادا اعتمدا وند للفراء، 
ابنولا الزمخشري علميه يعتمد ولم قليلا، والعلبري نتيثة ابن عليه اعتمد 
زمنوانقطاع الاحتجاج، زمن عن زمانهم لتاتم دلا ءطية 

الرداة■

\لهم\دااا.'اامح\و' م صدة قى مصايد 

Iالطلية المصادر إلى عبيدة أبي مصادر تقيم يمكن 

.٢٨- الأنةتهذب انظر: )٢( • ٢٤٧- الأدباء سم 





بهاسنج التعر مصادر 

ءؤ)ويفرأت العلاء بن عمرو أبا صمعت قال! أنه عبيدة أبى عن المازني 
هدمرجه عن عمرو أبا سأل وأثه [، ٧٧زالكهف؛ أجؤاه عقي ثئت 

تالعيي الممزق بقول لها واستشهد • • فصيحة. لغة هى ت فمال القراءة 

الئطئقل١،٢^١٠ كآنحوص سمأ عرزها جنب إر يجبي نيين وئد 
ؤئ،رتعالى؛ لقوله يره نفعند يرؤيه ما بشيخه تأثره أدلة ومن 

عمروأبو وكان المول، يكرون نوم قال! حيث [ ٠٤>^،; ٠٠١١]بث_روله 
الشعر،من بشواهد لقراءته عمرو أبي احتجاج أورد نم • يفتحها 

ماأنفد حتى والشعر القرآن عنه أحذ وقد • المحويين تخريج وتخريجها 
الأول.عبيدة أبي شخ وص كاد، أو عنده 

كمامبهمة، بصيغة الحرب، قبائل بحص عن عبيدة أبو يروي كما - ٢ 
بنسمد بني من همان، بنت حريق بيت ينشد مى ارسممتا ت قوله في 

تالأعشى رههل صبيعه 
الجوروأفد داة نالم ممم الذين نومي سندي لا 
الأم،،ساند والبين نمرك يخل ين ازلثال

علىيرفعه من ومنهم المحب، إلى الرفع من الثاني المتا مخرجون 
،.الرفع<ال موصع في أوله موالاة 

بنلمساعدة الهذلي عمرو أبو وأنشدني ٠٠عبيدة؛ أبو يقول — ٣ 

طبقةمن ملام ابن عده قويم، جاهلي شاعر العبدي، الأمرد بن نهار بن شاص هو )١( 
ل/ه-أ.والشرا، اكر ، ٢٧٤ا/اكراء نحول انفلر:ءلقات البحرين. فراء 

.٣٣٣للزجاجي اساء مجالس اننلر: )٢( 
.٢٢المرين الحرين أخبار ، ٢٨٧، ١٥٢ا/، ٣٥٢ا/القرآن .جاز انفلر: )٣( 
ا/هآ•.القرآن مجاز )٥(  ٠٢٩ديوانها اننلر: )٤( 
نييقول سمعه وتد عبيدة، أبو ٌّهم ٌْع الدين الأم١ب أحد الهدر، عمرر أبو هو )٦( 

القرآنمجاز انفلرت انمحوين. عند مشهورة مسالة وص ■ البراغيث،ا؛٠اأكاJوني كلامه؛ 



الكريماممرأن تفسير في )إكري 

يؤ:ةألهذلي>ا،«لآ؟/

العربيعر الامحتوعب حتى عر للعييدة أبي رواية عتا انوند 
فروىالعلماء، عند الشعر مصائر ْن ممدرآ وأصبح كاد، أو المروي 
إلى، الغمورينواللصوص شمر وروى ،، الشعروغرادبهلطراش، 

وشواردهومعروفه الشعر ، مألوفجاو_، 

واثقةأحكاما يطلق أصبح أنه الشعر، لرواية امتقعاته من وبلغ 
تالممن، ير نففي كقوله وحفظه، معرفته في تبحره على تدل الشعر على 
لروايةالاستيعاب على الحرص وهدا . به* يحتج شعر فيه يجئ رأولم 

يروهاولم ، الأصمعي يعرفها لم لقصائد روايته لنا ر تفعنده الشعر 
أهواءتوزعتهم شعراء لدواؤين وروايته ،، الخلأءأبن عمرو أبو شيخه 

المادربالشعر الإحاطة على يحرص كان وفد المختالمة، الأمصار 
المتير قربتا المبذول الماغ أن يرى إذ الغرستا؛ والصون الطريقه، 

الواسعةالرواية هده أثرت وقد . وروايته حفظه في المس إتعاب يجدى 
فيلغويا لكا مالجاز كتابه في الك، سفقد الكريم، للقرآن يره نففي 

منفيه أكثر وند اللغوي، التفسير في كتاب أول يعد وهو التفسير، 
(٩٥٢شواهده)بلمتؤ حيث، التفسير على الشعرية بالشواهد الاستشهاد 

®مجازكتابه تأليفه حول قام ما ر يفالنهج لهذا سبقه ولعل شاهدآ، 
*أتيتاالجرميت عمر أبو تالميده يقول حبنا زمنه، فى صجة من القرآنء 

ياهدا أحدين، عمن له؛ فقلتط - المجاز كتاب أيI - منه بشيء عبيده أبا 

بنسعد بن صرو بن حشم بمي من مخضرم شاعر الهذلي، حوبة بن ساعية هو 
.١٣١٧، ٣٤٢. ٣٣٣لين اش«ارشرح م0>ا، الهذJن ديوان آظر: 

انفلر)٣( ا/ا،آ. القرآن مجاز )٢( 
انظر)٥( . ٦٢أ/والتسن الهاز انظر: )٤( 
انظر)٧( ٢;٣٧. القرآن مجاز )٦( 
انظر)٩( . ٣٦٨زمر ديوان انظر: )٨( 

ص
ه'م،يىمازير ديوان 

-٣٧العرب أشعار جمهرة 



به١ثمحتج ١لشعر مصادر 

ليرنفقال — رين المقيعني - الفقهاء؟ ير نفخلاف هدا فإن عبيدة؛ أبا 
شئتؤإن فخذه، شئت فإن أعقابهم، على البوالين الأعراب ير نفهدا 

أبوإلي حبل ررلو عبيدة! أبي كتاب عن سأله لمن الفراء ؤيقول • فدرْاا 
نهايالدكتور ننتع وقئ • المجازا، كتاب في عشرين لقربته عبيدة 

العالمالتمس قد أنه وذكر عبيدة، أبي عند الشعرية الرواية مصادر الموسى 
منالخاصة والمصادر والأعراب، الشيوخ، لدى جميعا، دوائره في 

منعندها فيهللج، دائرة، كل به تمتاز ما يعرف كان وأنه والكتب،، الرواة 
أبصرأبه هي وما أقوم، عليه هي ما العلم 

^٠،،.•١٠٣١ا>-هعحز فى الفداء هص\دد 
كالتالي!مصادره تفصيل فيمكن الفراء زياد بن يحيى وأما 

الكوفةعالماء كبار من وهو ائى، الكشيخه عن كثيرأ يروى — ١ 
رروأنشدني،، ائي،،ر الك®أنشدني قوله! كثيرأ تجد كما وثقاتهم 
البيوت((بعض في الكسائي 

الكوفةرواة أويق من وهو الضبي، المفضل عن الفراء يروى كما — ٢ 
المفضلا؛اروأنثدني فوله! في كما للشعر، 

يعني- يونس اروأنندني ت قوله في كما حتيب بن يونس عن ليروى - ٣ 
عنيروي كما الأءشى«رى. قول العرب عن - البصري الممحوي 

العرب«لبن.عن معن بن القاسم راوأنثدني معن: بن القاسم 
أخذالذين الرواة الأعراب أسماء من كثيرا كتبه ض تجد كما - ٤ 

٠١٦٧واللغويين المحوين طبقات )١( 
.٨٧الأبء ز،ة انظر: )٢( 
٠١٧٣الموصى لهاد المثنى بن معمر عبيدة أبو انظر• )٣( 
اومالرالاضا/آ1'آ.)٥( . ١٢٩القرآن معاني )٤( 
.١٢٧/١^، ٧١انمدر )٧(  ٠٦٢. ٦١ا/القرآن معاني )٦( 
ؤ٦٩_٦٨/١ابق ايانمدر )٨( 



^مممحJؤمىهمسمراكرآنامبم!٤^! 
القمقاموأبي ،، العنسليلالجراح أبي أمنال من عنهم، 

ورروازص•اسي^، 
تكقوله القبيلة إلى بالإمارة كثيرة أحيانا المصدر ذكر في ؤيكتفي - ٥ 

بتيبعض رروأنثدنى ،، لا؛ ه فرّيصف أمد بثي بمص رروأنشدني 
إ.لال فقعي 

أوتالحرب® بعض رروأنشدئي ت فيقول الإبهام دائرة سع وأحيانا 
أنشده.العرب من مى تحديد دون ،. ربعضهم® ررأنثدتي 
فسة.'هن مما\دد 

أبيشيخه عن الرواية من أكثر فقد ( ٠٥٢٧٦)قتيبةابن وأما 
الجتانيحاتم أبو وحدثني  ١١كقوله؛ ، ه(  ٢٥٥)الجمتاني حاتم 

بنأمية قول عن عمر بن عيسى سألت محال! أنه الأصمعي عن 
أبيعن تاني جالرروأنثدني I وقوله ،، .®ر س الصلت أبي 

عياوةهل"ا/

قؤسيوه.•فى سوى هصو\دز 

الرواةالعلماء من كثير عن الشعر روى فقد الهلبري الإمام وأما 
تفسيره،في باسمه يصرح لم أته غير المحوران، في الكوفيين إمام كثعلب 

بعضأنشدني  ١١ت قوله في كما غيره عن كدللث، وأحذ تغرب، مأمر وهدا 
•ءبيلةهر'ااا.أبى عن الرواة 

.iTo\/القران .عاني انظر: )٢( ابق الانمدر انظر: )١( 
\إ1\.السابق انمدر )٤( . ١٤٠. المابق انمدر انظر: )٣( 
.ا/٢٣ابق اسرال)ا-(. ١٧١ا/اسراوابق )ه(
٠٢• ا/٤ المابق الخدر )٧( 
٠٠٤٥  ٤٣الزبيدي لسعيد الراؤية الجتاني حاتم أبو انفلر: )٨( 
.١٣٣القرآن ثكل )•ا(-اويل . ٩٤-  ٩٣القرآن ذكل اريل )٩( 

٠٤٧٩/٦٣)هجر( الطري (-^، ١٢)الأدباء سجم راا(انظر: 



بهتمحتج ا لشعر ا مصادر 

قهسيوه\ش هزمحشوى هصادز 

فيأر لذلك يكن ولم الرواة، على الزمخنرى يعمي لم حين في 
لدوي؛الدؤيات بعض ®وأنثدتتي نوله! في إلا يره، نف

ناوادأحصصنم،اُاريطذاويايناله ني القناميراثه عريص 
عمياو\لهمطعى.'بن هص\دد 

شأثر ولا وجود المصدر لهذا يكن فلم والقرطى عطثة ابن وأما 
الهجريين.والساع السادس القرن إلى لتأحرهما مسيريهما؛ 

المتقدمون:العلماء ثانيا؛ 

العرب،أشعار من الكثير حفظت، التي الكتب صنفوا الذين وهم 
بنالخليل مثل غيرها، أم نحوية أم لغوية الكتسس، ه هن. أكانت، مواء 

زيدوأبي والفراء، المشي، بن معمر عبيدة وأبي وسيبويه، أحمد، 
وغيرهم.الأنصاري، 
اللغةفي به المحتج الشعر لمصادر كبيرة عناية العلماء أولى وند 

المصنفات،،هذه س به المحتج الشعر مصائر أهم ومن وغيرها، والنفير 
واللغةالتفسير في التعرية الشواهل. من كبير عدد على تشتمل والتي 

يأتي:ما وغيرها 
الشعراء:-دوارين 

والأعشى،القيس، امرئ كديوان الثقات، عن رؤيت التي وهي 
مجتهاتقوا ام للممرين، مهما مصدرأ كانت.،  Jlajالذبياني، والنابغة 

؟الشعرية شواهدهم 
صلنات:ا- 

اختارهاالإمحلأم، وصدر الجّاهلية . Ljقصامن مجموعة وهي 

١٢٣٢-  ٢٣١ا/ الكثاف وانظر: القاتل، مجهول الم، 



صهموممحضصواهمآنامبمرر-ةئآ— 
٣٣٦على وتشتمل ه(، ١٦٨)تالكوفي الضمي محمد بن المفضل 
العربيةمواهد أكثر شعرهم ومن ّاهمرأ،  ١٥٥وشعراوها قصيدة، 

واكسمو1و<^والنحو واللاغة الغريب ني والتفسير، 
لأصمعيات،:ا- 

احتارهاالإبملأم، وصدر الجاهلية شعر من مختارة مجموعة وهي 
الأصمعيايت،اشتمالتإ وند )اءت،ما'اه(، الأصمعي قريب بن اائ، المااعبد 
الإسلام،وصدر الجاهلية شعر مختار من اليايتج المففبمبه أحلتإ ما على 
كثيرةوسواهدها حياد، قصائد وهى 

ئئامأبي ماسه ح- 
المحيلين،ويعفى والإسلام الجاهلية شحر من مجموعة وهي 

شواهدهامن بكثير رون المقتشهد ؤيئمام، أبو واختارها انتقاها 
لديوانواصفا البغدادي يقول، والقرطي. عملية، وابن الزمخثري وخاصة 

واختارهاانتقاها والإسلام، الجاهلية أشحار من مجموعة اروهو الحماسة؛ 
منالإجماع وقع وقد المشهور، الشاعر الطائي أوس بن لجيب لئام أبو 

فيئمام أبو جمعه مما أمي المقعلعايتج اختيار في يتفق لم أنه على النقاد 
ممابشيء استشهدوا إدا المصنفين عادة حرمث، وقد ٠ . ٠ ررالحمامة(( كتاب 

فيالمذكور الشاعر والمراد ونحوم، الحماسي، ثال، ؛ يقولواأن فيه 
ممافيه ما حمخ فإل الأشعار، من فيه ما برفعة تنويها ^١^٠١^٠، كتاب 
الأّتشهاداابه يصح 

الهذلممح،؛كآثعار المائل واوين د- 
لجمعهمما بقي الذي الديوان وُير السكري، محيي أبو شرحها وقد 

٨.الأصسات انظر: )٢( ٦. السات انظر: )١( 
,Aftالحاجب ابن شافية شواهد شرح )٣( 



بهالمحتج الشعر مصائر 

فيالتفسير كب ني الهذليين شواهد القبائل، شعر من المتقدمون 
انميوانل١آ.هذا 

فيقتيبة ابن علها اعتمد التي المصادر أهم من المصدر وهدا 
البيانءجاْع يره نففي والهلبري القرآن*، وراغريب القرآن* مشكل ®تاؤيل 

تونوله ، الفراء* ®وأنشد ■ نتيبة ابن قول في كما القرآن*، آي تأؤيل في 
ع؛يده«لص.أبو ))وأنشد 

مثلفي الرواة، عن المصنفاات، نالك، فيروى العلبرى الإمام وأما 
عن®وحدثت، I ويقول، . عبيدة* أبى عن الرواة بعض ®أنشدنى ت نوله 
بيت،فى يقول عمرو أبا نمعت، قال؛ أنه المثنى بن معمر عبيدة أبى 

كانالعلاء بن عمرو أبا أف يكر ®وقد • آحر موصع في وقال • زهير* 
رهرا،ست سد 

العرببعضي( أن الفراء رروذكر ت قوله مثل قمح، الفراء، عن ؤينقل 
ذلك،*في وأنشد . . تقول. العرب، أن الفراء ®وذكر وقوله؛ أنشده* 

لأحليسنده ان دون ميامرة الساعر عر يالطبري يستسهد ما وكرا 
تتعالى لقوله تمميره عند قوله مثل الثاعر، هذا شعر عنهم أحذ الذين من 

النوصي،،من ممعل ؤءه•' ®وقوله؛ ٣[؛ ]ص: تام،ه ج؛او< رلإث ؤق\د/\ 
امرئقول ومنه المنث، والمناص؛ التاحر، العرب،؛ كلام في والنوص 
المن.

١٦/٤الثافئة ذسواهد شرح ، ٦١٤-  ٤٨١الجاهلي ١لشعر ممادر ت اظر 
.٤٢ص القرآن غرب )م . ٢١٣■القرآن مشكل -اؤيل 
.٥٣٦. ٠٣٠;٢١الطري)هجر( تمر الطري)هجر( تمر 
٠١٧٢. ١٧١•أ/ الطري)هجر( تمر 
١٥٤٦. oioiwالطري)ثاكر( تمر 
)هجر(ا،ا/ما<بالطري تمر 

تمر،  ٣١٢٣;القرآن معاني في الفراء وكلام ،  ٠٤٠ آآ/ الطري)هجر( تمر 
٣٠; ١٨الطري)هجر(  ٠.



^^مميبم

أوبوصنتمصرعنهاحطوه ثنوض نهك إذ ذكرمالمى أمي 
عنك،يهب إذا فلأن ياصني I ذلك؛ من يقال ثمدم، أو ت يقول 

امرئديوان إلى يرجع كان أنه على يدلنا مما • إذا وياصني 
العلبريزمن فى مدونا ديوانه كان ففد لديه، مكتويا القيس 

المفضلوعن ،، الأل إرمالعلاء بن عمرو أبى عن ؤيروي 
سماعايعفهم اوذكر قوله! في كما أحيانا المصدر يبهم وقد • كذلك 

هذاوكلامه الفراء، هو يعضهم ت يقوله أيهمه الذي وهذا ، المحرب* من 
القرآزأى•معاني في 

^-،:Jlوعن العلماء، عن أخذوا النين الأوائل المفسرون ثالثا؛ 

منالمواضع بعض في والعلبري، متيبة ابن أمثال من وهؤلاء 
•الباب هذا في التقدمة المصنفات على اعتمدوا قد كانوا ؤإن كتبهم، 

رينالمقمتاحرو عليها اعتمد التي الهمة المادر من الصدر وهذا 
دونهما على اعتمدوا فقد يحدهم، ومن الخامس القرن رو مقوخاصة 
حا-يدأ،تجد تكاد لا إنك حتى كليا، اعتمادا والفراء عبيدة وأبو الطبري 

داعمةشواهد هي ؤإنما عليه، بنيت، حديا-ة قاعدة تجد لم وحدت ؤإن 
المحروقة.للشواهد 

)هّآهه(،للزمخشري ^^١^٠ ٠١١٠ير نففى يتجلى المصدر وهذا 
القرأن®لأحكام وررالجامع ، _( ،، ٥٤٢)عطية لابن الوجيز® المحرر و* 

ير(.٦٧١للقرطبي)
ميماولا المصنفات، على تماما المتقون اعتمد الكتسخ هذه فى 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

.١٢/٢•-فراّىرسر()٢(. ١٧٧ديوانه 
.٥٢٦.  ٤٨٥الجاض الثعر مصائر 

المدرالأضآا/آآآاانظر:)٥( . ٥٢١آآ/)شاكر( اتجري صير 
.٢٩•٢; )٧( سم(\\/\أ. تمرانجرى )٦( 



بهالمحتج لشعر ١ مصادر 

(،j،Y*U)للمراء القرآن* وارمعانى ^، ٢١١)عبيدة لأبى القرآن* ®مجاز 
هر(. ١٨٠)لسيبويه وارالكتاب* ;(، ٥٣١)٠ العلبري ير ونف

»الكشاف((:فى الزمحشري 
®قال(ت مثل المجار، كتاب من عييد.ة أبي عن كثيرآ الزمحثري ينقل 

•قوله فى رذخ نلت ت عبيدة أبو 
البهذرا،نرلتغ الجلد في كأئث ديلخ، ي-؛اصر، يذ حطوط فيها 
فقل:والملق المواد أردن، ؤإن كأنها، سل: الخلوْل أردت، إن 
أبيكتاب ني المص راالأ،*لآ،وهزا ذاك كان أردت، نقال،: . كأنهما
ميدلأم.

وهويمام، أبو صنعه الذي الحمامة ديوان مى ينقن؛ ما وكثيرأ 
وصدرهاموضوعاتها، بحسب، تمام أبو نمها العربي، الشعر من مختارات؛ 

.مح ثئور لم ®^إد،د الزمخثرى: قول، ذلك، ومن بالحمامة. 
بنيأخا يا العرب: نول، من منهم، كان لأنه أحوهم قيل: . . زاكعرا،: 

الحمامة:بيتا ومنه منهم. واحدأ يا يريدون: تميم، 
مصضظjاقبما'٧•٠.لأطوذمض;ث;ج 

سيبويه،ءأنشد I قوله في كما سيبويه، كتاب من ينقل كما 
أوقاتبالأيام ®والمراد كقوله: لشهرتها الكتاب بأبيات أحيانا ؤيعبر 

وتارةلهؤلاء، تارة نديل النامي، بين نصرنها : نداولهاوالغلبة، الظفر 

أ/0\.، ٤٧.ا/ا<إا، الكشاف، )٢( أ-\. ديوانه انظر: )١( 
أا/*ا:اا.ا/أأ،القران مجاز انظر: )٣( 
U/الأديه خزانة ني كا الأخبار قلل إسلام شاعر ومو السري، انم، بن لمزيط الم، )٤( 

ديوانشرح في كما الحماسة أرل، في تمام أبو أوردها ياوة نم أييايته من والبيت  ٠٤٤١
٢٠ ٩ / ١ للمرزوفي ة الحمامحديوان شرح ، ٤ ٦ / ١ للمعري النومب، تمام أبي حماصة 

.T٣١٦/، ١٠٩، ١١١; الكشاف وانظر: مآ/مأآ"ا، اعثاف )٥( 
.٦٦٠\االكشاف وانظر: ، A/Y"الكشاف )٦( 



،.١١الكتابااأيان من وهو ث كقوله لهؤلاء، 
المبردأنشئه يت على عثرت اوقد يوله؛ في للمبرد للكامل ورج^ 

الأعراب:يمض »الكامل« نحاب في 
ننارالأى.للأحلام وكضئ، نأدث،نواثممنتي 

اوحديني: فيهايقول قصة صمن ارالكامل® من منقول النص وهذا 
القاصيوهو - نوار إلى تقدم الأعارب من رحلا أن أصحابنا بعض 
يظفرفلم فاجتهد يحنا، ما عنده بمادف، فلم أمجر في - الله عبد بن نوار 

عصا:يده وفي الأعرابي فقال قالث بحاجته، 
_فلأمساراوفسغالممنبجا نأدث،نواإ

نزارا\ذكد4 كأ؛أ،نمان أضأبض'شي 
مح"حتى بالعصا نوار على انحنى ثم 

فوله:في كما كثيرأ، الفراء عن كيلك الزمخشرى بمقل كما 
يكونأن الفراء وأجاز . . [. ٦٧ثان: ماماههف قى •ؤءء=قار، 

متمكن،غير إلى لإصافته مبني أنه على كان. اسم د؛إاكيه ؤت؛ى 

خملمث،رإ،أن ماص 
عنمنقول الشاهد وهذا . به® بأس لا الإعراب جهة من وهو 

,الفراءل٦،كتآب 

٤٠٣٤ / ا صييويه له أورده الذي غيرالوجه هناعلى  J،aL؛!JIjوقداحتغ ، ٤ ١ ٩ ١/ الكشاف )١( 
 )Y( آ/أيأ. الكشاف )الكا.ل )٣ ^U-01Y/Y.،(
توعجزه الأنصاري، الأساك بن قيس لأبي بيت صدر )٤( 

أوئاوذات معوق ني -صسامئ 
٠٢٩٨علي حسين ناصر للدكتور القرآن معاني أبيات وشرح ، ٨٥ديوانه انظر• 

القرآنض انفلر: )٦( . Y٩٣/٣الكشاف )٥( 



بهالمحتج النمر مصادر 

»اامحزرفي عطبة ابن 
منعنهم تلقى من فيه ذكر الذي شيوحه، فهرسة في ععلة ابن ذكر 

أحدأنه فيكر عنهم، أحدها التي والمصنفات إجازة، أو رواية الشيؤخ 
الطبري،ير نفومختصر تمام، لأبي الحمامة وديوان سيبويه، كتايج 

هدهشواهد عن تخرج تكاد لا عطية ابن نواهد فإن ، iUJLول
اسفاُت،را،.

فىكما الأعرابي، كابن الرواة للعلماء أحيانا الشاهد ند يوهو 
تالأعرابي ابن ءروأنند ت نوله 

حتيىدمولسدأ؛دناةلجلأة يكل بدم ا ن٢، في 
أدقاة>ىا>م.من.بمب;i ئخت ني 

فقدحني ابن الفتح أبي كتب عن الأبيات هذه نقل يكون وربما 
حنىابن كنب مصادره من إن ا حيم٠ الأعرابي ابن عن ندم برواها 

سيأن.كما 
[٩٤رروؤ-ملقةمه ت قوله في كما عبيدة، لأبي كثيرا ؤيرجع 

زهير!بيت ينشد العلاء ين عمرو أبو ولكن ١^؛!^^، معناه! 
لأ/بموار سررا ؤإن يملوا يالوا  oiiيحولوا الماو ستحولوا إذ 
عنعبيدة أبو رواها فقد القرآنأا، ررمجاز من منقولة الأييات وهده 

العلأءأص.ين عمرو أيي 
يتحدثوهو ٧[، ت  ouLaJI]أكبسال؛؛نيم  Vjؤ تعالى! قوله تفسير وعند 

٠١٤١، ١١٨، ١١٦، ١١٥، ١١٤، ١ ٠ ٦ عطية ابن نهرس انظرت )١( 
وهو)يلم(،  ٣٩٥ة/العرب، لمان في كما رعس_ا، أبو لدلم جني ابن به نالرجز هذا )٢( 

١^^،•ابن ص نب غثر ص  ٢٦٧/١الخمائص في 
الخماضا/'\ا-آ،)٤( \سمو\فمز0/س. )٣( 

٢٠ ٣^١ رالمحريمح التصحيف فيه يع ما شرح • رانظر ، ١١٢زهير ديوأن ( ٥ ر 
Y٠١٨٨/القرآن مجاز )٧( آ/ام الوجيز المحرر )٦( 



^^|ميم

ارئالممال: جني ابن عن عطة ابن نقل )الئألن(را،، قرأ من قراءة عن 
كثرIقول اللغة هذ0 وعلى القح: أبو 

بالشيطالثوار نا إذا 
١^٣،:ونوو 
وأنابيصهاإادءأمتأانمرْ/ثياصأ أنانوذ٠_اiثجأانت وللأرض 
•قللأ٦، تمرق ْع جني لأبن الخمائص كتاب من النقل وهذا 

فيالأنصاري نيد كأبي الرواة العلماء كبار عن سند دون ؤينقل 
فيكما للمبرد المقتضب عن ينقل كما • زيد® أبو رروأنثد نوله! مثل 

الأيههازه أن إر ارالمقتضب® من التعجب باب ني المرد ®وذهب قوله: 
كماوحبس، اصهلر يمعنى ®أصتن® لمقلة وأن تعجب، لا واستفهام تقرير 

الثاعرل٨،:قول ومثاله قال: . .القتل. على زيدآ تقول: 
طامينمنملرو،«لاا.أمثال اذس: سَياابن

\ا٦^حالويه لابن السع القراءات إعراب في كماختياني الأيوب فراءة طْ )١( 
•٢٦/١جني لأبن والمحب 

هدْترد ولم ديوانه، يي أحد0 ولم ، ١  ٤٨ jxالخصائص قي كما لكثير منوب المت )٢( 
محو:ردان، بن بثر ب يمدح أحرى، نمتدة س آحر يتا ني إلا اللفظة 
النزاملبالنسط احنأزت نا إذا نثفدأ قومك حيز ليلي ابى رأث 
(.١٢)رقم الخماممس محس حاشية وانظر: ، ١٥٤ديرانء انظر: 

.٥٩ديوانء انظر: )٤( عزة• كير م  ٢٣١
0ا\\.، ٨٩.  SKhانحرزالوجيز )٥( 
.A٦٢/الوح؛ز المٍرر )٧( Tا^^^ جس لأبن الخمانص انظر: )٦( 
موالخهلتة.)٨( 

اساضثنقأبم
اليمينعلى لمس حبس، يمص أي؛ صبر؛ يمص لها أحلم، أي؛ أصبرنا؛ يمض 

١٢٩٧ديوانه انئلر؛ يحلم،. حى 
آ/أه.الوجيز ا(المٍرر )•



4ممادراوضرانمصجه

بالقليكتفي لا أنه غير »الممتفبااراا، كاب في المص وهذا 
بفمالمرد عند لضبط ١٠فيقول! للشاهد روايته في المبرد يتعقب بل هنا، 

فييعرف لا فإمه ذلك،؛ في عاليه ورد _، أصمرها - الباء وكر الهمزة 
الياء،وصم الهمزة بقح اصبرها المن، ؤإنما ، ررصنن® بمعنى اراصتزا؛ اللغة 

-البرد أي! ء العباس أبي فول يرد ؤإنما الممبورة، ومنه ، صتن،؛  ١٠ماضيه 
صبرا؛ذات أحعلها معنى! على 

منالديظهر ت قوله في كما الفارسي، علب، أبي، عن، عهلية ا!>، ؤينمل( 
لفظةفي يدخلون الجس أن تعاليقه بحثس في الفارسي علي أبي كلام 

ذلك،:على وأنثي الناس، 
اسانام«را/مح،ئبمدص تهم: اسام،دقال إلى فشلث،; 

الطبري*رروأسد قوله، في كما الطبري عن وينقل 
ئسالصمحزرْ¥آ،.ن1نا سيدي كنث، 

الأنباريابن عنه اءحكاْ نوله! في كما الأنبارى ابن عن ؤيتقل 
وأنشدلأص.
دأبي،والطبري الفراء رح ث عر كثيرة أحيان في يعتمد عملية وابن 

حيانارأ ويخالفهم غالبا ويوافقهم الشعري للشاهد عبيدة 
مح،كما الأحفهم، الحسن، وأ؛ي، ثعلب، الماس، أمح، عن، وينقل 

القينة:فول ومنه وسرق، كشارفت، غابي ت،: ثعليحيى بن أحمد وفال ٠١

.٥٥-  oi(>/الوج؛ز اJحرر )٢( . ١٨٤؛/الشضب )١( 
.٢٧٨برى لأبن الإيضاح شواعد شرح ؛ي كما الضبي الحارث ين لثمر المش )٣( 
.YUA/A، ٩٢ِ آ-/أبم، ، ٢٢٠.  ٢١٩؛/واظر: الوج؛ز المحرر )٤( 
تعامأبي حماة وفي ،  ١٢٧؛/القرآن مجاز يي كما احق سبن أنس ^، J_Uالنامحو )٥( 

ض•بن، عناب بن، حتريث ص نهان ص لرجل، مرب ا/"اأا 
،\ A/U،  ١٧٩.  ١٧٨\/، ٩٤ه/ الوجمز المحرر وانفلر: ، ١ الوجيز المحرر )٦( 

٠٨٠المحررالوح؛ز"ا/أ'آأ،^ )٨( المدرالمبقّاا/اها. )٧( 



^^؛؛ممييم

وننثنقلأئ4سلا،ألأ:ا،ئنزذنفمح 
وأنشدت)اعثتي(ا، جمع هو الأ-حفس! الحسن أبو وتال 
عنداتوم يس الجلدة أسود ائه آبنندإلى الأس 

توله:ش كنا والكائى الفراء وعن >سويهلص، عن كثيرا وينقل 
الشاعر:قول ومنه الدعاء. على مجزوم هو والكائي: الفراء وقال  ١١

راغم*وأمك إلا نلقني ولا ائردى ما عينيك بين ثس فلابجط 
فيكما غيره عن نقل قد مه نقل الذ.ى أن إلى عطية ابن نثه وربما 

ءامتهمأآكمت قة تعالى• قوله ير نفعند للزحاج نقل على نعما قوله 
ينين'أق إإك< أثثء=؛غوأ ؤإون تآل1جونى رأامبمسبم هادرإ وإك;ن 

رروخبر[: ١٧]الح_ج: ثؤد.4 ئ ءك أق إن آؤنعإ م، ينحن 
الجزءعلى ارأن® يحك ثم 4 ينحن ينيل 4آع ت تعالى نوله راإل<ا 

الأولى،١رإلاا حبر بعدها وما فهي الكلام، لطول ذلك وحن مؤكدة، 
:الشاعر بقول الأية هده الزجاج وقرن 
الءواتيم١ثرجى به ثللث، مريال بله سن اف، إل يفه الخلإذ 

الشاهدوهذا ٠ الطبريا١ من أنهاله الزجاج: عن بقوله تعقبه نم 
ميرْلبن.فى الأية هدم حمد العلبري ذكره 

الثعلبي:وأنشد ١١قوله: في كما الثعلبي تفسير حمن ؤينقل 

٢)

٣)

٤)

٦)

٨)

)شرف(، ١٤٥ه/المروص، اتاج في أحرى أبيات صمن نماة غير لقينة البيت، 
مثلونرف كمحت،، ونرن ثرارث والجمع الهرنأ، الثسنئ النوق، من والثارن 

)شرف(. ١٤٠ه/العروس تاج انظر: - وبنو بازو مثن شرن ونل: ركع. 

.Y٦٧/اوحررالوج؛زآ/أ\،، 
عطية.ين جرير هو )٥(  ٠٨٥و/اثايق المصير 

.١٨٥;١١الوجيز المحرر )٧( . Y٦٧٢/ديوانه 
)هجر(الطري ير نف



بهاسحتج الشعر مصائر 

ال*مهءلأا،لدى الجواب نأحطا تطغ يم فلاإك-لأم أصاب 
بموب|(لصاب معدي أصاب أف ؤينبه 

الزجاج:رروأنشد قوله: قي كما الزجاج، عن يقل كما 
ظولألجذألأب.ولا الهزاق أسفزلاح 

قوله:في كما مصدر من أم على فأحال المصادر جمع وربما 
يمضالأية هالْ في ®يرحوزا،. وغيره: ، القض١ وتابعه محيية أبو *نال 

ذؤيب:أيي ست واحتجوا يخافون، 
عواسلأأ،الص.؛< JJتين رحالفهافي لنعها مج لم النحل عنه إذال

القرآن(،;لأحكام ))الجامع في القرطبي 

والعلبريوالفراء عبيدة أبي عن ضرأ بنقل فإنه الضطبي وأما 
الأعرابي:ابن رروأنشد قوله: ذللث، فمن وغيرهم• ومحويه 

،.٩Y٨١الالأمامصبزإلا؛إذنا السن نخل لا حمث 
المفضل،قاله بالذكر، الصوت رفع سحهم *ونيل وقوله: 

جرير:يقول واستثهد 

, ١٨٧!/سلي والمان الكشف الوجيز'أا/هّا، المحزر )٢( 
.٢٧٨ديوانه قى كما للأعشى المن )٣( 

،)و١ينقنمة.)٥( • U٩٢/ الوجثز المحرد ، ٤١
المشهورة،المقرين نراس من والشاس ، ٢٧٥>/الهمان مجاز ، ٢٠١ديوانه اننز: )٦( 

النحوء؛ام، حال، ني نكمنه ني محفوثل همل إلى يتل-لى حاذقا رحل وصف فى و*و 
الهذلمنديوان انفر• ولذته• العل، لنفاصه النحل، لتع يخشى ولا همته، الخاملات 

اهمواصل•.خ اءوامل• الأحرمح، وارواية ، ١٤٣ا/

•٦٥زط• أي نوام و تما الطامح، درة مح، نماض الم، )٨( 
.١٧١ا/القرآن لأحكام الجاهع )٩( 





بهالمحتج التعر مصادر 

هذايجعل الفراء وكان الغلهر، على ومشقة تعب ذلك في فكان يتناوبوته، 
باللأم،اأا،.القربة علق ش التفسير 

فوله:في كما سلام بن القاسم صد أبي عن القرض ينقل كما 
أسدتنح، بن، أعرابي، وأنشدني، ،ت محيل أبو ®نال 

ضشآنجد ن ل'وم 
ارالغرم،كتاب من منقول، وهذا ،. رانهءرءاأء!أ إدا البعمز يعني 

عسيلأبي المصنف٠٠ 

كبمن وغيره القرآزا،، ®معاني م>، الفراء، عن الفرض ؤينمل 
ااالمصادرا<ر^.كتاب مثل الفراء، 

مرهكاف ت يقول، العرب بعمى سمعت، I الفراء فال، ١٠ت فوله ذلك فمن 
العرب;يعص وأنشدني أحنابهم، الناس ينفع وهو 

ضالمضفىمحتيا>ئ،:بخا:ميىإذاناثثن ضأ؛
عنح،نح، م، باغ قذ الجنح، أبئر يخرثة الذي النلامي يأذ 

هاهنارأس، ١٩مومرمع يهل م ودرهاروشاة نودينوب مب
القرآن٠٠معاني ١١في الأبيات، وهذه 
فيالعلبرى رروأنشد كقوله: الطري ير نفمن القريي ينقل كما 

.م٦٦القران لأحكام الجامع )١( 
ذكرث،.ما صوابه حطا و،او مدة•. 'أبي القرآن: لأحكام الجا"ع »ي )٢( 
ل/ارماههمد لأبى اسق الغرم، نى المؤ )٣( 
٠١•٨/٦وامملر•٢، ل/• القرآن لأحكام الجاع )٤( 
القرآن؛/"اآ.لأحكام الجا.ع )٦( ل/ا/يها )٥( 
.٥١ا/القرآن لأحكام الجاع )٧( 
الأيات،ؤض قائل على آعتر ولم  ١٢١آ/، ٥٢ا/القرآن .عاتي انغلر: )٨( 



الكريمالقرآن تفسير هي وكري ؤؤثا>ور 

.، أر ثعلب اروأتشد ت قوله في كما ثعالب عن يقل كما . ، ذلك®ل 
كتابعن نقل كما الحومحن كب بعض عن ندرة على أحيانا ؤينقل 

والكوفيت مبارك بن سعيد محمد أبو الدهان ابن ررفال ت فوله الدهان لأبن 
قوله!ومنه منه، يمع ولا المجرور عر !هر ١٥١ا،!، lapيجيز 
حنور<رم.جأمح، الءءأة حنر مى أونمثر ب—ي أئن اك آت

ماكئ *واللثوص توله: في كما كتت البن يعقوب عن ينقل كما 
•الكت، ابن وأسد يلبى، 

CUنمنها ٩ التزبملمَثوءا 
نقلفقد كالزمخشري، النأجرين المقرين عن القرطثي ينقل كما 

لأبويهرحمه حنانا: الزمخشرى: ،لوقالا فوله: منل مواضع في عنه 
تمسويه وأنثي وقهقه، وثعثلقآ ، وغيرسا 

،.األسم،،لإكراسمإعارد،ر فقالث،:حئانماششهاسا 
دوواهتن ؤر->ئاُا تعار: توله نمير عند الكثافذ فى الشاهد وهدا 

الشاهدموضع اختلاف مع سيبويه عن نقاله والزمخشري ، [ ١٣ريم; مل 
بينهماص،,

عبيد:أبو أنشد الجوهري: فال ١١القرحلبي: ؤيقول 
يسالبياويراضم

ا-/ا<اأ.الأبق انمدر )٢( . ١١!/االقرآن لأحكام الجاح )١( 
ه/ه.الأبق المصدر )٣( 
\إ\لإ\.وانفلر ، ٦١٦\إ القرآن لأحكام الجامع )٤( 
\\.r/rالأدب حزاة في كما الكلي درهم بن لمدر المن )ه( 
.A/rالكشاف انفلر: )٧( آ•/•٦. القُآن لأحكام الجاح )٦( 
.٣٤٩، ٣٢ا/•الكاب انذلر:)خ(
.١٥٤، آ"/٠٨الأدب وحنانة ، ا/٨٨والثعراء اكر »ي سة ء؛ر من الرجز هذا )٩( 

٠٥٥/٣القرآن لأحكام الجاح ١( )• 



^،Lدرالشمرانممتجه

للجوهريررالصحاحاأ عن متقول الن2س وهذا 

القرطبي:أي: - ارقلت قوله: في الأناري بن بكر أبي عن ؤينقل 
المنقمعنى على ذكلم لما له ررالزاهرا؛ ياب فى الأنباري بكر أبو ذكر قد 

\ذث\ءومقول 
.٢ ،وار جوائراريصدها عن ئواسقا غائرا وغورأ مجد ني ندهنس 
إليهالمثار الأنباري بن بكر أبي كتاب في التحى وهذا 

الخلين:رروأنثي قوله: في أحمد بن الخليل قول ؤينقل 
اPخاJقك لا البمالث ندي لن: ناث ثب الرمح بمئة 

قال:لأنه أحهلآ؛ فقد ص البيت: هذا في قال من الخليل: قال 
أمامه،،مصي ولم ناحية، من إلا الئزر يكون ولا شزرآ. 

فيكما الشعري، للشاهد الهلبري ثرح على مواضع في ؤيعتمد 
الشاعر:قول رروأما قوله: 

،ئف-ترات الحعلى إمي . ....................
يمعنىؤإنه المتقدم، المعنى هذا غير من ررإئه الهلبري: فيه فمال 
بتمامه:الهلبري وكلام الهلبري، ير نففي الشاهد وهن.ا . الموقوف،، 

فيه:يقود الذي - موأل ال هو - اليهودي بيت في المقيث، رروأما 
ودمتنطؤمه موها فئ ما إدا وأسمن)؛ شنري لنت 

ثقنت،الصات على إيئ ث خن إدا نلؤ أم اسل ألي 
هذاغير من وهو موقوث، الحساب على فاني معناه: فإن 

العجاج.بن روية م )٢( . ٢٤٧٩اُ/انظر؛ )١( 
.١٢٠ا/الأناري لأبن الزاهر ، ١٩٠ديوانه انظر: )٣( 
.٧٤/١وانظر: ،  ١٧٠ا/القرآن لأحكام الجاع )٤( 
.١٠٠"ا/القرآن لأحكام الجاح )٦( الزاهر انظر: )0( 
.T١٩١/ السابق الممدر )٨( . ٨١ديوانه ني كما عادياء بن موأل لل)٧( 



اممريمتفسير في ؤضرك، ؤكاء> 

عبيدةأبي عن الأبيات هذه نقل ثد الطبري وأظن . المعنى* 
ومنت علي بن افي هبه الشجري ابن اقال القرطبي: ؤيفول 

:قال كما الواحد، بلفظ بالجامع يأتي من المرب 
٠حاك ياأم القوم كل ٠^ ٥١^دناؤهلم نلج حاسئ، الذي نإد 

الشجري*ابن ®أمالي منةول'من النص وهذا 
روية:ءقال قوله: في كما الجوهري عن القرطي ؤينقل 

ثئناوامثجاشوا عاد وماد ا منونأجؤخ لوأوناحؤخ 
•ذم كما للجوهمي الصحاح قي وهو • الجوهري٠٠ ذمْ 

نوله:في كما مصادر عدة على أحال يم متفرقا، الكلام نقل وربما 
فالمعنى:كى، لأم بمعنى الشلن، من مجردة ®لحل* استعمالث، العرب، ®أل 

الشاعر:قول يدل ذللث، وعلى ولتقوا، ولتذكروا لممقالوا 

ننيزكل ك ووئمثم يكمؤ لنثنا ااأمرب، لناكموا ويلثم 
LUj  منراد،ماكلأنثمحلانغيوهر س ص كسا

يوثقوالم شكا هنا ®لعل٠٠ كانت، ولو لنكم،، الحروب، كفوا المعنى: 

\/ه'اا.القران .جاز ١^: )٢( . U٢٧٣/اتجري تمر )١( 
-٠٤٥"سنة بغداد ولد العلوي، الحسني حمزة بن محمد بن علي بن الد مة *ر )٣( 

منهده، يته نيي واحتلما الثجرى، بابن يعرقح نحوي، لمحوي له،  ٤٢ستة وتوفي 
Ton/rالرواة إناْ إ-أ، الأب» نزهت \ظز: والحو. اللخة يي  Ji>i\مؤلفاته 

وميالة.بن الأسهب، هو )٤( 
٠٢٣١أمويون( )شعراء كتامب صمن ديوانه انظر' )٥( 
^v،،.الشجري ابن أمالي انظر: )V( \ا\1\. القرآن لأحكام الجاح )آ•( 
.٦;٨٣القرآن لأحكام الجاح )٩( . ٩٢ديوانه انظر: )٨( 

١. ٤٥ه/المحاح ت انفلر ( ١٠)
\اy^المرية والحماسة ، ٧٧/١الشجري ابن ^لي لي وهماغير.شوبين، البيتان ١( )١ 

•تخريجهما المحقفا اسوش وند 



بها1محتج الشعر مصادر 

فينقله الذي وهذا والطرى«لاا. قلرب عن القول وهذا موثق. كل لهم 
.، الْلبرىأ نمير 

القتإص;»وأنثد نوله: في كما تنمة ابن عن القرطي يقل كما 
^١^١١١٤٧متوثهات إرعنن مضنر الئساب أبواب نندوذ 

تشتركالمقرين، عند الشعري للشاهل. تقدمن، التي المصائر وهذه 
الدراسات،أن وذلك، واللغويين، النحويين عنلء الشعري الشاهد مصادر ْع 

الخمائروهذه يره، ونفالكريم القرآن أجل من كانت بدايتها في اللغوية 
بعضذكر أغفالئا وربما تفاصيرهم، في بذكرها رون المقصرح التي هي 

أنثلث، ولا عنها. أ-محل قد المقمر كان ؤإن إليها، يشر لم التي الصادر 
ر،عفيه ب.ئة يرية التغالموسوعالج تلك، فى الخلماء مصادر حصر 

طريقةمحها أخذوا الش الصادر من لكثير ؤإغفالهم مناهجهم، ، لاختلاف
أواحرى•

الجاهليالشعر لهادر الرحؤع أهمية إلى بالاثاره وأختم 
والمحويةاللغوية الشعرية الشواهد وانتزاع الراهن، العمّر في والإسلامي 

الاستشهادللمتقدمين بق يلم ومسائل نواعد على بها والاستدلال منها، 
شوا،UJعلى الاقتصار دون إضافية بشواهد القديمة السائل دعم أو بها، 

الطلاب.بعفر عند ممله أصبحيت، الش المتقدمين 
التفسيرفي مصنفاته في هذا يفعل الفراهي الحميد عبله كان وقد 

XAW\/الطري تمر انظر: )٢( \/خها. الهمان لأحكام الجامع )١( 
كنه.عن المعلؤع في نية ابن محي أجيم لم )٣( 
Y/٩,القرآن لأحكام الجامع )٥( لأتماري. ١ الحرثي، بن لنلمث البيت، )٤( 
ستةوتوفي ه  ١٢٨٠سنة وك الهندي الفرار قربان بن الكريم عبل بن الحميد عبد هو )٦( 

وغيره.القرآن، غرسبا في مردارتج ٠Jاكتابا وله الفرقان، نظام تفسير له ه،  ١٣ ٤٩
أنسامفي إمعان كتابج مقدمة في الندوى سليمان السيد بقلم هي الفرا ترحمة ت ظر نا 

٠١٥للفراهي القرآن 



اممويمصيراهمآن في ؤم5( ؤهتامحر ؤقئ 
الشواهدإلى امتنادأ أشياء المتقدمين المرين على تدرك ؤيواللنة، 
المصادر.هاوْ من أحدها التي الشعرة 

جمعوكيف >رالآلأءاا معنى ير نففي قاله يما لذلك أمثل وم
آ.التقلمين١١فيه وحالت إليه، ذهب الدى رأيه لتأييد الشعرية الشواهد 

وأشعارالقرآن، ولكي النعم، معناْت أف على أجمعوا راالآلأء، نالط! 
غالبكان ولما . . العجيبه. الفعال I معناْ أف والفناهن يأياْ. الرب 
ابنعن والروايه النعم.' هى الألأ أف ظنوا الثحمه، تعالى فحاله 
بحأجابوا مثلوا إذا الثلم، ولكن . هل.اعلى حملتهم عباس

فقولهالقرآن أما ١ . عته. مؤول موصع في المخموصن والمراد الموال، 
.هآمحوقأ ألأدر نن دئ ٥^١ . كثا،ا ثه 1اثء جؤأ تعالى: 

الرحنن.سورة فى وهكدا الأقوام. إهلاك ذكر بعد [، ٥٦، ٥٥
ءأنده;فقال العرء._،، كلام واما 
خم—اداُت، ٠٠نيئ ئته المنى آلاء ئحبل كامل 

:احاهائرثى صرار بنت، مثه وقالت، 
وكزضمنمائوالأؤة كر;

كليا':أحاة ترش كالمب أحو النالهز وقال 
أخصسهارء،توم يا آلاته كل  ١٠ياتبي مذ كانا أ.النرم ادنر؛ 

المحي؛بن عيفل بتي أحد مفروم، بى وبيعه ينال 
نميمائميم المثاليم يذاج، دصت، ا ما نيوارنولا ول
اومدلاأذألانرثومي ماأذأمد هاإذلأييبوم

(٣)!

(،),

رألعباحتصار، للثواس الإصلاحي أجمل عحمد الدكتور المحقق تخريجات انقل )١( 
للاختصار.طاليا الشرح 

٠٤٠الرب شاعرات انظر: )٣(  ٠١١٠ديوانه انفلر: )٢(  ٠
"٩٠ديوانه انظرت )٤( 



^مم|دراصدرانممجه

يوئمارا،ث كان وط خدبثا ئ!١٤٧ أذئكن ول
الهماواُيتالأجيع وقال 
دنس1عرقالسنرحوادنا دن،ا منستمع الكميت آلأي ورضيت 

لمولكنه الجم؛الها. خصاله I *آلاؤه الشعر! هذا ني الجوهري قال 
رروالألأءتألاث مادة في فقال أصله، هو الذي المعنى هذا على يتثبت 

معيمناله! ، بالياء ؤيكتن، يكنن وقد بالمتح، ألا ث واحدها الثعم، 
بنئفاله وقال ه. عباس ابن عن رون المقيهتر ما فائح وأمعاءلأ؛،. 

الثننرين:من وهو العدواني، نني 
ميممنكى صنز يميرأ رأيت _ا وقأ«، ٣^١^٠ دو  jAliiوني 
الندرهمالنخيل آلأة ؤثحنت مكئه الص_وان، ك-ال وإ0 يلام 

ممادلاله أوصح البيت وهذا وفعاله. البخيل صفات يحمدون أي• 
أبويمه ولم المراثي، )فى الحماسي وقال الألأء. معنى على مله ذكرنا 

نثام(:
أذنمأبن الوليد اطن يعد فلا امرؤأ؛ضالآءس اإذام
\ونطصنو إذا نئانأ كان ولا ث المن إذا مئراحأ كان مما 

الخن،نثه إذا مفراحا يكن لم ألا بذكر الألأء من أراذ ما ثفئر 
الخنساءIوقالت، أنعم. إذا منانا ولا 

الثاأنواى«رى.ضين النجد اذ\ لأي أخ_اك مكي 
توصحالجاهالي، للعصر غالبها ينتمي شعرية شواهاو ثمانية فهذه 

.٦٩الأصممات اظر: )٢( . ١٨٤اسلأت انظر: )١( 
اكحاحم/بمحااّ)؛(ئتء ولطها: ،،كذا، )"١( 
احرى.سائر انمطق وذم , Usrfyالمرة الحماّة انظر: )٥( 
.٢٤٣الجلماء أنيس انظر: )٧( . ٩٢٥للمرزوني الحماسة شرح انظر: )٦( 
.١٣٣. ١٢٥القرآن طريات )٨( 



شعريةشواهد ستة المحمى أصاث ومحي شرح، بدون للألأء الدنيق المعنى 
الشعرمصائر من مأخوذة الشواهد وهده المعنى. هدا تؤيد أحرى جاهلية 

ودواؤينوالأصمعيات والمففاليات ثمام أبي كحمامة الموثوثة، الجاهلي 
.الشعراء 

المؤلفشواهد من كبيرآ عددأ إ0 ررثم ت الفردامت، كتابه محقق يقول 
والمعاحم،والغريبج التفسير كتب من في ئرد لم جديدة شواهد 

وكانت،اللغة، علماء رواها التي المشهورة الدواوين في وردت ألها ْع 
وجهأو الكالخا١تا، لبعخى حديد معنى إلى ثهدي لكونها يالتقييد خليقة 
ذكرومحي ،. العروف(ال يره نفمن أدق ير نفأو وجوهه، مجن جديد 

هدهأجل من عميقة دراسة الجاهلي الشعر يدرس كان أيه له المترجمون 
طريقعن لدللئج والتوصل دقيقا، فهما الكريم القرآن فهم وهي الغاية، 

بلغوقد • الجاهلي الشعر من الشحرية يالثواهد لاحتجاج وا متشهاد الا 
يفتحالباب، وهدا ذلاكا. في مؤلفاته تأمل من يلحظه مبلغا المربية علم في 

وشعرهم،المتهدمين كلام ممارمة على والتدرب الاجتهاد مجال 
أسراره.على والخوص 

'T

.٦٥القرآن مفردات )١( 



الأ ل^^اتم^ء^ ا ل^^اه^نم ا

>؟؛اكادس المبحث |مذمء|
اللغويبالتمسعر الشعري الشاهد صلة 

ذكرففد ير، التغأنواع أحد الكريم للقرآن اللغوي التمسير 
الصنعاؤ!الرزاق •مد الإمام يقول حيث للتفسير، أنواعا المتقدمون 

قمت أقسام أربعة إلى التغير فثم أيه ها عباس ابن عن الثوري ®حدثنا 
الحلالس يقول يجهالته، أحد يعدر لا م وقكلامها، في العرب تعرفه 

ومنالله، إلا يعلمه لا م وقحاصة، العلماء يعلمه م وقوالحرام، 
كاذب«را،.فهو علمه ادعى 

الرابعالوجه ®وهذا منها الأحير م القالهلبري ثرح وقل 
عنالإبانة غير معي بجهالته، يعدر لا أحدا أل س عباس ابن ذكره الذي 
لأحديجور لا ما تاويله من أل على حبر هو ؤإلما تأويله، مهنالب وجوم 

منبأكثر همام، ابن هم-ارْ م، الإبانة هم، الماوردي وزاد ؛،٠^٢،• الجهل 
تفيرلأم.في هذا 

العربئيفهمه ما هو كلامها من العرب تعرفه الذي والتفسير 
قالالاحتجاج. زمن انقضاء بعد لسانه إلى فيه ؤيرجع ليقته، ب

لنانهم،إلى فيه يرجع الذي فهو العرب،، تعرفه الذي ®فأما الزركثي: 
اللغويين التقالزركني؛؟؛i؛ جعل ففد ^٤، ٠٠والإعراب اللغة ساف وذللثج 

الوتفبماح ، ا/٥٧)ثاكر( اليري سم رانفلر: ، ٢٤ا/اذزاق بل ير تن)١( 
Ai\hالضير دياتق ، ١ • ١ ا/ والابمداء 

.٣٧.  T-\f\وانمون الكت، انظر: )٣(  ٠٧٦.  ٧٥ا/ )ثاكر( اتجري نفير )٢( 
الةرآنآ/آ>م.اور،وانفيشمم)إ(



الكريماممرأن تفسير في ؤضِى ؤؤثاع1و لخهتا 
النحويالتركيب هو الأحر والأمر العربي، معرفة على فيه يعول مما 

بداهه.الفصح العربي يدركه الذي 
فيورد بما القرآن معاني ساف هو الكريم للقرآن اللغوي والتمر 

القرآنبها نزل التي اليبها وأسألفاؤلها ذلك، ؤيثمل العرين،، لغة 
ؤإنهالعربج، بلسان نزل القرآن إن I قلنا ءفإن الثا٠ليت يقول • الكريم 
فيالعرب معهود لسان على أنزل أنه فيعني فيه، عجمه لا ؤإنه عربي، 

لسانهامن عليه يهلرت، فيما وأنها معانيها، وأماليس، الخاصة ألفانلها 
فيوالخاص وجه في العام به يراد ويالعام ظاهره، به يراد بالعام تخاطس، 

ذللئ،وكل الذلاهر، غير به يراد وظاهر الخاص، به يراد ويالعام وجه، 
.*.آحره.أو وسهله أو الكلام أول من يعرف 

رفعةاتسعت، لما الكريم القرآن ألفاظ نفير إلى الحاجه نشات، وقد 
أهلهايعرف التي العربية الجزيرة حايج الإسلام وانتثر الإسلامي، الفتح 

تزللم نم الصحابة، عهد في مبكرأ ذللث، بدأ ونل بفهلرتهم، القرآن 
بشرحالخاصة المصنفايتؤ ذللن، في العلماء صنم، حتى ازدياد في الحاجة 

ألفاظغريب، تتناول أولها في وكانت، لغويا، ثرحا الكريم القرآن ألفاظ 
الكريمالقرآن مفرداُت، محاني استقصاء إلى بعد وصلت، حتى القرآن، 

اصهللاحوفي • الكلام من الغامض فهو اللغة في الغريب، قاما 
فيمعينين قوم عند استعمالها لقلة القرآن في الغامضة الألفاظ المفسرين 

٢•الرمزر من، محددة حقبة 

.٣٩، ٣٨الطيار ساعد ام؛م لالقر1ذا الضير انظر: )١( 
 )٢(Jه/0أ.وامحات ١
الحلي.للسمن الحقافل صدة الأصبهاتي، للواف، القرآل، ألفاظ مفرداته انظرت )٣( 
١. A١٠/ اللخت تهذم، ، ٤١١؛/الين انظر: )٤( 
ليا)!،مزيد وسيأتي ، ١ * المحقق مقدمأن علي، بن ^يد القر1ذأ غريم، ير نفانظر- ره، 

,صّآهه الغرأية لمصطالح 



اللغويبالتفسير الشعري الشاهد صلة 

وصوححيث من واحدة درجة على ليست الكريم القرآن وألمافل 
يكادم قت قسمين على العزيز القرآن ررلغات ت حيان أبو قال المعنى، 

ماءالكمدلول وحاصنهم، تعرية الم محامة معنا٥ لهم في يشترك 
فيوبم اطلاع له من بمعرفته يختص وقم وتحت. وفوق والأرض، 

القرآنءغرم، وسموه فيه، الناس اكثر صنم، الذي وهو العربية، اللغة 

إليهالحاجة لكون مبكر وقتر ش الغريب، في التأليمج بدأ ولهذا 
بناش عبد إلى القرآن غريب، فى كتاب، كط نفمد أيضا، مبكرة جاءمت، 
يرنففي ها عياس ابن أنوال بجمع الموؤلي وئام هارآ،، عباس 

فى-( ٥١٢)ت،• طلحة أبى بن محلى طريق من روي مما القرآن مقرئات 
التيهي التفسير في ها هماس ابن ِويات أن شك ولا مفرلأم. فصل 

المادةوهيأت مبكر، وقت في القرآن غريب علم ض للتدؤين مهدت 
،ذللث، بحد فيه التصنيف توالى ثم بحد، فيما فيه ألف، من لكل الأولى 

وكتب،القرآن؛٠، ارغريب، كتابه ه( ١ ٤ ١ )ت البكري تغلب، بن أبان فيه فكتب 
بنعهلية روق أبو فيه وكتب، ، ه( ١  ٤٦)ت الكلبي اد_ا البن محمد فيه 

يقولحبنف واحدة، طبقة من الثلاثة هؤلاء وكل الهمداني- المحارث، 
وذكرالقرآناا، في ٠الغريب، كتاب، ررصثم، أبازن ترجمة في ياقوت 

الأزليمحمد بن الرحمن محبي بعد فيما فجاء الشعر، من شواهده 
بنعطية روق وأبي السائبإ بن ومحمل أبان كتاب س فجتع الكوفي، 

يجيءفتاره محليه، اتفقوا وما فيه احتلموا فيما كتابا فجعله الحارث، 
الرحمن١١عبد عمله ما على مشتركا يجيء وتارة مفردأ، أبان كتاب 

.٢٧الأيس، تحفة )١( 
فيمخطوطا يوحد رباح أبي بن عطاء عباس؛تهذيب، لأبن كتابا أن، صزكض فواد ذكر )٢( 

٠٦٧ا/العربي التراث تاؤح انفلرت القرآن. غريبط بعنوان أفندى عاطف، محكتية 
.٥٤-  T/Yالقرآن علوم في الإتقان انظر: )٣( 
ا/ار*آبالأدباء سبمم )٤( 



اي0\سسمو رنزذ0 
وقدالكريم، للقران اللغوي التمير من جرءا السعري الماهد ؤيعد 

الكريمالقرآن لألفامحل اللغوي المعنى بين العلاقة ه عباس ابن وصح 
الشعرفي فالتمسوها القرآن في العربية أعيتكم ررإذا ت فقال العربي، والشعر 

القرآنغريم، عن ألتموني مررإذا ت ، iJUJl؛وقوله . الردس،اا ديوان فإنه 
أميرذلك إلى سبقه وقد • الحرد_،اا ديوان الشعر فان الشعر في فالتمسوه 
قولهفى التخوف، معنى عن سأل عندما ر.بم، الخْلماب بن عمر المؤمنين 

فقام؛! ٤٧]المحل؛ قمر.ه ؛؛t^، ر؟ةأ؛ن يمل آحدمحّ ور ت تعالى 
هلعمرت فقال التنمص، التخوث؛ لغتنا، هذه هذيل، من رجل 

ناقته!يصف شاعرنأ قال تعم، ت قال أشعارها؟ في ذلك، العرب ؛عرف، 
الئفزأصالنبمة غوذ نما قرذا مخها؛امكأ ا1يخل 

قال؛ديواننا؟ وما ؛ قالوا. يضلوالا ؛ديوانكم عمرتفقال 
ابنأن غير ،. كلامكم؛؛ ومحاني كتا0كم، ير نففيه فإف الجاهلثة؛ شعر 

المنهجهدا جعل مما ير، التغفي يالشعر الاستشهاد من أكثر قد عباس 
فقد، بحده من للممرين ونهجه الباب، هدا فتح من كأول إليه ينسمتا 
حتىبعدهم من ثم التابعين، من عنه أحذ من النهج هذا على تابعه 
ررمججازمثل القرآن ولغة التفسير، كتمتح أوائل في وتطبيمه المنهج هذا حفثل 

٠,١ ١ / ا والابتداء الوقف إيضاح )١( 
٠٣١٧ثعلب ومجالس ، ٦٢ا/ السائق المصدر )٢( 
٠١٢٥٦م/للمفضايات التيريري شرح وانفلرت تخريجه مبق )٣( 
كحفي حجر ابن وفال عليه، أف لم ه٧: ٥/٢السماوي المنح في المناوئ تال )٤( 

يجب،فلم ذلك، عن سأل أنه عمر، عن مجهول فيه بإسناد وروى ت ٣٦٨/٨الباري 
فالقيفخرج دالت الله. معاصي من يتتمصون ما على أنه إلا أرى ما عمرت فقال 

عمر،فأخبر فرحع، تنقصته. أي• — تخوفه ثالت فلأن؟ فعل ما فقال؛ أعرابيا، 
الشاهديعني وهر • لهُأ يشهد ما الهذلي كبير أبي شعر ءوني د١لت نم فأعجبهء. 

،٤٩٩أ/الحاكم عند المستدرك في عباس ابن عن نحوه وورد التقدم. الشعري 
٠٣٤٠والصفات الأسماء في الييهقي وعند 

التاليالضل في ذلك تكل ساتي رْ( 



:]ثآ0ثلغويا باثتفسير يثموي ا الشاص صلة 
.وغيرها الطبري وتفسير للفراء،  ١١لقرآن ا وررمعاني عبيدة، لأبي ^٠^١١ ١١

والغريبوالمعاني التقعر كتب فى الشعرية الشواهد أحصيمث، ومحي 
التالي!النحو على فكانعتا الدراسة، محل 

اكواهسعدد  المدلف الكناس؛

٩٥٢ ^٢١®؛؛^•عدة أم  القرآنمجاز 
٧٨٥ ®تي«أه«الفراء  القرآنمعاني 
١٨٢ هاا٢٧٦ررتقتيبة ابن  القرآنغريب 
TW ه«٢٧٦»تشة ابن  القرآنمشكل تأؤيل 
٢٢٦• ٣ه١٠ ءت• حرير ين محمد  للرك،ا تفسر 

٩٠١ »تخمأهه«الزمخثرى  الكشاف

١٩٨١ ه®٥٤٢®تعطة ابن  لوحزا المحرر 

٤٨٠٧ ه(ا٦٧١)اتاالقرطى  القرآنلأحكام الجا0ع 

الشواهدْع رين المقهؤلاء لتعامل السمات؛ بعض نجيل ؤيمكن 
تالشعرية 

القرآن®®مجاز كتاب هو التأليف حيث من الكتب، هذه أول أولأت 
بعضجعل مما ملحوفل؛ يشكل الشعري الثاس على الاعتماد هيه طهر 

أباأل العسكري ذكر ومحي ، مديدة محارصه يعارصونه حينذاك العلماء 
بننافع ائل ممن عباس ابن عن خفثل بما هذا منهجه في تأثر هميدة 

ابنمن ذلائأا وأحن. المجاز، كتاب ررصنت ت عبيدة أبي عن فقال الأزرق 
لهفمثرها القرآن، غريب من أش،ياء عن الأزرق بن ناير سأله حص عباس 

دلك،في روي ما أول وهو العرب، شّعر من بأبيات عليها واستشهد 
حننوهو 

.١٦٧واللغويض الحومحن طمات اطر: )١( 
.٢٦١سكري الأوائل اظر: )٢( 





=====^^^^=لقئت[ اللغويبالتضسير الشعري الشاص! صلة 
ولوباجتهادْ، القرآن معاني يستنبط أن من وامتغ ظاهرْ، على الحديث 
عماعدول وهذا صرح. نص شواهدها يعارض ولم الشواهد، صحبتها 

قالكما منه، الأحكام واستنباط القرآن في النغلر من بمعرفته تعبال.ذا 
عملفي إن بل ،• 'iJ[ : ^®]VA—١٠؛^^ ٣٠شتمهب ؤل؛،مه ت تعالى 

بلغةالأحد أن على يدل ما وأتباعهم والتابعين الصحابة من رين المق
اهاو حكى ونل عندهم، إحماعا يكون أن يثبه التفسير في العرب 

،•ءّهمل الإجماع 
مماأكثر المنثور جيد من المرب به تكالمت ما ®أن علم ؤإذا 

منصاع ولا عشره، المنثور من يحفهل فلم المرنون، جيد من به تكلمت 
هوالإسلام فبل العرب كلام من حففل ما أكثر فإف ، ءشنْءل الموزون 

حلكاف الفصاحة أصل هم الذين العرب ررأن وذلك النثر، لا الشعر 
كثرولو يسيرأ، إلا كلامهم في المنثور ازكلأم نجد ولا شحرأ، كلامهم 

المنثوروالكلام . . الشعر. هو عنهم المنقول بل عنهم، ينقل لم فإنه 
القرانتدبر  ٧٢المسلم لأ  ٠٢١ما ول^شاى ٩^^٠٠ من ثهرة إله بالمية 

الواجب،^ لا U أف على بناة العربية، اللغة دراسة إر يحوج الكريم، 
لغةمن حمظ مما ازوروة فى يأتي الشحن إل وحيث، واجب،، فهو به إلا 

الشعرية،الشواهد من العلماء نقله ما وحاصة به، العناية فلزم اللرب 
إبرازؤيمكن والاحتجاج. للاستشهاد ينتقى أن يمكن ما صفوة تعد التي 
الأوجهحلال من الكريم للقرآن اللغوي ؛التمصير الشعري اكاهن. صلة 

التالة:

.Y١٦٢/القرآن علوم ؛ي )١( 
٢•٠ جمري آوثر بتحقيق المعاني ننلم ؛ي المجاني انفلر؛ )٢( 
ا/'اغآ،والتٍن الهاز في الجاحفل أوردْ الرقاشي، الفضل بن الممد نمن. كلام س )٣( 

٠.١ / ا وماوْ الثّعر صناعة في انمية 
.٢٢١■Y/المائي انمل )٤( 





^تثثن[الفييبمر لأ ا ا ه^اه 
١^٦الملح الراك-، حك كماينط هاشم ال ني سط زنيم وأنت 

•لسمأىالى حنب م امحم بغي أبو، نص بى'بمرف رسم 
بقليلبعدهم ومن والتابعين الصحابة من لف الأن الملحوظ ومن 

وهذاللسائل، لشرحه الحاجة دون الثعر من الناهد بإيراد يكتفون كانوا 
قالحض اللتات، نس، قي شائعا امرأ كان الئنر م أو إلى يحوي 
فلم. منه*ل أصغ علم لهم يكى لم نوم علم الشم *كا0 هه؛ عمر 
المرادله يمنر من إلى بحاجة حينئذ الشعر إلى يتمع الذي العربي يكن 

سألهلمن عباس ابن قول ذللث، على الأمثلة ومن الشعر. ست، فى باللمقل 
مافقال: [ ١٧لالأنثuق; وه زس زثا ؤوٌ تعالى: نوله معنى عن 

!الشاعر قول تسمع ألم جمع، 
^٦،نجدن ثب ثنثوبةاُث، 

علىيزيد أن يوف الشعر، من بالشاهد السائل بتدكير اكتفى حيث، 
للشعر.فهمه في وثقه السائل، ليقة باكتفاءآ ذللث،، 

]اكوأة:عنوه نفي قوله: ءوأما عقلية: ابن نول الأمثلة ومن 
إذاالمكان فى الشيء عدف يقال: ونبوت، إقامة حنات في فمعناه [. ٧٢

الأعشى:قول ومنه الشيء. ثبوت موضع أي: المعد.ن ومنه وبتا، به أقام 

.٦٥ا/والابتداء الوثف إيضاح وانظر: ، ١١٨ديوانه )١( 
.٦٣٤/ ١٨القرآن لأحكام الجاع إي ومو نائله، ض اقف، لم )٢( 
.١٦٤/ rr)مجر( الطري شر )*١( 
الشرمنائ في انمطوة ، ٥٢٤الشعراء هحرل، طقات، ، ٨٥١■r/*انمال كنز )٤( 

.rr\/وص 

الوقف،إيضاح ، ٢٤٧/٢٤)هجر( الطبري نفير وانظر: ، ٢٩٢/٢القرآن مجاز انفر: )٦( 
.٦٩_ ٦٨/١والابتداء 



=======^=كمم=مح^محمحإققمح^ثنا 
سيىلا،ئد رض حلمه إلى بمنمموا يإذ 

بدل®ورن® للبيت أحرى رواية وهناك • اللغوي® الكلام هذا 
الكلام»هذا : هناععلية ابن فقول ،. الطبري١٣عليها نبه وفد ®عدن®، 

يشرحأن دون التعري الشاهد قي كما اللغوي، التفسير معناْ: اللغوي®، 
للشعر،القارئ فهم على اتكالا الشعري، الناهد في اللفظة عطية ابن 
إلىذلير"؛ع والأية، الشواهد بض العلاقة فهم من القارئ يتمكن لم فإن 

مظانها.في الأشعار تللث، شروح 
القرآنيةالمفردة توصيح في المفنر أطال ربما الصورة هذه وض 
تعالى:لقوله عطية ابن ير نففي كما يرها نفبعد الشعرية بالشواهد 

معنىر فحيث [، ١٣لمر؛مت مثا.ه ى ؤ، ورمح، ئ ين ؤنءثاُا 
جمهورقاله والمحثه، والثنمه، \زأ'ونا.أ ®والحنان: فقال: الحنان 

امرئقول الحثان في الشواهد ومن ٠ ٠ اللغة• تفسير وهو رين، المق
القتس•

جرمبن بنوننجي دثمنغها 
النابغة:وقال 

بطتثفاّشيق أفنيت منير أبا 
الأحر:وقال 

هثاها باكر أتى ما حنان فقالت، 

الحنانمبثرنمحنائلث،ذا 

حثان؛1ث،بحزاكئأهويىسبمض

عاري،بالحي أنت، أم سب، أدو 

(،>)

أنىنضافواخض !ش 

.٢٦٤\ر المرأن مجاز وانظر؛ ، ٢٣'M الرمز المحرو  ٢٢١
.١٤٣ديوانه انظر؛  ٢٤)اا/ههه. )مجر( الهلبري تمر انظر؛ )٣( 
.ص٨٥١تخريجه سق )٦( . ١٥٢ديوانه انظر! )٥( 
\ب\ف:بز\\إلأ\.)٧( 



ضسيراسنوي

نيالحنان معنى لتوصيح شعرية شواهد ثلاثة أورد قد هنا فهو 
الشعريةالنواهد إيراد ني الغالب وهدا اللغوية، دلالته ثص أن يعد اللغة، 

للفظة،اللغوية الدلالة إيضاح بعد المقرون يورده حيث المقرين، عند 
.ينره للمعنى شاهدآ فيكون 

وذللث،بعص. دون شواهد ولبعضها اللغؤية، الدلالة تتعدد ن أ* 
•ثثتأهنؤدما سا=ق؛ا منه تعالى: قوله في »الثكراا ير نفمثو 

ؤيقال،:حلعما، ®أي؛ يرها: نففي عبيدة أبو نال، حيث، [، ٦٧لالنحلت 
وفالثلن_لم، أي؛ سكن؛ وهدا طعما، أي؛ سكرأ؛ هدا للث، حعلوا 

جنددرا،؛

ستامحفراب.
يرنففي رروثالوا فقال؛ اللففل، دلالة في الزجاج اعترنحه وقد 

الحسنوالرزق يحلم، أن فبل الخمن إنه ثثنأه؛ وئها ءؤسأ؛ءقثإ قوله؛ 
؛وأنشدوا١^*^، الئكر؛ معنى إن وقيل؛ والتهور. الأعنايح من يوكل 

نكراالأتمزمين مب خنك 
أشبه،الأول ير بالنفوهدا ، للئ، ثلعما دمهمر٤، جعلت، أي• 
الذييقاد؛ فيما أبين وهو الكرام، بأعراض ثثخمر جعلت، والمعنى؛ 

-الثكن ت ®وفل ت العرب لغة وقمح، • الناساا أعراض فى ، ين؛ركل

T/للكري اللالي سمط انظرت راجز. إسلامي تساعر الطهوي، المثنى بن حتل.ل هر )١( 
٦٤٤.

معابني والزجاج ، ؛/٤٨اتجري تمر في وهو مدة، ايي نل أحد محي أجيم لم )٢( 

.٣٦٣/١القرآن ُجاز )٣( 
•للماق، لناسننها دمهم؛ كون! ورينا هكدا، )٤( 
تهدس،ني الزجاج ■ص الأزهمى نملها كما يبمرق صوابها: ولعل العاني، ني هكذا )٥( 

اللغة

)آ(سانىالقرآنوإءرابه"ا/ه'آّ



اهريمامموآن صير هي 3؛;؛،^؛، لقك 
في. تعرفه® لا والعرب هذا، اللغة اهز وأنكر الطعام، - بالتحريك، 

العربعند الثكر معاني أحد المعتى هدا الطري عل حين 
ؤJأسمأتعالى! فوله في للتلاوة الطبري ير نمكيلك، الأمثلة ومن 

٠ولقولنال! حيث [، ١٠٢جت_رة: لالظتنتؤ ٠^؛، عق ألسطايى ثنلوأ ما 
معنيان!الحرب كلام في كدا، يتلو هو القائل! 

حلمه،مثيت، إذا فلأنا، تلوت، ت يمال كما الأتباع، أحدهما! 
م،مى كو تلؤأ ؤهنا,إك ثناؤْ! ح-ل نال ^٠١ أنره. وتبعت، 

نتع.بدللث،: يعض •■الأم ]يونس: 
بمعنى!القراد(، يتلو فلأ0 تقول! كما والدراسة، القراءة والأخر! 

ثابت،!بن حان قال كما ويدرسه، يقرأْ أنه 
رظرئتاضِفيئلصب.نإغ;مىنالأ;مىاث.ن.مئ 

بقراءةالأولى على فاستشهد للتلاوة، لغويتين دلالتين أورد فالطري 
•سعري بثاهد الثانية الدلالة على واستثهد المتواترة، القراءات من 

يرنفذللث، ومن شواهد. ولجميعها اللغؤية، الدلالة تتعادل ن أ٠ 
آدهؤ0 لإئم مجايهما غيد ءذتث>ت ؤ، ^٢٠٠٠^ تعالى! نوله في المغمضة 

فييعتي! مخممة، ®في الهلثري! يقول حبث، ٣[ ت ]المائدة نحيده ثتور 
هووأظنه اصطماره، وهو التعلن، حمص مى . . ممعله. وهى مجاعة، 

منولكن الثنتإ، وسدة الجؤع من اصعلماره به معني الموصع، هذا في 
البطن!بخممى امرأة صفة فى ذييان بني نابغة نال كما حالمة، 

)ّدذ١  ٤٥!/العرب )ا(وان 
.٢٨٤ا/٤ )محجر( الطري شتر انفلر: )٢( 
التيسير، ٣٢٥السعة انفلرت JتاءJن. تتلو . ؤيعقوب وحالف والكساني حمزة تراءة هذ0 )٣( 

y/\(A)شاكر( اممري تسر )٥(  ٠٨٨ديوانه انظر: )٤( 



لالغوي١ بالتفسر لشعري ١ الساهإو صلة 

ئقندرا،ثذي ئست والثخئ لين حبجص همكن ئد والبلى 
منوالفر بالهزال ®حميص* I بقوله صفتها يرد لم أنه ممعالوم 

منوالأفخاذ الأوراك على ما طي يالطافة وصفها أراد ولكن4 الجؤع، 
الوصفمعنى في الذي ولكن النساء. من يحمد مما ذلك لأن ؛ جدها 

تثعلبة بني أعنى قول ذلك من الضر من والهزال بالاصهلمار 
حنابصارآ؛بمس دجاراثكم بموثكم ملأة النتش في ثبيتوف 

والفت،والئف الجؤع من البهلون مضفرات نبس يعني؛ذلك: 
محنمة*لم.في ت نوله المعنى هذا فمن 

العربي،الشعر في المخمصة لمعاني الدقيق الامقماء وهذا 
ثمرحنن عليه الكريمة الأية فى اللفظة لدلالة منها المناب والمعنى 

أوفىالنابغة لبيت شرحه إن بل معا، والشعر ير بالنفهإزفأل الهلبري من 
.، الديوازل شارح رح ث من 

الأسيشهاد:بواعث 

كمااللفظة، دلالة غموض هو الاستشهاد على الباعث يآكون د ف- 

.هتنموي ت تعالى نوله في العللح ير نففي مدة أيو فعل 
فالمللحالعرب وأما المور، أد4 المفرود *زعم قال. حيث [، ٢٩

٢;ااحادير وقال الشوك، كثين طإ.أ نجر عندهم 
نمأمينصواتجالأل^«لص.ومحالا ا اذو1هثزن
الموز،وأنه ؛الطلح المراد في أولا رين المققول ذكر عبيدة فأبو 

امتنيوقد الشجر، من نؤع وهو العرب عند آخر معنى ذكر ولكنه 

;ق;ت;:قسممأ::.ص ٠٣٢,/ت
\.To/\Uالقرطى نفير في كما الجعدي الابنة م )٥( 
.٢٥٠آ/القرآن مجاز )٧( ديوانه. ش لبى )٦( 



الكريماكرآن تفسير هي ؤك1ء> 

يقعمما غامض، الممى وهذا شعري، شاهد إلى التمر ذلك في 
بنمعمر فإن الهللح ؛اوأما ت بقوله عبيدة أبي كلام ملي للتعضب اتجري 
وأنشدالشوك. كثير ، ٢١١٥١•؛شجر العرب، عتل هو يهول،: كان المثنى 
يقولون:فإنهم واكابعين الصحابة من اكأؤيل أهل وأما . , الحداة. لعض 

.^٢١١٢إنه 
يرنفذكرْ مع شعري، ثاهل على اعتمد اللغوي عبيدة أبي فتفسير 

عبيدةأبا عاب الطبري ولكن والتابعين، الصحابة من وغيره عباس ابن 
لأبيالطبري تعقبات كثرت ومحي ، تمسيره من كثيرة مواصع في يدلك 
الشعريةلالثواهاJ فهمه ش عبيدة 

ذلكأمثلة ومن ^، ٥٥٧١مض فى للأشتراك الأسشهاد يكون محي و- 
.قهكهلمحي آلناس بماث مه ^٠١* ت تعالى، نوله ير نفعند عبيدة أبا أن 

أيضا،وهي النصر، من وهو ينجول، به ارأي: قال: [ ٤٩زيوسف: 
قاوص:المحاة، وهي 

اثبمولأنزلقد؛L5سنة . ....................
لبيد:ونال المغالوب،، المقهور أي* 

بملكذنسٍنيسبب.
منالسلف، بأقوال له علم لا من بعض رروكان بقوله: اتجري فتعقبه 

يوجهالحري،، كلام مدمج على برأيه القرآن ر يفممن التأؤيل، أهل 

.٣١٠; ٢٢)مم( اتجري تمر )١( 
.٣٢•، ٢٢٧، ٢٢٤/١)ثام( ص تمر مدة: لأبي ص ينظر )٢( 
اللاتي.زيد ابو م )٣( 
؛وصدرْ ستا، يجز )٤( 

نعاج،مر تفث، ن صاديأ 
١٥٨٣الم،■؛، أشعار جمهرء اننلرت الجمهرات،. من القصيدة وهاوْ 

.٣١٤_ ٣١٣/١القرآن، .جاز )٦( . ٦٥ديوانه انظر: )٥( 



للغويا كسير 

الجذبمن يئجوف وفيه إلى• ■؛ ٤٩]يوسف؛ سميذاه ت قوله معنى 
منالمنجاة، بمعنى التي والئضزة العصر من أته ؤيزعم يالعنت،، والمحط 

نبييأبي قول 
ئئخوداليهيمن، كان وتمد ئئاج عنن تغيث نصادتأ 

لبيد:هول ومن المقهور، أي: 
ننصربعير ومايا كاذ وما لتتجر آحر الئوم دأنرى مات 

أهلجمع قول حلاقه حهلثه، على الشهادة من يكفي تاؤيل وذلك، 
ذم،الذي اللغة نمير يرد هنا فالعلبري . والتايحيزا؛ الصحابة من العالم 

معناهبأن فسروه الذين والتابعين، الصحابة لتفسير لمخالفته عبيدة أبو إليه 
التفسيرأن يعني وهذا ،• الحليب^ تحلبون أو والسمسم، الزستا تعصرون 
أجمعما ، حالفإذا عبيدة كأبي اللغة عالماء أحد به ينفرد الذي اللغوي 

لفإفاليرد، فإنه وأتياعهم والتابعين الصحابة من قبله ممن السالف، عليه 
الرسول.،وصحبوا التنزيل، شاهدوا الذين وهم اللغة، أهل هم 

تعقبهفي الطبري قال ولذللث، بالأتباع، وأولى الحق، بإصابة أولى فكانوا 
حلاقهحملته، على الشهادة من يكفي تأؤيل راوذلك، عبيدة؛ أبي لتفسير 

والتابعينا،لالصحابة من العلم أهل جمح فول 
القرآن:أمالمج، لمان الشعري بالشاهد الاستدلال ثانيا: 

وبينبينها ووازنوا القرآنية، الأس-السب، بدرامحسة رون المقعبى 
رروهذاقولهم: تقرأ ما وكثيرأ الشعرية، الشواهد في الحربية الأسالمب، 

الكريمالقرآن لأن وذللا، الشاعر®. قول ررومثله أو: الشاعر®، قول نظير 
منالثحتمل ومن والمعاني، الغريمحإ من العربي الكلام في ®ما فيه: 

.١٣١)شاكر(آا/الطري تمر )١( 
١٢٩الابقأ-ا/مآا_ المدر انظر: )٢( 
.١٣١)شام(اتجرى ضر )٣( 



اهريمالقرآن صير هي ؤم£( زكامحر 

ماومجاز حبره، ض كما ما ومجاز حديا، ما ومجاز احتصن، ما مجاز 
الجمععلى جاء ما ومجاز الجمع، على ووقع الواحد لفعل لفظت جاء 

علىمعناْ ووثع 
تتعالى قوله ير نففى عبيدة أبي قول ذللثج على الأمثلة ومن 

ثبلبالأسماء بدأت، إذا ااوالعرب ت [ ٩٢]اكوية; \ارو*جه من ميض ولمتهن 
يكونأن يجوز ومد المتعمل، فهذا العدد، على أفعالها جعلتح الفحل 
•أعينهم وتفيفى ت كقوللث، وموحر، مقدم كاو4 الواحد لففل على الفعل 

الأعشى:هال كما 
بماريأدلى الحوادث إذ قبيىّ-دضزمط 

علىجاز للقافية توثع فلما لها، أودين يقود• أن الكلام ووجه 
إلىيثير هنا وهو . بهاُ الحوادث أودى فإنه فال: كأنه . النكمى 

الهباالأسمن وهذا والجمع، المشتى حال في الفاعل مع الفعل حال 
النحوية.

الشواهدبعض معنى على الأية حمل فى رول المفاحتلم، وربما 
تعالى:فوله ير نففى ذما قد عبيدة أبا أن ذللئ، ومن العرُبه، شعر من 

مم_اه:أن إلى وأمثالها، [ ٣٤]البقرة: أتجدإ إل؛اقكت ^^٥ 
ينمر:بن الأموي وقال الزوائد، حروف، من وررإذ، للملائكة، ٠وتلنا 

بسادرْ،u_ تنقن، وارد> ا؛بممحر؛ قاك،لأندإذاوذا
وقالفضل، ولا طعم لا لذكره، نقاه لا وذللئ، : ومعناها

قصيدة:آخر وهو الهدلي وع بن مناف، يد 

،٢١•٢. القران مشكل -اويل وانثلر: ا/\/_'\ا، وانفلر: ا/ارا، القرآن مجاز )١( 
٢٣٥، ٨٢، ٨٦.

الكلام.ءكس سائ: نمل )٣( . ٢٢١ديوانه انفلر: )٢( 
.٢٦٨ِ القرآن مجاز )؛(
.٢٢٠راسلات، ، ١٧ديوانه انظر: بالخاء. لا بالهاء رص بقاء، لا اى: نهاء: لا )٥( 



للغويا مسير 

طمم1مذاتجئالأ!^١١،سوممنم 
أبوذكرهما اللذان الشاهدان وهذان ٠ أسلكوسره حتى معناه! 

تعقبهوقد مختلف. هنا فالكلام )إذ(، في وليس )إدا( في يصحان عبيدة 
أهلمن العرب بلغات العلم إلى المنسوبين بعض اررعم فقال: الطبري 
وأفربك• وقال ت [ ٣٠لالهمْ: رؤده ثاد ؤوإد ت قوله تاؤيل أن البصرة، 

وصفناالذي لقوله واعتل الحدث. معناها وأن الزوامم.، الحروف من )إل( 
عقبثم الشاهدين. اق ّثم <ا. ١ ٠ يحفر. بن الأسود ببستا ذلك، في عنه 

وذللث،قال، ما بخلاف ذللث، في والأمر ححفرت أبو ارقال ت بقوله ذلك على 
وغيرالوقتا، من مجهول على ؤيدل الجزاء، بمعنى يأتي حرث )إل( أف 

قائل؛قيل مواء إذ الكلام. في معنى على دليلا كان حرف إبهل-ال جائز 
فمحام و-ئذ - مفهوم معنى علمح، دلي}، الكلام في وهو التهلول، بمعنى هو 

التهلول.بمعنى هو به؛ أريد ما على دليلا به نهلق الذي الكلام جمح 
أنيعفر بن الأسود ييت، في قوله وصفنا الل.ي ادعى لما وليس 

لبعللالكادم من ف حل. لو ذللث، بل مفهوم، وجه التطول بمعنى )إذا( 
قوله!من يعفر بن الأموي أراده الذي المعنى 

لث،لأبمودبيإذاوذاذ
منمضى وما فيه، نحن الذي فإذا ررفإذا«ت بقوله؛ أراد أنه وذللث، 

فيهكان الذي عيثه مجن وصفه تقل.م ما إلى اءذللث،اا يقوله؛ وأشار ١ عيثنا 
ذلكصالح اثمهر لإءقاب، فضل؛ ولا له طعم لا يعني؛ لانكرهاا مهاة لا ١٠

ربع؛بن مناف عبلؤ قول معنى وكيلك بضاد. 
...........ُّ ؛ ...نة.كا:ددة ني أنئكوئب إدا حض 

الهذلتتنديوان انظر؛ الجمال. أصحاب والجمالث! ئتاثدة، سؤ وكل سن، أي؛ قئاتدة )١( 

.٣٧.  ١٣٦. القرآن مجاز )٢( 



اممريمتذسيواممرآن هي هوؤ( ممقامر وخِإ 

أسلكوهمإذا حتى ت معناه لأن الكلام؛ معنى بطل إذا منه أسقط لو 
معنىعلى ثملا® الكوهم ررأمت فوله فدل . شلا لكوا سقتائدة ني 

ذكرناقد كما فحذف، عاليه )إذا( بدلالة ذكره عن فاستننى الم|حذوف، 
نالوكما ذلك،، نظائر محي العريسج تفعل  ١٠على كتابنا من مضى فيما 

أدنن-اث_ض-ادنه يوم، ه_ا ت_نثانس ؛_ث_ث إل'المف' 
إلح®. . . ذم، أينما I يريد وهو 
الاستشهادفي الخيأ من يسر قد ما عالي يدل ما السابق المثال وفي 

موصعفي ، ارإذا® على يثواهد استشهد قد عبيدة فأبو الشعري، بالشاهد 
الطبري.تسه ولذلك، »إد*، عالي شواهد فه يورد أن له ينبغي كان 

٠١٥٥^تعالى! ارئوله يقول؛ حيث القرطبي ذكره ما ذلك، أمثلة ومن 
بهايجازى ولا الشرط، معنى اءإذا® في [ ٢٨٣'^؛،^ ين أمر •جآءهم 

قالما والجثد سيبويه قال الاستعمال. قليلة وهي ارما® عليها زيدت ؤإن 
زهترتبن، يب 

نذعورارياشطا الشمس مغرن، ا منهبمنؤ تشاة ا نؤإذا 
البيت،®هاوا في يجزم لم كما ®ما® بإذا يجزم لا الجيد أن يعني 

منإليه ذه_، ما على دليلا الشعري الشاهد من اتخذ قد هنا فهو 
هوالجيد وأن العربيه، أساليّب، من كأسلوب، ب®إذا® الجرم عدم استحسان 

وهذا،. بهال الجزم محن أحول وهو فيها، يجب ما على إذا بعد ما رفع 
الجيد.اللغوي الأسلوب، على الشعري بالثاهد استدلال 

\إ\ الأدب وحزاة ،  ١٨٣المامحن ش المت، )١( 
٠٤٤٢.  IX'K/S)شام( اتجري تفسر )٢( 

.٣٦٢; ب امماب، انظر: )٥( 



اللغويبالتفسير الشعري الشاهد صية 

والأسالب:الألفاظ بربيه للحكم الشري الشاهد الاسدلأل ط: 
بوصفهااليب الأمأو المقرئات بعمى على رون المقيعقب 

العرب،قبائل من ميلة إلى اللغة تلك نامحبين أو الجودة، أو بالفصاحة، 
عنددلك ويكثر الشعر، محواهد من ناهد على الحكم دللثا في معتمدين 
الهلبري.الأئ،؛ سما ولا القرآنية، القراءات بين اكوازنة 

•١[.ه آثر آن بجيذ ألإثن ؤلإخ ه: قوله ذلك< ومن 
مكورة،ءيمعل® في العين لأن الأمصار؛ قرأء ذلك قرأ الفاء، وبفتح 

المصدرفي تفتحها العرب فان مكورة، رريفعل® من العين كانت ؤإذا 
كمافرارأ، I بمعنى تزم'. نفث ر فتقول! اامعل،ا، على به نهلمت، إذا منه، 

ّالبمباخاخماث'"اوقاممِدانينمأ ,ُ؛
الفاء.بقح الممر؟ أين ! قالواشل من المعنى هدا بهيا أؤيد فإذا 

بعضهم!قال كما يدب، دب، من المدب، وكدللث، 
وهوساؤح^١ ١١فوق، الدتى مدب، متوني الألرقوى بقايا كأن 

،^Ui، الحرب تتقلق وقد أكثر، فيها والفتح الدال، بكر ينئي وقد 
علىحاء سمع! وأنه لغتان، أنهما الفراء وزعم العين، بكسر مصدر وهو 

قدفهو • وممح® مصغ قميصه في وما السيل، وندب الثيل، ندب 
بناءوذللث، الكلمة، في اللغتين تصحيح في تندآ م الشعري الشاهد جعل 
العربلْ،.عن لذللث، ثقة وهو الفراء رواية على 

أ0ذلك،! في القول من اروالمواب قوله! !!، JJlS"الأمشلة ومن 

.٢٤ديوانه انظر: )٢( ب• ر مهلهل م  ٢١)
لماجالْ.)٣( 
.٤٨٣-  ٤٨٢! ٦٢)مم( اتجري -فير )٤( 
سانىام1نلافراءم/«اأ.انظر: )٥( 



اثكريمالقرآن تسير ئى ؤك>ئ ؤهتامحر لتج 
معنىلأف يالإصانة؛ قيه فالقراءة المس، غين أنه به أؤيد إذا الشهاب 

الشاعرأقال كما قبس، أته من ستا ما حينتذ؛ الكلام 
نمهاسناذكنمالةصعدءمثقمه كغه ني 

فيفالصواب له، نمت، أنه أو المز، هو أنه بالتهاب أريد ؤإذا 
إلىالاسم إصافة ترق العرب كلام فى الصحيح لأف التنوين؛ التهامحتف 

إلىالشيء إصافه المحروفه كلامها في الإصاذاءت< يل ه، نفؤإلى نمه، 
٠نحوية مألة وهذه نمهء وغير نسه غير 

تأت،لم ;! ٢٥٩]الغرة: م' ت قولهم *ومض ت اتجرتم، ؤيقول 
نامإذا أسنه، عندكم، أسنهن، قال: من لغة عالي فيتغير، نون العاليه 
الشام؛،:قال كما نئة، 

الجوانحالتين في عرانا ولكن وجث دلا ينئهاء ولهت 
،.المصحى١٠راللنه وهي أصلا، المنة في ابء فجعل 

ؤ(قيأ تعالى: قوله تممير عند القرطي قول كيلك، الأمثلة ومن 
®أي[: ٥١تيس: بميأيى.ه يلهم إك أ'لآبمدان، *jc ئم ^٥١ ألئؤي 
اشور•

جديثحيقال: ،. الزمخثأريلذكره ،، الأ-حدافإ(ل)من بالفاء: وثرئ 

ه'ا.ديوانه انظر: )٢( الهلاتي• أبوزيد م ، ١١
)سمر(اتجرى تمر )٣( 
الجلاح.ين أحيحه ؤمال،: الأنمارى، المامتؤ ين سويد *و )٤( 
الأئليا/ا:ا،سطاللآلياآم.)٠( 
.٤٦١ه/)شاكر( انجري تمر )٦( 
أنالى آحرون وذهب العرب' ■عن بمقل لم أنه وذكروا أجداف، جمع بعضهم أنم رما، 

اصل.بالناء أنه إلى هيلي الوذم، الواحل.، الموصبمع على تتعاتبان والثاء الماء 
يما،\،ث.لاخد_إ القراءات، سم يمهآ'ا، ابل الحر انظر: 

أ/،آ.الكشاف انظر: )٨( 



تقتاً===—== اا ا ١ ه^اه 
قالوأجداث، أجدث والجمع باكاء، الجدث الفصيحة واللغة وجدف. 

المتنخلاه.ئت
،.ص١١v٢نحبر >}، فناف >تبمث 

ثالقراءات توجيه قي الشعري الشاهد عر الاعتماد ث رابعا 
حيثمن القرآنية القراءات بتوجيه التفسير كتب في المفسرون يعتني 
مذاهبهمتؤيد التي الشعر بشواهد ذلك على نعينون ؤيالإعراب، 
إلىالمقرون فيها يلجأ الي الموانحع أكثر من المواضع وهده الإعرابية. 

يةالتحم محما الأ الشعدة، اكواهد الأرام ■, ٣٠ه الن )دهم ما دعم 

وسالأثلةئىذىك:اما
وماءاثنوا دأل؛بم أث، ؤ.بمننيمن تعار• لقوله ععلية ابن ير نفعند 

المراءراواحتالض ت فال ٩[ ل؛لبقرة; رواه دئعِإ-ن وما أسهم إلا بمدعوت 
عمروتوأبو افع ونكثير ابن فقرأ اني، ثالءؤ.محندءو0ه في 

اللففل،تناب إحراز يكن ونى كثير ابن قراءة فوجه • • ؤ.محندءو0ه• 
ذلكؤيجيء له، المسبب الأول الفعل يامم الثاني الفعل يسمى وأن 

،الجاهاJينا١٤جهل قوى فنجهل يت_ا عانجهلن'أط لا ألا 
أنهوافقه ومن كثير ابن قراءة وجه حيث • جهلا* انتهاره فجعل 

تيمعنى ههنا ؤ.محتدءولاه فوله وأن اللففل، تناب باب من 
وثنارقثاللص، كعافبث واحي.، من فيه والفعل جاء ند فاعز رافإل 

ؤإنالأول، لمثل لفغله لنشاكل نعل بمعنى قاعل ههنا جاء ؤإيما الثعل، 

انظر!تقيش. أي; وتحبير ثنط، جمع وائناظ. مواضع، أمماء عرق يئناف أجدث )١( 
.١٢٦٦٢، jJUiاشعار شرح 

كلثوم.بن جمرو مو )٣( . TA/Aالقيان لأحكام الجامع )٢( 
اوحررالوجٍزا/'آاللأ)ه(. ١٨٩ديوانه انظر: )٤( 



الكريمالقرآن تسبر في وضري ومحتاصر 

صحةعلى .واستشهد الالاJذل٠ لمزاوحة طالبا الأول غير المعنى كان 
الشاعربقول تفعله، العرب وأن ذلك، 

أنجص عثت ميغ تن ت تعالى لقوله تفسيره عند عملية ابن وقال 
ءردكانن*عمروت أبي عن ومد كثير ابن ءوترأ ٨[: ]الطلاق: ص وا 

الشاعر:قال كما مهمورأم،، ممدود 
.....................ركايندامحراطحمنسف،ل؛الأْ،ا 

لهن•،يشهد ما يلتمس عهلية وابن صحيحة، هّنا عمرو أبى فقراءة 
لغة.الوجه هن.ا صحة على الشعري بالشاهد فاستشهد اللغة، من القراءة 

ارأوائى: الكحكى فيما كعّ_ا بن ابي رروقراءة عطية: ابن وقال 
الشعرمن ومثله سالموا، أن يكون أو تقدير: على الفحل بنمس.-، س،لمواا 

ينعدر)ملكاأويموث، ئحارل إمنا عيناك ؛قالت،ءلق:*لأسك، 
أوتقا-ير: على فالنصي، بالرني. ونموت بالنصس،، نموت يروى: 

نموت®نحن أو القهير: على والرج نموت، أف يكو0 
ألأمفثئ ^ثل تعالى؛ قوله فى القراءة إلى يثير هنا فهو 

قرأنقد [ ١٦تالغتحأ أو ثدي امن ض مم إك سان.ءوذا 
هملىأو رؤمءأد"ءمه، على عهلفا وهو رفعا، النون بإثبات الجمهور 

لمون.يهم أو تقدير: على الاصثتتناف،، 

.٢٤٥ا/أأآ_ عريم أبي لأبن وعللها القراءات وجوه الموصح؛ي )١( 
٠٦٣٩المة اتفلر: )٣( . Y«U/Yالثر اومت،اإا، انظر: )٢( 
•وءجزْ لجرير، _-، صائد  ٢٤١

اباالنم.مو اصنت لو يراني 

م:هْ،,.( ٦٠>ْ< 
.١٠٣.اوحررالوج؛زها/آ>ا )لإ(



اللغويبالتفسير الشعري الشاهد صلة 

»أزمسعود: بن اض وعبد علي، بن ونبل كعب، بن ابي وقرأ 
منالجمهور قول في )أن( بتقدير منصوب وهو الموز، بحذف ينلموارا 

علىوالجرمي ائي الكوعند . بملمواأن إلا تقدير: على المرسن 
*آ سلموا )حتى تئا«در• 

الكافبرفر سليمان؛ بن حللحة رروقرأ القرطيكب• ؤيفول 
قوله.نحو السعر فى إلا يأُت لم قليل وهو الفاء، إصمار على 

اشُ:ثكئئالىالختان ضل ثن 
ؤأيئماتعالى: قوله إلى يثير هنا وهو . يشكرها؛ا فاه أراد: 

فيالمراءْ هذه مجاهد ابن رد وقد [ ٧٨]اوساء: ألتنق؟ا< دكلإو ظوأ 
يرتضلم حني ابن أن غير سار بالضعفحيان أبو عليها وحكم العربية، 

إلاوالضرورة، الشعر وبابه العربية، في صعيف لعمري رروهو وقال: ذلك 
مردودمجاهد[: ابن ]أي قال ولو عنهم، جاء قد لأنه بمردود؛ ليس أنه 
قال:كأنه الفاء، حذف على أنه وذلك، محنى، أصح لكان القرآن في 

.ا؛ . . . الرن،فيدرككم 
للألفاخلاللغوية الدلالة فهم في بالشعر رين المقاهتمام ظهر وقد 

الذيناللغة علماء من المسرون كان فقد المفسير، بدء منذ مبكرأ القرآنية 
ذكرحتى ودراستها، الدواؤين وقراءة الشعر، حففل على يحرصون 
قال:نم الحروصي شيخه على الشعراء ودواؤين اللغة درس أنه الواحدي 
شيخيعاتبني حتى اللغة، وكتج، الدواؤين، من الكثير عليه رروقرأيت، 

قضيت،إلا الشعر س ديوانا تبق لم إنلث، وقال: الأيام، من يوما - ه' ظ- 

القرآنإعراب، للزجاج القرآن معاني ، U\/Yللفراء القرأن ساني انفلر: )١( 
.٦٢٤اللم، مغي ، Y٣٧٧/للأناري المان \، TA/Tالكثان، ،  ٣١٩١; لاوحاس 

-• • ص تخريجه تميم )٢( 
المحبملالبحر )٤( . ٣١٨٢;القرآن لأحكام الجامع )٣( 
المحتس،)٥( 



الكريماثقرآن تفسير هي لأم؛( ؤكام،ر |وذزآنا —
هذاعلى تقرأه العزيز، اش كتاب، ير لنفتتفيغ أن لك آن أما حفه، 

ماقرب على أنن، وتتركه البلاد، أقاصي من البعداء يأتيه الذي الرجل 
إبراهيمبن محمد بن أحمد الإمام الأستاذ يعني الجوار، من بيننا 

ه.التحلي 

لمؤإذا تريد، الذي ذللث، إلى بهذا أتدرج إيما إ أبت يا ت فقلت 
ضالنمير عرض في أزم لم وئعب، بجد الأدب، أحكم 

.٩،..محب،.
الصحيحةالشعرية الشواهد أن على التأكيد فى يقول الملبري وهذا 

Iذلك، في فيقول القرآنية للألفاظ اللغوية الدلالة معرفة في ر المفعمده 
جهةمن مدركا كان مما ذللا، من وبيى ترحم فيما برهانا اروأصحهم 

ولغاتهممنطقهم من ؤإما السائرة، أشعارهم من بالشواهد إما اللسان، 
ء. ٠ المعروفه المتفيفة 

مح،هشام ابن إن بل فحسب، الممدين عناية محل هذا يكن لم بل 
بالشعر،ذلك، على تعينا مالأيامحت، بعض لتفسير يعرض النبوية، السيرة 

I ؛،يعني • مرساهامتى مرساها(؛ )أيا0 هشام؛ ابن راقال ذللا،! فمن  ،iJJJ
الق[ ١٨٧لالأء_راذإ: رإ،يم هند عل»ها إدما م ُتسن؛غ ألان آلثام ءو ُؤبمثلإثلى 

نزيناسسسماح"<:
تجئئجماب;ضن;ه

بنمحمد الدكور بمحتيق دمموراْ رسالة  ٢٢٩-  yrA\/للواحدى البمل شتر ■فدُة )١( 

0<تثص,/..
شعراءمن أمه، والحدادية الخزاعي، محاهلر بن عبيد بن ممرو بن متقد بن مس ص )٣( 

انثلر;حراترم. تحتمل فلا بعكاظ، حزاعة حااعتا< حفأ، شجاعا فاتكا كان الجاهلية، 
الأغاني

الأغابى؛ا/اها.انثلر: )٤( 



اللغويبالتفسير اثشعري اتشاهد صلة 

نيدبن الكمت نال نزامحي، ت وجمعه منتهاها، ! اهاومرمح. .  .
الأمحدى:

،١١٩قوس زئزنى ص \b\ أخفآ س؛L ذاصبمذ 
•، حين السفينة: وتزني 
إلىالشعرية المجموعات وحاممو الشعر، شزاح أثار وكيلك 

شعرمن مختاراته مقدمة القرشي؛ي قال القرأن، ير نففي الشعر أهمية 
الذينوالإسلام الجاهلية في العرب أشعار حمهزة كتاب ))هدا العرب! 

فيالشواهد وامحخدت ألفاهلهم، من ١لعريية واشتمت، بألسنتهم، القران نزل 
يعددوهو كرى العهلال أبو وقال  ١٠أشعارهم من الحديث، معاني 
لمولولاه الشعر، من تننع الشواهد أن أيضا ذلك، ارومن الشعر! فضائل 

شاهدا،الرسول وأحبار القرآن، ألفاخل من يلتس ما على يكن 
تمءّمت< 

.٢١٨/٢المرة المرة )٢( ^ UA/Yديوانه انظر: )١( 
.١٣٨اكامحن )٤( ١. ١ الرب، اثعار جمهرة )٣( 



^تيميم

هالمائ انمبحت .< 

الجاهليالشعر ق التشكيك على الرد 
القرآنتمسثر على وححلره 

الشعر*كان وقد وحهلااة، شنر وأهل ونيان، احة نم أ٠إى المرب 
ياحدون،يه حكمهم، ومنتهى عالمهم، ديوان العرب عند الجاهلية ني 

وكانمبين، عربي بلسان الكريم القرآن اطه أنزل ونل ، يصيرون® ؤإليه 
اهصالوامت، الأنبياء تاؤيخ وفي البشر، تاؤيح في نريدة حادثة نزوله 

هم- اض كتاب - الكتاب بهيا آمنوا الدين كان . . . ررولدللث، عليهم، 
وصورالعمر، هدا نموره الجاهلي*، ارالشحر أصحاب الجاهليين العرب 
قضيةوفي الجاهلي، الشعر صحة نمية في ءت؛< غنى لا أناص رجاله 
روايته®صحة 

إعجازوكان القرآن، هذا بمثل يأتوا أن العرب ض ا محيى وند 
العربية،بلغتهم مرتيطأ بيانيا إعجازأ اليرب به اف تحدى الذي القرآن 

هوالجاهالية شعر سما ولا مستوياتها، أعلى الشعر يمثل التي 
فيالعربي الشعر منه انبثق الذي الأصل وهو ، وأفحله® الشعر أقوى 
وؤلعناالقرآن، لغة في شنأ الشعر هذا في الملعن فكان العصور، سائر 

بانالعرب مهلالبة لأف وذلك، المقرون، عليها عود التي شواهدها في 
ربهم،عن يبلغهم إليهم، أرمله اطه من رسول محمدآ. بأن يزمنوا 

)ا(طقاتذءولاكراءا/؛آ.
■٤ شام لسرد ابن.لأم محاب ش الجاض الشر محنت )٢( 
.١٣٧انمامن )٣( 





اثكويماممران تفسير هي ؤ؛كرمم ؤ؛كاء> لجج 
Iالرمة لدى بلال فقال به، مدحه شعرأ بردة أبي بن بلال أنشد الراؤية 

نمنت بلال قال له! وليس جيد، ت الرمة ذو نال الشعر؟ هذا ترى كيفا 
حماد،حوانج بلال نفى فلما يقاله، لم أنه إلا أدري، لا ءالت يقوله؟ 

بعضةالأ يقوله؟ فمن ءالت لا، ٠الت الشعر؟ هذا قلت، أنت، ت له نال 
علمأين فمن ت نال غيرى. يرؤيه وما قديم، ثعر وهو الجاهلية، شعراء 

كلاممن الجاهاية أهل كلام عرف قال: قوللث،؟ من ليس أن الرمة ذو 
العلماءعليه اتفق ما أن إلى ملام ابن ذهب ولذللث، ، الإسلام أهل 

،*لمنه يخرج أن لأحد فليس 
والرواةالعلماء بها تميز الش الفدية الدكة نس، لقوة إلا ذاك وف 

لهقال حينما يقول الأحمر حلفا جحلتح والتي الأول، الرواية زمن في 
أنت،فيه قلت، ما أبالي فما نه، أسحبالشعر أنا سممت، إذا قائل: 

فامتحنته،درهما أنت، أحذُت، إذا عاليه: رادأ حلف، فقال وأصحا؛لث،، 
له؟ص.امتحساس، يممعلث، فهل رديء، إنه : ^،١٢١سج فقال 

الذيوهو الجاهلية، شعر من المحفوفل جل بمثل القسم وهذا 
والاحتجاج،الاستشهاد في والمحويون واللغويون رون المقعليه اعتمد 

حتىالموثوقة الدواؤين فى واستقر الصحيحة، الرواية عبر حمقي وقد 

الثوم•

مصنوع:منحول شعر ت الثاني 
وضحهما فمنه وصعه أسباب تعدديتج به، يعتد لا ماقهل، شعر وهو 
بمحبةتامة معرفة على كانوا إذ بالشعر، قممهم لتحسين المصاص؛ 

يقولون،ما صحة تأكيد على الدليل بمثابة الشعر وكان للشعر، العريي 
البائدةوالعرب والأنبياء أدم لسان على شعرأ وصعوا ولذا 

\ا٤.الثعراء نمول طقات انظر: )٢( . الأغاني،■/AAانظر: )١( 
ا/ه.الثعراء نحول طقات انظر: )٤( ؛/٧. الشعراء نحول طقات )٣( 



لقرآنا تفسير على وخطره لجاهلي ا لشعر ا فى لخسكيك ا على لرد ا

سببوأشعار ، الحيوانات نة ألعلى رصعت أشعار وهناك 
عشيرتبر،شأن رفع في الميالة أفراد ورغبة القسلية، العصية نحلها 

،•٢ ليس ما والوقائع الأمجاد من مدكرون 
ولايحح لا ساقعل الشعر من الضرب هذا أن البحث يعني والذي 

تسلام ابن يقول ولذلك آياته، ير نفولا القرآن ألفافل على به يستشهد 
فيحجة ولا فيه، حير لا كثير موضع مفتعل ممنؤع الشعر ®وفي 

أهلعن يأحذوْ لم كتاب، إلى كتاب من قوم تداوله وقد . . عربيته. 
العلمأهل أجمع إذا - لأحد وليس العلماء، على يعرصوه ولم البادية، 
يروىولا صحيمة، من يقبل أن - منه شيء إبطال على الصحيحة والرواية 

صغفي«لم.عن 
منذالمصنفات من وأممهلوه العلماء، محصه فد القسم وهذا 

عاتقهعلى أحد قد ه( ٢١٨)تهشام ابن أن ذللئ، ومن المتقدمة، العصور 
الشعرونقد إسحاق ابن فتعقي، شابها، مما إسحاق ابن سيرة تنقية مهمة 
له،العلماء نقد وأوضح وأسقعله، الموصؤع الفاسد وبثي أورده، الذي 
الصحيحة^؛،.الروايات وذكر 

بحيثؤالتفسير، سواهد في تايير الشعر من الضرب، لهذا يكن ولم 
كتب،في لندرته وذللثه بالشعر، الاستشهاد فضية بها ئعل قادحه عله يشكل 

منمتفرقة مواضع في رون المقأورده ما النادرة أمثلته ومن التفسير، 

بنعمرو أبو اعترف، قد حين فى ، رون المقبه استشهد فقد 

ا/٤.اناض المدر )٣( ا/ا-أ. النعراء نحول طقان، 
\اأ.الموية ترة ال

انظر)١( 
انظر)٢( 

؟،UY/\Y)مجر( الطري تمر ، Y<\Y\/'١^^٠ مجاز )٥( 



^^؛|لضيم

لالأعشى لقصيدة ؤإصافته بوصعه، ققفب العلاء 

والرواة:العلماء ببن فيه محظى شعو الثالث: 
احتلفI ملام ابن نال حتى للرواية، الأول المدر مند 

مانأما الأشياء سائر فى احتلت كما الشعر، بعض نى بعد العلماء 
كثيرأ،يبدو ند الضرب وهذا . منهء يخؤج أن لأحد فليس عليه اتفقوا 

وثقهبما فررن ما إذا حدأ ضئيل أنه أثبتت مد المتأنية الدراسات أن غير 
أثرالعلماء بين للاختلاف كان وقد العدول، والرواة الأثمان، العلماء 

مثلنهم ؤيمكن حوله، الدوامات وكثرة الفرن، هدا تضخيم ني كبير 
بلوحيد، معين مصدر من ينهلوا لم الرواة أن عبم إذا الاختلاف هدا 

تجعلالتي المناهج اختلاف عن فضلا متعددة، مصادر راؤية لكل 
النزاعاتعن ناهيالث، آخر، راؤية عند بعينه مرفوصا راوية عند المقبول 
الأخريرمي فريهم، كل أصح حش الضرب هذا دائرة وسمت، التي المذهبية 
وند؛الانتحال. الأخر للطرف ورميا للرأي، انتصارا والوضع، بالمنعة 
فيالانتحال أو بالوضع رمي ما كل جمع في الباحثين بعض اجتهد 

،.٣١uأكثرله بملم ولم الأبيات، من ممل بعد إلا ينلفر فلم الشعر 

•والمعاصرين اكدماء بين الجاهلي الشعر في التشكيلثا 
والمقعلعاتالأبيات بحفس فى المتقادمين العلماء بعمى شكلث، 

عرفواالذين الرواة من عددأ وانتقدوا والصعة، بالوصع ورموها الشعرية، 
الشعرتنقية إلى ذللث، وراء من يرمون وكانوا الشعر، رواية في بالكذب 

فبلوالحرصي سلامته، على والحرص الكذب، من شابه مما الجاهلي 
علىدليلا ذللث، وكان الكريم، القرآن لنة هي التي العرب لنة على ذلك 

.١٥٠الأض ديوان انظر: وانظر: ا/'اا'آ، امأن مجاز )١( 



لتنجزمسيراهمآن تطى وخطره اثجاض اصر في التشكيك على الرد 

الناندين،العلماء من النمر أولئك بها تحلى التي العالمية الأمانة 
.وأشعارهاالعرب بكلام العارفين والجهايذة 

فيالوضع قضية الباحثين بعض أحيا الحديث، العصر حاء ولما 
منأهوالهم يوافق ما المتقدمين كلام من وانتعلحوا الجاهلي، الشعر 
المعاصرينهؤلاء عند الباعث، وكان الجاهلي، الشعر صحة فى الهلعن 

ذللث،واتخذوا الجاهلي، الشعر في العلعن هو وأتباعهم المستشرفين من 
رنينتالمامت، لدرامحوالمتامل ولعته، الكريم المران في للعلعن مطية 

تتجهكاذبة مفتريامحت، إلى التعرض فى تشرقين الم من ثمر رغبه يلحظ 
لهدهيكون أن دون والقرآن، النبوة في والطعن الإسلام، في الهدم وجهة 

الواضحةالحقانق تؤكد بل الخالص، الأدبي بالبحثؤ صلة الممتريايت، 
أجلمن بل الأدب، لوجه الجاهلي والشعر الأدب في تكلموا ما أنهم 

الأباطيل،يردْ لرد العلماء تصدى ولدللث، والقرآن؛ الإسلام في الطعن 
الحربية.للغة وحمايه للقرآن، حياطة نلالث، فى وبالغوا 

هدْوتاريخ الجاهلي، الشعر في الانتحال لقضية عرض يلي وفيما 
الشعرتوJيق في عي يما المتقل..مون العلماء فيها كشسإ مند الة الم

الشعر،هذا شأن من يوهي ما كتبوا الذين المعاصرين حتى وحفظه، 
وأقوالهم.الفريقين، أدلة عرض مع فيه، وسكلثح 

القدماء;أولأ: 
والأصمعي، ٢١٧١٦٨)^،الكوفي الضبي لمفضل لكان 

أنغير فيه، كذبوا ما وبيان الكنابين، الرواة نقد ني سق ٢ )مت،آ"ا'آير(ل 
سلامبن محمد هو تفيغا ممنفلما بحثا القضية هن.ه بحثح من أول 

العصبية• أماميين عاملين إلى الوضع أسباب وعرا ^، ٢٣١)^،الجمحي 
فيتتزيد كانت، القبائل بعض أن رأى فقد الوضاعين، والرواة القبلية، 

.٤٨-  ٤٦الحويض ماتِح انظر: )٢( آ/ا،غا الأغاني انظر: 



^^؛؛ميم

)المات توله ني ذلك فاوصح يقولوه، لم شعرأ ثعراءها وتنحل أشعارها، 
العشائربعض استقل ومآثرها، أيامها وذكر الشعر رواية العرب راجعت 

وقائعهمعلث، قد قوم وكان وقائعهم، ذكر من ذمح وما شعرائهم، شعر 
علىفقالوا والأشعار، الوناح له بمن يلحقوا أن وأرادوا وأشعارهم، 

مانص وقد ،. الأشعارءأ في فزادوا بعد الرواة كانت يم شعرائهم، ألسن 
مدحفي ءلال_ا لأبى قصيدة فطولوا شعرائهم، شعر في القرشيون أصافه 
أنلحعل وقد غهلتع، نابت، بن حان ^، حمل ما وذكر .، اض رمول 
الرواةؤيتنشدهم المدن إلى يفدون كانوا الأعرابج الشعراء أبناء بعفى 
فعلكما الأشعار، في زادوا لديهم ما نفد فإذا نينثدونهم، آبائهم شعر 
ابنأن عبيدة، أبو »أحبرني سلام: ابن نال( نويرة. بن متمم بن داود 
منالبدوتم( له يقدم ما بعض في المرة ندم نويرة، بن متمم بن داود 

وكفينا٥بحاجته له وقمنا متمم، أبيه شعر عن فألنا٥ ٠ ٠ ٠ والميرة الجلب، 
ؤإذالما، ويمنعها الأشعار في يزيد جعل أبيه، نعر نفد فلما صيعته، 

الميالمواصع فيدكر كلامه على يحتدي هو ؤإذا مثمم، كلام دون كلام 
أنهعالمنا ذلاائ٠ توالى فلما شهدها، التي والوقائع متمم، ذكرها 

فكانواالناقدين، الرواة على المحنؤع الشم هدا يخم، ولم ، يفتعله؛٠ 
يرفضونه.

والتقيت؛التمحيص قي الهتقيْين واتق ط- 

هكدهين.'\لدولآ على \لتدبه . ١ 

^١٦٨)^،الكوفي الضي المفضل قاله يما الكذابين الرواة نقد بدأ 
الأصمعيفعل وكذلك، ،، أكاذيبه^ وبيس الراؤية حماد نفد الذي 

فنثهسلام ابص للأم تصدى تم الأحمرأ؛،. حلفا نقد حين -( ٠٢١٦)تا

.٤٨ئ/ماأ.الثعراء نحول طقات )٢( ا/٥. الشعراءنحول طمات، )١( 
.٤٨-  ٤٦المصين ماتِ،انظر: )٤( . ٨٩الأغاني!/انظر: )٣( 



اتقرآنتفسير على وحمئره الجاهلي لشعر ا في التشكيك على لرد ا

روايته،اد فونص مرؤياته، ورفض الراؤية، كحماد الكذابض الرواة على 
أحاديثها،وساق العرب، أشعار جمع من أول اروكان ت فقال منه، وحير 
غيره،الرجل شعر ينحل وكان به، موثوق غير وكان الراوية، حماد 

حبيب:بن يونس وقال الأثعار«لا،. في ويزيد ثعرْ، غير وينحله 
ويكر،،رويلحن يكدب وكان حماد، عن يأحد ممن ررالعجب 

\،دزو\ه.'غبي من \ذصدفا \نسم يحمل هن على التنبيه - ١ 
همالزائف الشعر يحملون الرواة من أحر صنما ملام ابن وذكر 

فمالتالنبوية، السيرة راوي إسحاق ابن إلى وأثار والمر، الأحبار رواة 
بنإسحاق بن محمد منه غثاء كل وحمز وهجنه، الشعر أفد ممن راوكان 
الأشعار،عنه الناس فقبل • . بالسير. الناس علماء س وكان ٠ . يسار. 
يكنولم فأحمله، به أتينا بالشحر، لي علم لا • ؤيقول منها يعتدر وكان 
فهل،شحرأ يقولوا لم الن-ين الرحال أشعار السير في فكتب عدرأ، له ذلك، 

فكتعب،وثمود، عاد إلى ذللاط جاوز نم الرجال، عن فضلا النساء وأشعار 
بفواق،محقود كلام هو إنما بشعر، وليمت، كثيرة، أشعارأ لهم 
آلافامند أداه ومن الشعر؟ هاوا حمل مى ت فيقول ه، نفإلى يرجع أفلا 

تالأن*ام■طنوأه 'الي، ألثوم دنيّ ^٠٠^ ت يقول وتعالى تيارك وافه الستين، 
ؤبمؤدأآ'أمفي. عادا أنلش أيضأت وئال لهم، بقية لا أي: [ ٤٥

،.؟«ر [ ٥١، ٥٠]١^٠؛: أثق.ه 
لأبيأي؛ - له إسحاق ابن يروي ما نعد نا )رول؛ اائ، كاللوقال 

منأحن شعر لهم يكون لا ولأن شحرأ، لغيره ولا - الحاريث، بن سفيان 
لهم،٠^٤،ذلك، يكون أن 

يحملهالدي الشعر اد فإلى نبه الذي وحده سلام ابن يكن ولم 

ا/ا<أ.ابق انالمدر )٢( \إإرأ. اكراء فحول طمات )١( 
ا/ا/.المدرايابق )٤( ا/ي-٨. ١^١٠ فحول )•أ(طقات 



^^؛صيم

مماالشعر تنقية مهمة عاتقهم على آخرون أخذ بل ونقدم، إسحاق ابن 
النبويةالسيرة صاحب هشام ابن مثل الممنؤع، الزائف من ثابه 
ابنوتعقب إسحاق، ابن ميرة ب، تهذيعلى عمل الذي -( ٥٢١)تام 

الفاسد،الشعر وأّقعل الممنؤع، الفاصد وبين الشعر، نتقد إسحاق 
وهكذارالصحيحة، الروايات وذكر له، العلماء نقد وأوضح 

بهيؤتى وأنه بالشعر، له علم لا بأنه إمحاق ابن اعتذر وند 
ذلك،له يكن ُولم ت فقال الحذر، ؛ذللث، سلام ابن يرض ولم فيحمله، 

فعل،سعرأ يقولوا لم الذين الرحال أسعار السيرة في فكتب، عذرأ، 
فكتب،وثمود، عاد إلى ذللئه جاوز نم الرحال، عن فضلا النماء وأسعار 

لابنوصع ما مثل الثعر كان فلو • • ٠ بشعر. وليس كثيرة، أسعارأ لهم 
علىدليل فيه ولا حاجة، إليه كانتا ما الصحفيون رواه ما ومثل إسحاق، 
ءلم«"/

لهيعمل كان ررؤيقال ت فقال كذلك،، إسحاق ابى المديم ابن ونقد 
فصمىفيفعل، السيرة كتابه في يدخلها أن ؤينأد يها، ؤيوتى الأشعار 

التعرارواة عند فقبحه به صار ما الأسحار من كتانه 

وبينواالوصاعين وكذبوا الرواة جرحوا حين الأثبات العلماء هؤلاء 
وعدلواالمحيح، الشعر ثانية ناحية مجن وتقوا المصتؤع، الفاسد الشعر 
الجاهليالشعر فقي والعلم. والأمانة بالدقة لهم وسهدوا الثقات، الرواة 

عنه،غافلين القدامى القال يكن ولم موصؤع، منتحل شعر والإسلامي، 
الشعرذللئ، ولكن قاصده، من صحيحه وبينوا ومحموه، نقل.وْ فقد 

أومعرفته، في الدارسون يضطرب، بحيثج الكثرة من يكن لم المصتؤع 
منفإن عامة، الجاهلي الشعر لاتهام وسيلة الفاسد القليل ذللث، يتخذون 

.٣٤٥.  ٣٣٥الجاض الشر مصائر \إد النوة اليرة انفر: )١( 
٠٣٦الفهرست، )٣( ل/د الشعراء نحول طقات )٢( 



نثمرا ا تفسير على وخطره لجاهلي ا لشعر ا فى لتشكيك ا على لرد ا

تقديرفي الغلو العلمي، البحث، أصول على والخروج المم، على التجاوز 
تمحولم تنبت،، لم قرصيالت، على اعتمادأ فيه والمبالغة المنحول 

ذلولأمركبا الانتحال فكرة توحد أن أيضا الفاحش الخaلأ ومن تاؤيخيا، 
الدرس•عل5، يغمفم، ْا م لدغ 

تصحيحإلى ينئي طربفآ للنفاد فتح مد ملام ابن كان ؤإذا 
حذركذلل؛، فإنه الباطل، من الحق ومعرفة المنحول ورد المخهلوء 

أنلأحد فليس بالشعر، العلماء عليه اتفق ما أن إلى ونبههم الباحثين 
بنلخلمؤ مال الباهلي يزيد بن حلاد أن ملأم ابن وذكر • منه يخرج 
بأي_ت ؤيقوله يرؤيه بالنعر اللم حن حلاد وكان - محرز أبي حيان 
أثهت، أنتحلم ما فيها هل ل؛ مال تروى؟ التكب الأسعار هذه ترد ثيء 

أعلمهو من الناس في أفتحلم قال! نعم، قالت فيه؟ حير لا ممنؤع 
مماأكثر ذللث، من يعلموا أن تنكر فلا مال! نحم، ت مال منلثج؟ بالشعر 

بالشعر،المالماء أسمهله ما اعتبار عدم على دليل فهذا • أنت تعلم 
برواسه.البصر وأهل 

المعاصرين:عتل ثانيا؛ 

فىتبحثؤ المقبولة، حاوودها فى علمية فضية القضية هذه يقسن، 

الانتحالقضية فاثيريت، الحديثؤ المصر كان حتى وغيرها، الأديب، كتب 
هؤلاءومن والمريثإ، المستشرفون وتناولها مغايرة، بصورة أحرى مرة 

متاهامت،،ومامت، المتمحامل، المسرف المشتهل ومنهم النصف،، المعدل 
تبعهمنم تشرقين للمالقضية هذه إثارة في السبق وكان ردود، وكتبتإ 
القضية.^٠ تناول فى الخريج 

قضيةبلامير الفرني المستسرق عرصر فقد رقون شالمأما فء 

\إ\.السائق  jJUrJlانفلر: )٢( ٨. - ا/ما اكما» فحول طئات انظر: 



اثكريمالقرآن صير في وكعري ؤءقاء> ؤيئ 
راتاؤيخكتابه في الإيجاز من بشيء المستشرفن عند الموصؤع الشعر 
المستشرقهو الخوصؤع تناول من أول أن فذكر ٠ الربياا الأدب 

عامآ ألف_رتر تلاه ثم ،، ^ ٢١٨٦١،عام د_ونمكهر تيودور الألماني 
طوالآخرون مستشرقون آرائهما في المستشرفن هذين وناع ،  ٣١٨٧٢

كتبالذي ر وهوا ، وليال وبروكلخان، وباسيه، موير، ٠ هم سنة ثلاثين 
حميعاهؤلاء أن على ، ٣١٩٠٤سة للقراناا حديد ررمصدر بعنوان مقالة 

،مرجليوث بلغه ما والإسراف الشاك من الانتحال نظرية في يبلغوا لم 
كانتالجاهلي، الشعر محي التشكك حول المقالات محن عددأ كسا فقد 

ؤإن- ، ١٩٢٥ستة العرديأأ الشعر ارنشأة بعنوان نشرها اش الأخيرة مقالته 
اتهامفي المستشرقين درامصات أعمق مجن . لعيرها بالنسبة متأخرة كانت 

 )٢٠٨. ١٩٧)١.

بحوثهلكثرة الألمان المستشرنين شيخ يعد ( ٢١٩٣٠-  ١٨٣٦)نولدكه تيودور هو )٢( 
موموعةانظر؛ الدكتوراه. على به حصل الدي القرآنء ُتارئح كتبه أشهر من ردهتها، 

٠٤٢٠-٤١٧لدوي المحرض 
١٠١ بدوي الرحمن لعبد الجاهلي الشعر صحة حول المستثرض درامات انفلر؛ )٣( 
مننشره ما على يالخربية اسمه هو ؤيكتب ألفرت، فلهالم الأّنى المستشرق هو )٤( 

لهالجاهلي، بالشعر عناية المستشرض أكثر من ( ٢١٩٠٩—  ١٨٢٨)ألورد وليم دراؤين 
صحةعلى ®ملأحفلات كتاب وله الجاهلين® الشحراء دواؤين في الثمين ءالعقد كتاب 

.٣٠-  ٢٩لبدوي الخستشرض هوموعة انفلر: الجاهلية®. العربية القصائد 
.١٢-  ١١بدوي الرحمن لمد الجاهلي الشعر صحة حول الختشرض درامات انثلرت )٥( 
بتحقيقعني ، ٢١٩٢٠سمنة وتوفي  ٢١٨٤٥منة ولد إنجليزي مستشرق ليال، مشارلز )٦( 

للمفضلالمقليان كتاب ومنها وترحمتها، الجاهلي الشعر قصائد بعض ونشر 
انغلر؛الشعرية. الدواؤين لبعض تحقيقاته له وأهدى نولدكه تيودور على تتلمذ الفيي، 
٠٣٥١٠٠لدوي الخستشرض موسوعة 

بدراسةعني إنجليزي، مستشرق (، ٢١٩٤٠-  ١٨٥٨)مرحليوث صمويل ديفيد هو )٧( 
غيرروح فيها تسري دراسات له أكسفورد، حامعة في أممتادآ كان الجاهلي، الشعر 
المستشرضمجوسوعة انفلر؛ وغير٠ْ الأدباء معجم حقق الإسلام، صد ومتعصبة علمية 

.٣٧٩ليدوي 



لخيتا١لقرآن تفسير على وخطره الجاهلي الشعر في التشكيك على الرد 

أولالمهالة هاز0 أن إلى الباحثين بعض ذهب وليلك الجاهلي، الشعر 
مرجليوثورجح وجودْل وأنكر الجاهلي، الشعر هاجم منظم بحث 

العصورفي يظم إنما جاهلي ثعر أنه على نفرأْ الذي الشعر أد فيها 
وحثيجاهليين، لثحراء المزيفون الواصعون هزلأم ثحله يم الإسلامية، 

تلأدلته تلخيصي وهذا غايته، وتحقيق مزاعمه، لإثبات أدلة 

الجاهلي:الشعر صحة عدم على مرجالومحث، أدلة 
العلماءورأى بالرواية، ؤإما بالكتابة، يحففل أن إما الشعر أن - ١ 

يكونأن ؤيتثعد الأولى، الإسلام عهود في بالرواية حفنل أنه المسلمين 
هىIلأسباب بالرواية حففل قد الشعر 

الشعر.رواة من متخصصة جماعة وجود دم ع- 
الشعرلنسيان قوي سبب وهذا الشعراء، ذم والقرآن الإسلام ن أ- 

وجد.قد كان إذا 

لتوحيدجاء والإسلام الشحناء، يثير بما تتغنى الأشعار عظم م- 
الشعر.هذا يان نعلى فحث، العرب، 

ومعالكتابة، طريق عن نقل قد الشعر يكون أن الثاني الفرض 
حفظ.ند الشعر يكون أن ينفي فهو الإسلام نل الكتابة بوجود انراره 

تببين لبالكتابة 

الجاهليالشعر أن ولو كتاب، للجاهليين يكون أن نفى القرآن ن أ- 
الكتب،.من كثير لوصلت، مكتوبا كان 

٠٤٨.  ٦١٤، الجاض والشر اظر: )١( 
فيونشرها اليربي* الشعر انثاة بعنوان؛ بدوي الرحمن عبد الدكتور الممالة ترجم )٢( 

الدكتورونشرها ، ١٤٢- ٨٧الجاهلي الشعر صحة حول المستشرمن درامات كتابه 
الدكتورونشرها ، ٣٠٥-  ٢٢٠والشُراا الأدب كتابه صمن المهنا الله عبد 

٠المربيُ الشعر الأصول ت بعنوان مستقلة الجيوري يحص 



^^؛ثهميم

Iقيل الذي النعر وأن إلى الشذوذ من يمملور الأدب ن أ- 
لأياتا وبعض سجعأ القرآن في لأن للقرآن؛ تالية مرحالة هو جاهلي إنه 

له.سابقا لا للقرآن تهلورآ الشعر يكون أن فينبغي وزن، فتها 
كنولم الماضي، عن وانفصال عفليم، حدث الإسلام ن أ- 
الوثتيه،لسان الشعر نجد حين في حال، بأي الوثنية ْع متسامحا الإسلام 

الإسلام.أبعلله تصحد أسعارأ يحفظون فكيف 
الداحلية،الأدلة هي الجاهلي الشعر صحة عدم على أدلة ساق ثم 

وس■'

كلماتوفيه القرآن فى ورد دض قصص إلى إشارات الشعر فى - ١ 
الألهةحو فيه وليس الجاهلي الدين يمثلون لا الشعراء وأن إسلامية، 
باللهكالملمن مون يمعراء الهؤلاء وان يوحيد، فيه بل المتحدية 
موحدونالشعراء وهؤلاء القرآن، ذكرها التي وبالصفات الواحد، 
القرآن.إلا يعرفها لا أمور على ومهللحون 

متحددة،القثائل بين فاللهجات اللغة، هو الثاني الدليل - ٢ 
فيكبير، الجنوبية الحميرية واللغة الشمالية، القبائل لغة بين والاحتلأف 

قبلموحدة أدبية لغة هناك وليس القرآن، بالغة كله الشعر حاء حين 
ّقرآن ل١ 

متكررة،واحدة موضوعات ؤلرق فى تتفق القصائد موضوعات - ٣ 
قمائدهميثدأون لأنهم قبله؛ لا القرآن بحد تقلمن أنها على يدل مما 

الناوون.ؤيتثعهم يهيمون واد كل في أنهم وصمهم والقرآن بالغزل، 
منالموسيقى كانت ؤإذا قى، المومإلى ر يؤلم القران أن — ٤ 

قبلالعرب عثد وجد الوزن أن يعقل فهل الأموي، العمر تحدثات م
الشعر،ثم الموّيقى ثم الرقمي يكون أن يقتضي التسلسل وأن الإسلام، 
سعر،لها ليس ولكن حفارة، ذات كانت النقوش ذات الحربية والمالك 



:]7آئالقرانتفسير على وخطره الجاهلي الشعر في على الرد 
ليخلصشم؟ ٧متحضرين وليس متطور، شعر البدو للأعراب يكون فهل 
التيالأعمال وأن القرآن من مشتقان المجؤع والنثر الشمر أن إلى 

أكثر.لا فأ أنل تكون أن يجب القرآن سقت 
المعاصرينمن الموصؤع هذا بحث من أول كان فقد الِب أما و- 

،٣١٩١١سنة . الحرب® آداب ُرتارخ كتابه في الرافعي صادق مصتلفى هو 
عندبالمسألة ووقف، آرائه، في سلام ابن وتابع ء لقدما ا قاله ما روى وقد 

ذلك'".ض هُ رم الأم ايادض ءا-ءا 
سنةالجاهلي® الشعر ررفي كتابه فالق، حين، طه ذللئ، بعد جاء ثم 
للمدينبعضها تعرض جريئة آراء من فيه لما كبيرة صجة فأنار ، ٢١٩٢٦

فيهوراد اللمام، عليه أثار ما بحذف فقام القران، صدق في لتشكيك وا 
أحذوقد الجاهلي®، الأدب "في بعنوان ، ١٩٢١^ّنة وأصدره سيرأ ثبتا 

مرحليوثوآراء جان واستنتا سلام، ابن روايات من مادته أكثر صن طه 
واتخذالفردية، الأحكام وعمم فيها وتوسع المستشرقين، من وغيره 
هوف، متعمثالمر بحكم حرج حش عامة، قواعد فصبرها الخاصة الأمور 
نسميهمما الكثرة ®أن ت إلى توصل حيث مرجليوث، لأراء جديدة صياغة 

ظهوربعل منحولة هى ؤإنما ، ّيء في الجاهلية من لمت، جاهليا أدبا 
مماأكثر ، وأهواءهم وميولهم الملين حياة تمثل إسلامية فهي الإسلام، 

١٠الجاهليين حياة تمثل 
الجاهلي،الشعر في لث، لا غ دوا ت ام أقثلاثة إلى بحثه قم وقد 
يةنفي وثلث، الشعراء من فريقا درس ثم والنحل، الوضع وأساب 

إليهم.الشعر 
الحياةيمثل لا الجاهلي الشعر إن فقال! سكه لوافر في تحدث 

هذاؤإن الجاهليين، للعرب والاقتصادية يامئة، والوالقلية، الدينية، 

.١٩الخاش الشعر ني )٢( ا/هأا. الخرب آداب تارخ انظر: 



الكريمالقرآن تفسير في ؤم£ا ؤذ±\>وو 

لأنالجاهلي؛ العصر في العربية الالغة يمثل أن عن البعد كل بعيد الشعر 
والقبائلالشمالية القبائل ؤإن عدنان، ولغة حمير لغة بين قويا حلافا هناك 

بلهجةجاء وصالنا الذي الشعر إن مع اللهجة، حيث من تختلف، الجنوبية 
مادةالجاهلي الشعر اتخذوا العلماء من فريقا أن وذكر واحدة. 

بلمدونا يمل لم الشعر إن مع والحديث، القرآن ألمافد على للاستشهاد 
الشفوية.الرواية طريق عن 

إلى.فرجعيا الانتحال امثابؤ عن حن طه ويتحل.هم، 

لسياط:ا- 

عداء،من والأنصار قريس بين كان كما القبلية، العصبية بها ويعني 
جاهلي،شعر ببيت يستشهد لم أنه غير أحقاد، من القبائل بين كان وما 

إسلاميبشعر استشهد بل 

لدين:ا- 

يعدموصؤع بالّبي يرا يالبحة قبل قسل الذي حر الأن ويكر 
وأنكذلك،، السابقة الأمم ذكر من رين المقعند جاء وما الإسلام، 

الجاهليالشعر في أثر لهما يفلهر لم المسيحية والديانة اليهودية الديانة 
،.ل العربية الجزيرة في أصحابها مخالعلة مع 

لقصص:ا- 

القصصلتزيين شعر من يضعون كانوا وما القصاص، عن وتحدث، 
أقامر"اأ،.إلى القمبمص ذلك، م ويقوالأحبار، 

لسعوسة:ا- 

الشعوبيةهؤلاء وأن والموالي، العرب، بين الخصومة عن وتحدث، 

.١٣٢ازيق اسود انظر: )٢( . ١١٦الجاملي الأدب، ش انظر: )١( 
.١٤٨السابق اJمUJر انظر: )٣( 



القرآنتفسير على وخطره الجاهلي الشعر في التشكيك على الرد 

وكذلكوالإسلاميين، الجاهاليين إلى وأصافوها وأشعارأ أحبارأ نحلوا ند 
عيبفيه ما الشمر من تنحل الثعوبية *وكانت ت يقول خصومهم، فعل 

ذودفيه ما الشعر من ينحلون الشعوبية حموم وكان متهم، وغض للعرب، 
ذلك،على واحدأ شاهدأ يقدم لم ولكن • لأفدارهم® ورفع العرب عن 

.العرب، ونحلته الشعوبية، صنعته الذي الشعر 

-الرواة:

عمرووالى ، وحلفحماد مثل الرواة بعض مروءة اد فعن وتحديث، 
أحرىوءلاتفة بالشعر، ؤيعبثون الأشعار ينحلون كانوا وأنهم الثيباني، 

رواةإليهم يذهب كان الذين الأعرابج أولئلث، من با مكالرواية اتخذت 
(٢)والغرس_،لالشعر عن يسألونهم الأمصار 

الجاهالي!الشعر صحة ش المشككين على الرد 
أراءمن حوته لما كثيرة، لكتابامته حافزأ مرحاليومث، مقالة ت، كان

الحياةوحقيقة التا الواقع تخعلئ وتصورات ومناعم جريئة، 
نفلرياتهوناقشوا عليه ردوا الذين هم هم أنفالمتشرقون فكان الجاهلية، 
إلاتلك، أفكاره على يْللعوا أن للعرب يتح لم ولعله مزاعمه، ودحضوا 

أوعليه، الرد إلى يدفعه ما عليها اؤللع لن يكن لم أو متأحر، ومتا فى 
علىردوا الذين المستشرفين أول وكان الأسباب،. من نللأ، لغير 

الثانيللجزء كتبها التي المقدمة قى ليال تشارلس هو مرحليومث، افتراضات 
الراؤيةحماد حول مرحليويثه نايش فقد ، ٣١٩١٨منة الفصليات، من 

حولهما،ئيلتج التي الروايات، وناقش سيرتهما فعرض الأحمر، ، وحلف
بنعبيد لديوان تحقيقه مقدمة فى أحرى مرة الأمر عن فتحديث، عاد يم 

منالمختلفون الأشخاص إليها فتنظر الأبيات صحة "أما فقال؛ الأبرص، 

.١٦٨اتجاض الأدب، في انظر: )٢( ابق>آا. اومدرال



^^؛لميم

إلماتنتقل لم الوثنيين البدو نماني أن المؤكد ومن بالفر، مختلفة زوايا 
منالقبيلة انتصارات تجل التي القصائد وكانت بالرواية، ؤإنما مكتوبة، 

المعرفةمن المؤع هدا إلى وبالإمحافة حيل. عن جيلا فترؤيها ماثرها، أعز 
وقيذاكرته، تعيها كما بالأشعار يحتفظ أن ومهمته الراوي، وجد القبيلة بين 

يعنىخاصة، ولأغراض الدن في إلا الكتابة فيها تستخدم لا التي العصور 
منوليس الحديثة، العصور في منها كثيرآ أندر وتكون كبيرة، عناية بالذاكرة 
الزمان®من ثلاثة أو قرنين الهلريقة بهذه القصاثد تتداول، أن المدهش 

الروايةعر للاعتماد محتمل أم الرواية اختلاف أن إر شير يم 
الجاهلي،الشعر من الكم هذا إ؛علالا في يكفي، لا هذا أن غير التقوية، 

بعضاعتراها القصائد هدْ أن المرء يظن أن العلميعكب *ومن فيقول؛ 
إسقاطإلى يودى الذاكرة تثست، فعدم الانتقال،، هذا أثناء في التغيير 
منبعبارات ية منعبارات إ١دال، أو ترتيبها، اصعلراب أو أبيات، 
نختبرحين ولكننا مكان، كل في مألوفة الظواهر هذه ومثل الراوي، 
فيبأنها للقول، يكفينا الذاتية الشخصية من ندرأ نجد ذاتها، القصائد 
كلهامثلا، المح فالمعلقان إليهم، وية المنالمؤلفين عمل من معظمها 
التميز،ثديية شخصيات لتا وتقدم عالية، ورايا ذاتية ذوات نمائد 
وعبيد(والمابنة )للأعشى البانية الثلاث القصائد فى نجدْ الأمر ونفى 

القيىامئ شخصية تركت، فقد المعلقات، من النقاد من كثير عدها التي 
الخيالإفراط ومن شعرها، على طابعها والأعشى والنابغة ولبيد وزهير 

ومنمتآخر، عصر في منحولة لهم وية المنالقصائد معظم أن نظن أن 
شديدعالم دفي، الغائرة، تمام مغايرة ظروف تحمتإ عاشوا ألياء تأليف 

العربيهءأالصحراء في البدوية الحياة أيام عن الاختلاف 

,٢١نمار حسين تحقيق الأبرص، بن عبتد ديوان مقدمة  ٢١)
.٢١ازيق المدر )٢( 



؛[:jmتقرآن١ تفسير على وخطره الجاهلي تشعر ا فى اتتشكيك على الرد 
الفرنشعراء إيمان هو الجاهلي الشعر لصحة ثانيأ رسأ يذكر ثم 

العصرفي الشعراء تقاليد على واستمرارهم الشعر، بهذا الهجرى الأول 
،.الجاهالي١١

القصائدارأن هو الجاهلي الشعر بمحة إيمانه محي الثالث والسي، 
عرضمن أول كانوا الدين العلماء على غريبة بألفاخل ملأى كانت، القديمة 

كانتاللغة من قديمة لمرحلة تنتمي كانتؤ فقد النقد، لمحك القصائد هلْ 
فيوحمعتا القمائد، فيه تا كتبالذي الرمن في تعملة مغير 

نظرياته،ودحض مرجليويثخ، على الرد آخرون مستشرنون وتناول 
وغيرهم،وبلاشتر، وبروكلمان، وحب، دلافيدا، ليفي جورجي أمثال من 

،.حاصة١٣فصولأ لها يخصصوا ولم كتبهم ثنايا في ذللث، ذكروا 
حدعلى والأدباء العلماع نائرْ كتابه أنار فقد ين حهله وأما 

فقدالأدباء وأما القرآن، في وتشكيكه للدين فلتعرصه العلماء قاما مواء، 
وبيانونقضها، ردها فى الكتيؤ من الكثير وألموا كتبه، محا نيف كشفوا 
لمحمدالجاهلي• الشعر فى كتابه انقد كتابج أهمها من منهجها، بطلان 

وكتابهجمعة، لطفى لمحمد الراصد• ااالثِهايه وكتاب وحدى، فريد 
وارمحاصرايت،حين، الخضر لمحمد الجاهلي• الشعر في كتاب رانقض 

الشعرفى كتاب عليها اشتمل التي والتاريخية العلمية الأحaلاء بيان في 
الأدبفي وكتاب التحليلي ررالئد وكتاب الخضري، لمحمد الجاهلي• 
ثكيِاللأمير وافية مقدمة مع الغمراوى، أحمد لمحمد الجاهلي• 

الراقص.صادق لمصهلفى القرآن• راية تحتج ١٠كتاب من وفصول أرملان، 
وتتفاومتجالأسد. ين الي( لناصر الجاهلي• الثعر مصادر  ١٠كتاب من وفصول 

.٢٢انابق المدر )٢( . ٢٢ابق اس؟رالانفلر:)ا(
.٢٩الحوري ترحمة لمرحاووُث،، العربي الشعر اصول، انفلرت )٣( 





ا~~~~ؤ^رهعاوىسسيراكرآن 

المحاسماتكتب من التقط الجاهليين على الاحتلاق أساب تحري في 
عليه،حملتا التي ربالعوامل ختلاق، يالا يتعلق مما فيها ما جمح 

عليهبه يفضي ما على ذللث، في ر يولم إليه، دفعتا التي ربالمطامع 
حملتهمما مطلقة ثقة به وثق بل والتمء>ءيءس، النقد من ديكاريتج مازم، 

جزافا«لا/الأحلكم إصدار على 
ضعفثالثا: 

بفروضؤيقرنه آخر، فرصا عليه يبض ثم فرصا، يفترض إنه حيث، 
كثيرةأمثلة لدلك وندموا والثبوت، والجزم بالمطع ينتهي يم أحرى، 
»فليسبقوله: منها الأولى على سرهن جمل، ثلاث يورد أنه منها؛ 
"فمات بقوله الثالثة وعلى ، • يمغُ ما ُفلتس بقوله؛ الثانية وعلى ، يبعد"• 
إذنالقمة هد0 اءأمر I فوله الثلأ١نا الكلمامت، هده على ؤيبني . يمع® الذي 

فيالبعد بنفي اتضح قد ررنعم I ذللث، على معقبا الخضري ؤيقول واضح®. 
يكتفيالعالم في بمنطق علمنا وما الأخريين، في المانع وعدم الأولى، 

أوصده يبعد لا بأنه الأخبار من خبر صحة عدم على البرهان قامة إش 
صده®من مانع لا أنه 

بالقرآن:شبه فيه حبو أو شعر كل فى وايشل:، التعسف رابعا: 
غيرإلى تمتد قاعدة إلى ينغلر أن ثاء رامن حين؛ الخضر يقول 

هذهإلى فلينظر المؤلف، إرادة إلا تزول أن يمسكها بما تتصل ولا نهاية، 
غيرفي يالحديث، ويرمي فينتكس يكتب، أن تهي يقلما تمثل التي الفقرة 

آيةوبين بينه ليكون للجاهلين يضافا حديثا أو خبر أو شعر كل قياس، 
ينطقأن الجائز من أليس ممنؤع، فهو صعيق، أو قوي شبه القرآن من 

٢.الجاض الثعر يي ممابج نقص )١( 
الشعرفي كتاب عليها اشتمل التي ^١٧٠٧ ١١العلمية الأخطاء بيان في محاصرات )٢( 

٠٨الجاطي 





القرآنتفسير على وحطره الجاهلي الشعر في التشكيك على الرد 

مؤثرةبها متأثرة العامة بالسياسة متصلة سياسة وأصحاب بأس ونوه ثروة 
العزلةيرى حض عزلة في كانوا العرب أن يرى أحرى دمرة ذيها"أا،• 

سئما*ولا يقول؛ حيث اللهجات، وتوحيد الشعر نفي في غرصه تخدم 
وثبتالعربية، العزلة نظرية وهي آنفأ إليها أشرنا التي النظرية صحت إذا 
أسبابمن بينهم يكن لم وأنه متنابدين، متقاطعين كانوا العرب أن 

االلهجات توحيد محن يمكن ما والمعنوية المادية المواصلات 
هيما *أتدري ت فيقول، التناقفي هذا حمين الخفر عليه ؤيأحذ 

أكتافعلى رماها التي النظرية تللث، هي آنفا؟ إليها أثار التي العزلة نفلرية 
العربيةالحياة درس في الجاهلي الشعر هدا على يعتمدوا أن تعودوا الذين 

١^١٥٠٠أنكر . . فيه. هوادة لا بنكير الغارة عليها وثن الإسلام، قبل 
اتصالاللجاهليين أن س أراده ما تعترض رآها حين الحربية العزلة نظرية 

نظريةتؤيد لأنها له تستقيم أن الفصل هذا في وود الخارجي، بالعالم 
العربيةا،القيائل لغات بين التقارب عدم 

وأنالشمال،، إلى اليمن عرب ص فريهم، هجرة إنكاره عليه وأخذوا 
وهذاثايته، غير مال القبائل ٌن اليمن إلى انتسب من يمانيه صحة 
أجمعاالحدث والتارح القديم التاريخ أن صح إذا فإنه اعتراصه، يسقهل 

هناكيكن لم يمانيون، الشمال، في يكن ولم هجرة تكن فلم خعلآ، على 
إذالقي~ر،، امرئ كلام صحة علمح، بها يعترم، أن يمكن، لغوية بهة أدنمح، 

يقال،أن خف الس ؤيصير مصريص، ؛ذللث، معه وس القيس امرؤ يصير 
حميريةنقوش لغة ليت، لغته لأن ؛ منحول، وشعرهم كلامهم أن ذللت، بعد 

فياليمن لغة تمثل النقوش لغة كانت، ولو حتى الجنوب، في اكتشفت، 
٠القيس امرئ عصر 

.٤٥اناض المدر انظر: )٢( . ٦٥الخاش الشعر )ا(في 
١٩٤سراومح، اسلي القد واطر: ، ١ ٠ • -  ٩٩الجامر الشعر ئي محاب، نقض )٣( 
.١٨٨اسنى القد اطر: )؛(



^^ثميم

ارذم،ومرإ;تفسير في التعسف سايسأ: 
سامها،عن مقعلوئ ؤإيرادها وجهتها، غير إلى وتوجيهها 

عاليه.تدل ما على بها والاستدلال 

وعربية:عربية كتب على إغارته سابعا؛ 
إلىبها ونالشك، من خيط ني نعلمها وأقوالا آراء منها والتقاطه 

منهحين مله أخذه ما أهم أن لاحفلوا وند مرجليوث، سئما ولا ه. نف
.واللهجاُن، الدين مسألة هو 

الجاهلية;دين يمثل لا الجاهلي الشعر أن زعمه ثامنا: 
رفضوند الجاهلية، في اكينية الحياة مرآة هو القرآن وأن 
ومنوالمدية ماكة أهل على إلا سهلبق ررلأ : هداإن وقال هذا الغمراوى 
ومكة• عليهما ينهلق ما مثل حولهما من على ينطبق ولا حولهما، 
والمدينةمكة وأهل العرب،، بلاد كل هي ليت، حولهما وما والمدينة 

الواضحالخعلآ فمن جمهرتهم، ولا العرب، حملة يكونوا لم حاورهم ومحن 
وأنالعرب،، جميع على ينعلق عليهم ينعلق ما الدكتور يجعل أن إذن 

هذه®أن ت أولأ حين الخضر محمد ؤيرى . القرآزا؛ إلى ذللثؤ في يستند 
العري،سحر معفلم أن وثانيا! مرجليوُئؤ، من الؤلفا استلبه مما الشبهة 

النحررواية عن عنايتهم صرفوا الملمين وأن والحماسة، الفخر في كان 
الرغموعلى والعرى، اللأيتج دين ميما ولا الإسلام، غير دينا يمثل الذي 

الدينيالروح من شيئا يحمل الذي الشعر من بقية إلينا وصالت، هذا من 
،.وغيرْاال الكلبي لأبن الأصنام كتابخ في نجده 

تاسعا:

بنأمية إلى حين طه فيتعرض الثعر ونحل الدين يخص فيما أما 

٠١٤٧اسر القد 



ا~~[لقرآن ا تفسير على وخطره هلي لجا ا ثشعر ا فى لتاسكيك ا على لرد ا

لكفوحده هدا أن ؤيرى شعره، رواية عن نهى الني وأن الصلت، أبي 
الحديثفي بآن حمن الخضر محمد عليه نيري الثعر، هذا يضيع لأن 

مائةأنشد حتى ينشده فقلل أمية ثعر رحلا استنشد ه الّما أن الصحيح 
علىمفمورأ النهي( هذا لكان شعره عن نهى الني، أن صح ولو ، بت 

التيالقصيدة هذه فان ذللث، وهع بار، في فريش قتلى رثاء في أمية قصيدة 
السيرةكتب بعض في واردة روايتها، عن نهى الني. أن يقولون 

محتالثلامح، نحو مح، هنام ابن، رواها وقد والمعاني 
فىورد ما وهو آحر، وجه من، عليه فيرد جمعة لملمي، محمد أما 

إنت ؤيقول وأحبارها، ووجودها الجن، عن، وشعر نثر من، الجاهلي، النحر 
عنورد ما كل أن القارئ يوهم أن يريد الجاهلي الشعر كتاب مؤلف 
الجنمحورة لتبرير وصحا الإسلام بعل وضع إنما والنثر الشعر في الجن، 

منأدبهم مح، العرب إلى نب ما كل bن الكريم، القرآن ءمح، جاءت التي 
هذهاقتضتها التي، للحقيدة مجاراة اصهلناعا اصهلنع إنما الناحية هذه 

سعرآونظموا بالجن، يعتقدون لكنوا الجاهلية عرب أن والحقيقة السورة، 
آريةأو امية سأمة تكنر ولم والشعراء، بالشحر الجن علاقة عير جاهليا 

والشريرةأالخيرة الأرواح أو بالجن الاعتقاد من تخلو 
وغلوه:خطوه عاشرأ: 

القرآنلكمات من لكمة كل على يستشهدوا أن ®فحرصوا قوله؛ في 
عربيتها٠٠في سك لا عربية الكلمة أن يثبت، العرب معر من بشيء 
وحهلأ؛علوآ الجملة هده في أن الخضرؤ، الشخ فرأى 

إلىاستنادا الواقع يزيده لا لكمة كل على الاستشهاد فان الخلو أما 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.YYOO)الشعر ض.محاب صحيح 
.٢٢• الجاهار الشعر في مماب نقض 

.٩٠الجاض الشعر ش )٤( . ٢١٢الراصد الشهاب 



،الزمخري ير ونقالطبري كتمير واهي بالاعنتت التي التفسير كسب 
كلماتعدد هذا ولمي ثاهدأل١،،  ٧٢٧مثلا' الكشاف شواهد سيئ 

القرآن.
لإثباتبها جيء جاهلية كلها الشواهد هدم أن فلته ض الخنأ وأما 

هوما منها ونليل إسلاميين لنعراء الشواهد أكثر أن مع القرآن، عربية 
القرآنعربية لإثبات الأسشهاد كان وما مجهولين، أو جاهليين لشعراء 

أحياناالناس يعدها التي الكلمات مفهوم لبيان همو ؤإنما يزعم، كما 
فيهتشذ لم العرب بلغة جاء بل اللغة، في بدعا ليس القرآن وأن غرية، 

مناهجهمعن كلمة 
الشم؛ jLفد إنه عليه: الرد في ذكروا لما إصافة يقال أن ويمكن 

وكسءتاالتفسير كسب في المفسرون به اسهد الذي ومب المنالجاهلي 
أبيعند مسل فقد الشواهد، شعر من كبيرة به نوغريبه القرآن معاني 
فى، الشعرية الشواهد عدد ثلث، على يريد ما القرآن مجاز فى عبيدة 
وأما، تقريبار النصف من أكثر القرآن معاني في الفراء عند مثل حين 
منعرهم يهد اما عراء العدد باغ فقد يره نففي الهلبري عند 

احتجالذين الشعراء عدد بين من شاعرأ حين وتة حمالجاهلية شعراء 
ذللث،.بيان وسيأتي شاعر، ومائتي ستين إلى يملون وهم بشعرهم 

يهالصحاة حالة أل الجاهلي الشعر صحة ع-لى يدل ومما 
الرواةعمر فقبل معانيه، وبيان الكريم، القرآن ألفافل ير نففي 

بنعمر كان والبصرة، الكوفة مدرستي قيام وقبل المحترفين، 

شاعدأ. ٨٣١به فت الذي الإحماء و )١( 
نيمماب ي انممل التي اكار؛خيان العالب الأحطاء بيان غي محامحرات انظر: )٢( 

.٤٥الجا٠^٠ الشعر 
شعرا.شاهدآ  ٥٥٠هو الذي المتسوة الشواهد مجمؤع من شاهدأ  ١٩٨)٣( 
شعريا.شاهدآ ٢^١ هو الذي المنسوة الشواهد مجمؤع من شاهدآ  ٣٦)٤( 



القرآنتفسير على وخطره الجاهلي الشعر في اكسكيك على الرد 

تفسيروفيه العرب، ديوان لأنه الثعر؛ معرفة على يحص هنئ الخطاب 
فيشعركم يديوان تمسكوا الناس ارأيها تالت أنه عنه نقل ئد اش، كتاب 

عالماهو من وهو عباس ابن وكان ٠ كتابكمء تقسير فيه فإن جاهليتكم، 
رنند الأمة، حبر وهو وتفسيره، الكريم والقرآن العرب، وأيام بالشعر 
فقدالجاهلي، بالشعر ألفاظه معاني نهم على وا'سدل( الكريم القرآن 
إلاه اف كتاب، من آية فر عباس ابن ّمعتح *ما ئال،ت عكرمة، حدُث، 

اغكتاب، من آية ير نفأعياكم إذا ت يقول وكان الشعر، من بتا فيها ننع 
العرب((ديوان فانه الشعر، في فاطلبوه 

يرنفنى الشواهد من والتابعون الصحابة به ل امتد ما فإن ولدللث، 
منكروإليه ذهب، ما تدحض التي الدامغة الأدلة من يعد الكريم، القرآن 
والتابعينالصحابة عن حاء فد أته الأباري ابن ذكر وقد الجاهلي، الشعر 

آ.بالثعرل ومشكله القرآن •ءريسا على الاحتجاج كثيرآ 
منوالمعاصرين القدماء عند حاءين، كما الانتحال قضية نمة هد0 

فقدكبير، حير القضية هذه إثارة في كان وند والحرب، تشرنين الم
الجاهالي،الشعر تأصيل على الحديثة الدراسات، صوء على الأمر استقر 
الفترةهده طيلة ظهرت فقد والوضع، ؛الانتحال وصمه في المبالغة ونفي 
فكتست،كثيرة، ان يرامحاليوم حتى مرحليولث، مقالة مند امتدت التي 

وطبعت،وحققت، وشعرائه، وموضوعاته الجاهلي الشعر حول مباحث، 
تاريخحول علمية أكاديمية ات مدرا وقامت، الجاهليين، أكثر دواوين 

التيالموضوعات وكل العرب، وأديان واللهجات العربية واللغة الجاهلية 
الشعراءأعلام حول علمية ب، كتألفته كما الشبهات، حولها أييرت 

الشعرلرحم مجال هناك يعد لم ويدلك، الكبار، والرواة الجاهليين، 

 )١(AA/Y . )للترّزي الخامحة دماد> شرح )٢xا\
٠.١ • ا/ والابمداء الوقف، إبماح انفلر: )٣( 



^^|هريم

مرتوثد والافتراصات. والشكوك الظنون على المبني بالوصع الجاهلي 
الدينناصر الدكتور أفرد وقد حسين، حله على الرد في كتبت التي الكتب 
وردها،الشبهات كل على فيه أتى الجاهلي الشعر لتوثيق كتابا الأمد 

.ء التاريخية وقيمتها الجاهلي الشعر ممادر  ١٠كتابه وهو 





الكريمالقرآن تفسير هي 3^؛، ؤؤثا>ور ٥^^[ 

مت''ءا
)ال٠اJحثالآول 

اك،ااسعرق بالشعر الاستشهاد ق الصحابة منهج 

تمراحل بثلاث الكريم القرآن نمير قي يالشعر الأسشهاد مر 

توالتابعين الصحابة مرحلة ت الأور المرحلة 
لإحياءامي الأمالحافز هو المرحلة هذه في الكريم القرآن كان 

والاستشهاد،الاحتجاج في هامة مكانة ؤإ-مهناته القديم، العربي الشعر 
جراثاتهمح، ها هماس ابن مع إلا واصح يشكل تنضج لم الظاهرة وهذه 
آيةفي لفظة كل على تشهد يكان حيث، الأزرق، بن نافع أسئلة على 
يالشعر،للاستشهاد الأولى المحاولات! وأما الشعر. من ؛شاهاأ_ عنها سيل 
رينللمنسبقا جل يمما . الكريم القرآن ير نففي ت، كانفقد 

تعالى.اش رحمهم 

اكابعين:أتباع مرحالة الثانية: الرحلة 
ساربما التأم من الرحلة س تسالم ولم اللغويون، يمثلها وكان 

وبدايةالثاني القرن في يمثلها وكان الأولى، المرحلة في عباس ابن عليه 
حيث،والفراء، والأحفش، المثنى، بن معمر عبيدة أبو الهجرى الثالثؤ 
من؛كثير ومليئةومنظمة، حادة تفسيرية حركة نيام في، هؤلاء أمهم 

عر.المحواهد 

والضير:اللمة تدوين مرحالأ الثالثة: المرحلة 
عمليةتبؤ، لم حبثا بعده، فما الهجرى الثالث، القرن متتمف، تبادأ 
وتتهلور،تتسع أحاJت بل القرآن، ير نفحام، على مقتصرة الاستشهاد 



لتصميرا ض يقعر 

.وغيرهاوالبلاغة، كالنحو، الأحرى العلمية القضايا جمح لتشمل 

كانففد أصحابه، بين . الجي، كان فلما الأولى المرحلة فأما 
فقدفيه سواه عن يعيرون يكونوا ولم الكتاب،، تبيين في مرحعهم 

يرهنفعرف إذا والحديث، القرآن أن يعلم أن ينبغي رامئا ولأثه كفاهم، 
أهلبأقوال الاستدلال إلى ذلك، في بمج لم . . ه. البي جهة من 

بيانللناس القرآن س اش رمحول تعليم تمام ومن ،• غيرهم"ل ولا اللغة 
ماإاتا;ير< لته آلدًقر إقك ^^٧ تعالى• قال أحكامه، ومعرفة معانيه 

.اممه رسول ستة ررفإن ذأ ومن [، ٤٤: ٠٣١]بمؤرييك4 وممهم إنجم نرل 
عهدفي >ه، الصحابة كان وفد عنه،، وتعير عليه، وتدل القرآن، تبين 
يحتاجفيما يره ونف.  ٠٥ارسول بيان انتفلروا الوحي جاء إذا . البي 

منعليهم يشكل عما مواله إلى عما-وا وربما قليل، وهو وبيان شرح إلى 
الألةلأن القرآن؛ يفهموا أن لهم أباح قد . النبي أن كما الوحي. 

يلومأن دون فيه، يخهلئون فيما حهلأهم لهم وصؤيج لهم، متحملة كانت، 
ؤألإلأ؛نتعالى؛ قوله نزول نمة في كما فهمه، على يواحذه أو منهم أحدأ 
علىاه_نها ءلشى حين [، ٨٢لالأن-«ام: طم4 إيثنثهر يتسوأ يلذ ♦امحأ 

بنالله عبد حديث، في كما معناها عن الّثكب. لهم كشف حتى الماس 
ثقفللوه إبمنثهد يلسوأ واذ ♦امنوأ وقي نزلت، لما نال؛ هم عود م

فماله؟ نفيفللم لا أينا ؛ وقالوااممه.، رسول أصحاب، على ذللئؤ 
لابنه؛لقمان فال كما هو إنما تعلنون، كما هو #ليس افه.ؤ•' رسول 

فيوكما ^٣،<<. ١٣]لم٠ان: ه عظيث نقثاث أكنش ١>^ أش ثِك لا 
بكآلآ.بمد، آدتق- ذؤ بمؤ؛ ؤ-م، ت نزول عند هم حاتم بن عدي ثمة 
)وذكرنزلمتؤ لما عدي؛ قال حسن، [، ١٨٧]اوقرْت أهتزه ى ألأسني أ.أصز 

.r^/wشب ابن فتاوى )٢( . rv/^rشب ابن فتاوى )١( 
١١٢٤يرمم لم ومأ"مك،، ومواضع  ٣٦برقم الخارتم، أخرجه عليه، متفق )٣( 



^^ميم

تحتنجعاكهما أبيض، عقال ؤإلى أمحول، عقال إلى عمدت ية( ألا 
علىفغدوت لى، تبين يفلا الليل في أنفر فجعلت ادنى، ومح

وبياضالليل سواد ذللئج »إنما فقال: ذلك، له فذكرت اض. رسول 
الهار«را/

كمامعانيه، نمهم يقتضى لأصحابه القرآن النبي. تعليم وكان 
ذلكعلى يدل معانيه، على الوقوف تقتضى القرآن الصحابة قراءة كانم، 

يقرئونتا:كانوا الذين ®حدثني )تة؟ه(؛ السلمي الرحمن عبد أبي قول 
اض.رمحول أن كعب، بن وأبى حول، مبن اممه وعبد عفان، بن عثمان 

فيهاما يتعلموا حتى أحرى عثر إلى يجاوزونها فلا العشر، يقريهم كان 
٢.حميعا*أ والحمل القرآن فتعلمنا العمل، من 

النبيبينه الذي ير التفمقدار في العلماء احتلف وقد 
قال:من ومنهم ا، الأيات^ من عددأ ر فإنه قال: من فمنهم للمحابة، 

هذهفي والخلاف ل ألفافله لهم بين كما القرآن معاني للصحابة بين إنه 
لسانوكان العرب، بالغة أنزل الكريم القرآن لأن لفغليا؛ يكون قد المسألة 

معانيعن الموال إلى يحتاجوا فلم عربيا، الصحابة من به المخامحليين 
عربيبالمان القرآن أنزل ®إنما عبيدة: أبو قال القرآن، آيات من كثير 
أنالمي. إلى وب ادركوا الذين ولا لف البحتج فلم • • ِ• 
عنبه بعلمهم فاستغنوا الألمن، عرب كانوا لأنهم معانيه؛ عن يسألوا 

معانيهلأْا.عن المسالة 
الله.رسول يسألوا لم الصحابة أن بمي لا عبيدة أبو ناله وما 

.١٠٩•برقم لم وم، ٤٢٤٠، ٤٢٣٩، ١٨١٧برقم البخاري ا-مجه علبه، مض )١( 
.٦٩سد ابن طقات، )٢( 
.١٣١; القرآن لأحكام الجامع \اص )ثاكر( اتجري شر ام: )٢( 
.٣٥تمة لابن التمر أصول »ي مقدمة انثلر: )٤( 
القرآنمجاز )٥( 



^^هادباأضرفياممسير

شيئا،القرآن معاني من لهم يبين لم أنه أو القرآن، من شيء معنى عن 
يبينلم لكنه القرآن، آيات من كثير معاني بين اض رسول أن نت ففد 

تعلمهما ومنه بعلمه، الله استأير ما القرآن من لأن اياته؛ حمّح معاني 
إلىفهمه يرجع ما لهم ر يفلم أنه فير ثلثا ولا لغاتها، من الحرب 

اممهاستأثر ما لهم ر يفولم بلغتهم، نزل القرآن لأن الحرب، كلام معرفة 
رفؤإنما كيه، عليها الاه يطلع لم التمح، الغيب مجرى يجرى مما بحلمه، 

ممابه، المراد التبس أو معناه، عاليهم حفي ما . اللص رسول لهم 
.عليه وأءللعه بمعرفته، الله حصه 

التدؤينلأن اممه.، رسول حياة في ير التغمن شيء يدون ولم 
شيءكتابة عن أولا نهى قد وكان الوحي، ألفافل حففل إلى مجوحها كان 
عنيتكتبوا لا ١١ت فقال بالقرآن، احتلاهله حشية القرآن، غير كلامه من 

قللمحن؛؛القرآن غير كتب ومن القرآن، سوى شيئا 
للقرآنالنبوي التمسير من سمعوه ما المحابة علماء نشل وقد 

وفدوالحديث،، التفسير كتب، في الروايات ، iUijحففلتج وفد الكريم، 
منالتفسير، في . اممه رسول عن المنقولة الروايات يوهلي الحمع 
بلغوقد المصحف،، سور ترتيبا على ورتبها والتفسير، الحديث، كتبا 

التفسيركان وقد . بقليل رواية وخمسين مائتين من أكثر مجموعها 
القوم،فصاحة من تقدم لما قليلار؛،، . النبي عن حفظ الذي اللغوي 

فيهؤيثاركون يشاهدونه كانوا الذي القرآن لأحكام العمالي التهلبيق ولأن 
آخرأمر يضاف أن ؤيمكن الأيات، معاني عن السؤال عن أغناهم قد 

إيمانهم،قوة هو القرآن معاني عن الصحابة ائل متقليل في أسهم 

٠٥٣أ/كسيروالمسرون ت انظر )١( 
٤■داود أبي لأبن المماحما ، النوويبشرح لم مصحح )٢( 

■(l (Y ^ ٢٥٧الإتقان.
.٦٦.  ٦٤للطار الكر؛م للقرآن الالخوي الض.؛ر ١^ )٤( 



سمضؤمىشسمراهمآنامبمر

اىمن تشابه عما الوال لدلك فكرهوا يقينهم، وعمق عقيدتهم، وصفاء 
الثه،رسول عته سألوا أنهم عنهم يرو فلم بعلمه، افه استأثر مما القرآن 

منه،حفي عما فسألوا والسنة القرآن من العمالي الجانب إلى واتجهوا 
'ه،'بمدهمجاء لن وروايته بتعلمه واستغلوا 

تولهفي الوسعل لمعنى يره نف^^، النبي ير نفذلك أمثاله ومن 
;*الرمهل بقوله; [ ١٤٣؛نرْ: ]الومثياه محه ج،ققثم ؤركثلأث< I تعالى 
العدلء

الإسلامفي الناص ويحل البلاد، حسن، انفقد . وفاته بعد أما 
لمما لشرح لمون المفاحتاج الألسنة، على العجمه ودحيتا أفواجا، 

والسنة،القرآن من شرحه إلى بحاجة . الحم، عهد فمحا المحال يكن 
والدينأصحابه، من يعده من العلم في المي. حلفاء إلى ففزعوا 
منهمفيه وبرز يصدرون، وعنهم الدين، ثرانع فى الناس أئمة صاروا 

بنالاه وعبد عود، مبن ال؛ه وعبد الأربعة، الخلفاء رزومهم كثير، حلق 
الأشعري،موسى وأبو وعائشة، ثابت،، بن ونيد كعس،، بن وأبي هماس، 
الرمحر،بن الله وعبد هممر، بن اممه وهمد الدرداء، وأبو حل، بن ومعاذ 
اضرمحي العاص بن عمرو بن اممه وعبد سالمة، وأم ماللث،، بن وأنس 
أجمعينعنهم 

والروايةءلال_،، أبي بن علي منهم عنه روي ص فأكثر الخلفاء أثا 
عنيحففل فلا وفاتهم، تقدم ذلك، في السب، وكأن جدآ، نزرة الثلاثة عن 
العشرلأم.تجاوز تكاد لا جدأ قليله آثات إلا التفسير في ه بكر أبي 

اللههمد بن وهب عن معمر روى وقد الكثير عنه ووئ علي وأئا 

.A٢١/ازرى فتح وانظر: (، ٤٢١٧)برنم  ١٦٣٢؛/الخاري اخرجه )١( 
.١٢٢٨_ ١٢٢٧/٢القرآن، ئوم ز الإماي، انظر: )٢( 
).rrv/rالسابق المدر انظر: )٣( 
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عنمحلوني ٠ ت يقول وهو يخطب عليا شهدت نال! الطفيل أبي عن 
نهوفي بنهاي، أم نزك بلل عرفت وقد إلا آية من ليس فإنه اف، كتاب 

،•١١أمفىجل'ا
أنهمحه صح وثد علي عن روى مما أكثر عنه فروى عود مابن أما 

أعلمأنا إلا اممه، كتاب من محورة أنزلت ما غيره إله لا الدى ®وافه نال' 
ولوأنزلت، نيم أعالم أنا إلا افه كتاب من آية أنزلت ولا أنزلت، أين 

،•إليهٌأ لركت الإل نبلغه اطه بكتاب مني أعلم أحدآ أعلم 
عنالرازي جعفر أبو يرؤيها كثيرة نسخة فعنه كب بن أبي وأما 

ابنأحرج ونل صحح، إسناد وهذا عنه، العالية أبي عن أنس بن الربيع 
فيوأحمد مستدركه في الحاكم وكذا كثيرأ منها حاتم أبي وابن حرير 

محدْص,

يرالتغمن يت اليهؤلأء عير الصحابة من حماعة عن ورد وند 
وأبياطه، عبد بن وجابر عمر، وابن هريرة، وأبي مالك، بن كأنس 
تتعلقأشياء العاص بن عمرو بن اطه عيد عن وورد الأشعري، موسى 

أهلعنه سأل مما يكون بأن أشبهها وما والآحرة الفتن وأحبار بالقصهس 
الكتاا٤؛

والصحابة؛. الشي فير ن— 
وأماعر، يالامحشباد فيه يكن فلم النبوي التفسير من روي ما فأما 

الرواياتمن تلط إلا بينها يوجد فلا ه الصحابة تفامير من مل ما 
لقلةوذلك، الكريم، القرآن ير نففي بالشعر الاستشهاد فيها ورد التي 

وأصلالفصاحة، أهل كانوا فقد اللغوي، ميما ولا ير للنفالحاجة 

TVA/Yصعد ابن طقات )١( 
.٢٤٦٣برثم وسالم ، ٤٧١٦برقم الخاوي أحرجه عف، .تفق )٢( 
آ/ا'آآا.الإتقان انظر: )٤( أ/خآآا. الإممان انظر: )٣( 



لتحديدالروايات من القليل العدد هدا إلى الاطمئنان يمكن ولا العرب. 
القرآنير نففي بالشعر الاستشهاد في للمحاة منهجا يمثل أن يمكن ما 

منعنهم روي ما لقلة — عنه الحديث وم|يأني عيامحي ابن بامحمتثناء — الكريم 
واضحمنهجا تشكل أن يمكن لا مقرئة روايات إلا هناك وليس ذلك، 

السنان.

فولهفي الحزج معنى عن تلامنيه محأل أنه همامحن ابن عن ووي وقد 
تعانيتمإذا وقال: [ ٧٨]الحج: يق الدن ؤ، عؤءر جعل ق، تعالى• 

ابندعا ثم عربي• الشعر فإن الشعر، في فانفلروا القرآن من شيء في 
وند. صدت قالت الضيق. (! ١١٥الحرج؟ ما فقال! أعرابيا، عباس 

عبامحن،بن اش عبد عن ائل الممن عددآ إيراده بعد الأساري ابن ذكر 
منببيت جوابه على ويستشهد سؤال، كل عن يجيب هماس ابن فكان 

فيكثير رروهذا فقال! الصحابة عن ذلك من روى ما كنرة الشعر، 
إلا- التفسير في بالشعر الاستشهاد أي! - والتابعين الصحابة عن الحديث 

أف^ا ذكر إر دpاu ؤإنما الكتاب، لتهلويل كراهيه ذكرظ بما جزئ أظ 
العرب،بالغة لهم معرفة ولا .، اض رمحول ؛حديث، لهم علم لا جماعه 
الأباريوابن ١ يالشعر١٠ل القرآن على احتجاجهم النحويين على أنكروا 

الشعريةالشواهد من ؛بنن، ألف ثلاثمائة يحفغل كان أقه ترجمنثه في يكر قد 
صحيحا،الأنباري ابن ذكره ما يكون وربما . الكريم القرآن ير نففي 

القليل.النزر إلا الصحابة عن الروايات هده س يحففل لم أنه غير 

واسدنج^دهيمى^سدر ْرن أهدىٌ 

بنعمر عن روي ما الصحابة عن رويت التمحب الروايات تللث، من 

٠٦٤٢!ا/)هجر( الطري تمر انثلر: )١( 
MM\والإتقان •١، •. ا/\'ا< والاتداء الوقف إيضاح )٢( 
١.٤ ١ ْ/ الأدباء معجم انفلر؛ )٣( 



التفسيرفي بالشعر الاستشهاد في الصحابة منهج 

؛فهمم مك يندهم ؤ؛ I تعالى نوله المنبر على نرأ أنه هع 
رحلفقام . التنوف معنى عن اد ف[ ٤٧]١^)؛؛ نجر رمأ 

بنعمر له يلم فلم التنقمى''، عندنا ررالتخوف ونادت هذيل قبيلة من 
هىكما قوله صحة على وشاهدأ حجه طلب ؤإنما بجوابه، الخْلاب 

ناقته!بمف شاعرهم نول الهذلي فأنثدْ والأستيثاق، التحقق فى عادته 
،نمامحئفصذاضةص١١محئفالئخل^اىمكآهمدأ 

فيشمركم بديوال كوا تمالناس، ارأيها I خهئه عمر فقال 
المرويهو للتخوف التمسين وهذا . كتابكمءل تفسير فيه فان جاهليتكم 

كابناللمحة وأهل رين المقمن ، وغيرهمال ومجاهد ه، هماس ابن عن 
•هق افّ فال تنقصته، الشيء• "يخوفت، نادت حيث، واللحياني الأعرابي 

،.نشى*١٤عر أي: ءرمآه عك ثد> إ^ 
حيثمن والمتعدي اللازم رروخود،اا ت بين عاشور ابن ويرق 

يمض;القاصر ارثخزف® مصدر ياتي اللغة قي ®التخوفث، فقادت المعنى، 
لغةالثاني وهذا تنمص، يمعنى: المتحدي اائخوف1،اا ومصدر حاف، 

وقدالقرآزراراّ،. بها حاء ال-ي، المصيحة اللغات من وهي ،، 
بعضبه يستدل الذي الشعري الشاهد سبة في تقدم كما العلماء احتلن، 

وفيتخريجه، تقدم وقد لهه، الخهلاد-إ بن عمر قحة في رين الق

.٧٨للسكري التمحف ب يقع ما شرح وانظر؛ ، ص٨٥ تخريجه تقدم )١( 
إيضاحأا/أمآ'آ، رمحر( الطبري ير نف iOA\/الموافقات I ؤيفاف تخريجه، مبق )٢( 

*\/القران لأحكام الجا•ع ، ٢٠١"T/ للزجاج القرآن معاني ، ٩٨ا/والأمتل.اء ، الوتف
.٤٢٩. ؛ yum)نظر( الوجبز المحرد ٩'^ 

،١ ١ • ا/ • القمآن لأذكام الجامع ،  ٢٣٨-  ٤٢٣٤\إ )هجر( اتجري ير نفام: )٣( 
.١٨٥م/يثير لحكمت، ١لمح^^ التفسير 

١.١ ٠ ا/ • القرآن لأعام الجامع \إ^\ك القالي أمالي )٤( 
.١٦٧/١٤اكحريرواكوير)٥( 
.١٢٨الطيب، الجواد عبد للدممور هديل لغة انظر: )٦( 



الهذليكبير أبو يكون نل هذيل، شعراء من لناعر بته نيرجح ما القمة 
البيتهذا الكشاف في ارتب I عاشور ابن نال ولنللئ، غيره، يكون وقد 

اللسانصاحب به ونبهذلي، زهير وليس الأساس، في وكذلك، لزهير، 
الهذليالشيح قال وقد وكيفا بهذلي. ممثل ابن وليس منيل ابن إلى 

الشيخأن البيضاوي ير نففي وو،غ هذلي، فهو شاعرنا، قال ت لعمر 
الحفاجيتونال كبير. أبو شاعرنا قال نعم، بقوله• عمر أجاب، الهذلي 

كبيرأبي إلى الجتا فنسبة هديل، شعر في مذكورة له قميئة من البيتا 
أثأتا«أا،.

أجل•ولم هه، عمر حلافة في وقُتا قد القمة هازم أن والظاهر 
بعضجمل مما القمة، هذه قبل المفردة لهذه ير النفهذا من أقدم 

الدقيقةالمعاني عن باوسؤال يحنون يكونوا لم المحابة أن يقرر العلماء 
هوذللا، وأن وظاهرأ، ببما للأية العام السياق كان إذا القرآنية للمفردات 

تعبدآالألفاظ ترى ®لا الحربه وأن و-حعلابها، كلامها في الحربج معهود 
أحدفلتس أيضا، تراعيها كانتا ؤإن المعاني، عالي محافظتها عند 

الأحروعلى مرة، أحدهما على تبني قد بل ينلتزم، عندها الأمرين 
حاروطا . واستقامته« كلامها صحة في قادحا ذلك يكون ولا أحرى، 

والأّالسبا.والألفاظ المعاني في 

هه،عمر على *التخوف* معنى حفاء عن تقدمتج التي القمة وهذه 
،العلماء بعض صعقها ا، هءر بكر أبي على *الأب،* لفنلة ومثالها 
واضحةغير تثقى أن المستبعله من فانه متحققة؛ غير بها الثقة أن بحجة 

رأسهما وعمر بكر وأبو القرشيون، ميما ولا المحابة لجمهور 

اوواساتأ/امآا.)٢( واكرضأ؛/ي1ا. الحرير )١( 
.٢١١أ/اناري يتح آ/أ، الإتقان انغز: )٣( 
صا"أ.الفرار الحمد نمد ١^١^، ، ٢١١آ•/ايارى نع اتقد: )٤( 



|ا~~~~محاههفىالأساثهادبالسورفيالشسدر 

معانيها.عن يئل ولم الني. حياة ني هذا، عليهما ؤيخفى الصحابة، 
Iتعالى اض نال وفد للبيان، إلا نزل ما الكريم القرآن أن وذلك 
ومعنى[ ٤٤تنمك; معملاه ءأمحى »اثئتأ محك ؤإلأ ص' أئ همءاثا جعئثت 

تفصيلاكونها وأما اعتراضهم، كان هذا فان وصحمت،، ء١دتمه ؤفنبم1ثت 
صمحك لإ ! ICCمحق ؤءث نمار:  JUب. سح لا فهدا لإينال 

•أي يبمنلاه ؤءأمحى ت تعالى قوله وكيلك، ١[. ]هود: حاره حكم لدذ 
فانيةفأي نومه، يفهمه لا بكلام الرسول. يأتي أن العقل عن بعيد 
صبماثاِن ١^٠ وثولؤ من وثلثا >تآ تعالى: فال ولذلك، الكلام؟ لهذا 

٤[.]_: بمؤَتلإه 
الصحابةهؤلاء على الألفافل بعض حفاء إن القول؛ يمكن أنه غير 

حكمبمعرفتها يتعلق ولا قومهم، لغة من تكن لم إذا ميما ولا وارد، 
بنعمر نمة وفي الاياتر. سياق من مفهوما العام معناها وكان شرعي، 

وقوله:[ ٣١]عبس: وأبا تعالى• نوله قرأ عندما الخطاب، 
إنلعمرك قال: ثم بيده، عمر رب، نم الأب،؟ فما علمناه، قد هدا رركل 
يتبينوما . . الكتاب. هال>ا في لكم يسين ما وابعوا التكلف،، لهو هن-ا 

القصةهلوه على الزمخئرى عم، وقد ،. فدءوهاا١ لا وما به، فعليكم 
التشاغلوكان الحمل، على عاكفة همتهم أكر كانتح القوم ررولكن بقوله: 

بأنالناس وصى نم . ١ . عندهم. تكلفا به يعمل لا العلم من ء بثي 
القرآن®منكلأُتج من ذلك، أشبه فيما السنن هذا على يجروا 

الأيةهذه عن نه عباس ابن سال خهع عمر أن الحاكم روى وفد 
يأكلهولا والأنعام، الدواب تأكله مما الأرض ت، نب*هو فقال: 

عمر:حبر وفي منقطع، إنه بأكر: أبي حبر في حجر ابن وقال الاس«أم. 

.٧٠٥..٧ ؛/٤ ، ٢١١آ/ مد لأبي القرآن نماتل )مجر(، اتجري تفسر )١( 
الم_تدركم/أ،مهّ)٣( . U-0/iالكثاف )٢( 



عنهصحح هو 

٠مجازم ٠ ممال! الأية هذْ نى التحرق لتفسير عبيدة أبو تعرءض وقد 
بنالماس قول الأول الشعر، من يشاهاJين استشهد ثم ، ثنمص® على 

نلأتيساسبيلُألأمنضاوهخا؛ُتملسمم 
لهاصليلالحلرق لي نلأسل وأمدي نالي غدرثم نحرق 
نهوسند الموافي بريد ت سلاسل مالي. قدرهم تنقص أي• 

قولوالثاني أعنانهم. في قلائل. وهو صللها، 
راضح١٤٢أصلا الننش وجئ به يجبذ حرف يجامل 
تزييلثدعه لا أي؛ محبه؛ من حوف 

لمولكنه النقص، التخوف، معنى أن في الهذلي وافق فد عبيدة فأبو 
ساهدالهليري أورد حان فى *هممر، قمحه فى ا السعري الساهد يورد 

معاعبيدة أيي وشاهل، الهذلي، 
اختلففقد التمير، في المنهج هلأا عالي اخر منال وهناك 

وقيلالعاص بن وعمرو سفيان أبي بن معاوية مع عبآس بن الله عبد 

.٣٦ا/•الهمان مجاز )٢( ايارى نح انثر: )١( 
\صانظر: )٣( 

•■مإ•؛مائة الفال ني نال العرب، فان في كاولك دهمح، إحؤع•، الديوان ردلإ 
ينٍلرنت تال منه؛ وحونت وحئ *و وحوفه ئقص، ماله؛ وحئ النقص. •والتخؤع؛ 

اشاو:

والنفحأصلا، الننئى، رين ه شثن محئغ امل يج
نقص،ما وم واحد. واقض حزف، ليروى: . . منها. ألمير قمح، بمم ما بض، 
،١٨٣تة الالشعراء ديوان في ؤرنة ديوان ملحق ، ١٦ديوانه انظر: ٠ حوعُ ففد 

العربفان 
.٣٦ا/• القرآن مجاز انظر: )٠( 
أ\إ0ح)مجر( الطري شر انظر: )٦( 



^^درضالتفسير

><:٥٠٤١١]مئوه ييح ق ؤمبم< تعالى! محوله قراءة محي عمرو بن اض عجل 
يقرأتعباس ابن وكان ءؤحام1ةه، I يقرآن وعمرو معاؤية فكان [، ٨٦

ماصحة على الشعر من ثاهلءآ عباس بن اممه عبد من  L_iؤ-ءئته. 
بننافع لفمح، حردجه بعد أنه غير شاهدآ، تعفر يفلم إليه، ذهب 

محوله!فانشده تع، شعر يحفظ ناغ وكان الأزرق، 
حرمدرا؛دثأط حلب ذي عين في عرويها محي الثمي مغين، فرأى 

الأمحودرهو والحرمي الحماة، هو والتأهل الطين، هو والحاو_، 
ءباسرم.ابن قراءة الشعري الشاهد هدا ذآJار 

المحابةاستشهاد من النفير كتبإ تذكرهما الالازان المثالان وهذان 
لعلريقةبداية اعتبارها يمكن فصب،، ئرآنية مفردامنه ير نفعلى بالشعر 

للقرآنيرهم نففي رون المقاتبعها التي الطرق من بعد فيما أصبحت، 
■الُرب بالغة الكريم 

فيالصحابة طريقة وصفح المتوفرة القليلة الأمثلة حلال، من ؤيمكن 
التالي!في الكريم، القرآن تفسير على بالشعر الاستشهاد 

السابقكالمثال وذللث، الشرح. من مجردأ الشعري الشاهد ذكر _ ١ 
صحةعلى الشاهد عن الهذلي سال فقد الخهلاب،، بن عمر عن مل الذي 
ملممالشعري، الشاهد له فذكر التنقمى، هو عندم التخود< إ0 نوله! 

ذللت،بحد الثبت، ذكروا الن.ين أن مع الشعر، ببتؤ بشرح يaلالبه ولم له، 
وررالئمزا؛وارالمردا، ارالتاملث،® مثل عباراته بعمى لخفاء معناه، شرحو 

تسمعألم يقول! أن على يزيد لا فإنه مسائله في عباس ابن وكذللثج 

!/المبل رالمم \\إ\ف القرطص تمر في كما الماني لئح المت سا يب )١( 
.٣٣٥ديوانه في كط الصلت ر بن لأب ؤنب ، ١٥٩

.X٧٤٤/، الكشافانغلر: )٣( . ٢٧٠ننمة لاين القرآذ< غريب، انظر: )٢( 
الدكاالمبرئ والثمن؛ ،، القرد١jكثير أر المرتفع، والفرد؛ المرتفع، السنام التامالثؤ؛ )٤( 

المحقق.حاشية ا/هه للثاطى الوافقايت، انفلرت الخثبج، به ينحت، 



الكريمتسيرامآن في ؤءثعرى ؤكاء> هقج 
وتفصيل.شرح غير من كذا، الشاعر نال كما أو- كذا، الثاعر قول 
أحالإذا كان الصحاية من المفسر أن سببه الاستشهاد في المنهج وهذا 

لأنالعلم؛ تمام لديه معلوم شيء على يحتله الشمي الشاهد على السائل 
،سواه علم لهم يكن ولم لربإ، ١ أتقنته الذي العلم هو كان السعر 
إليهالسائل يحال فعندما العبارات، واصح المهم، سهل الشعر فكان 

الشعر،تعلم على هم عمر حث ولذلك الموال* عن ؤستغني يكتفي 
الكريم.الهران ألفافل من كثير توصيح من فيه لما عليه، والحرصن 

الهذليكبير فأبو والحضرسن• ، الجاهلمن بأسعار الاستسهال — ٢ 
الأحروالست جاطLل٢،، كان ه عمر نمة فى الشاهد إليه ت الذي 

لهممعاصر شاعر وهو الصالت أبي بن لأمية كان 
يطاقفلا الجواب، فى الواحد الشعري بالشاهد الاكتفاء - ٣ 
ابنأن تقدم ما غير الأمثلة ومن الشعرية. النواس من بالمزيد السائل 
[١٧]الانشقاق: ا.ه وس وما الأية؛ معنى عن سئل عباس 

جمع.ما 
؛الشاعر قول تمع ألم 

ناممارْ،نجدن لب 
لماعباس ابن مول مثل من نيلته. أو نائله، إلى الشعر ية ن- ٤ 

تيهالا نال: ٤[ .ه ظؤز ؤثئا;ك ت تعالى قوله معنى عن ني3 
:ملمة بن غيلأف نود تمعول ألا نال: نم ئجزة. ولا •عد>رة على 

٢٢/١اصرسول طقات انظر: )١(  .٦٧واسماء٢/•الشم انظر: )٢( . ٠١
ء؛رموب.)أ(الماض المدر انظر: )٣( 
الوثفإبماح ؛U/Yt ،Y)مجر( الطيري تمر وانظر: ، Y٢٩٢/القرآن مجاز انظر: >ه( 

والابتداء
الإملأمأدرك مخضرم العناثق، شعراء مجن الثقفي، معتيؤ بن ملمة بن غيلان هو )٦( 

الثعراءثحول طقا<ت، انظر: وأمطم. 



ائتفيرفي بالتعر الاستشهاد في الصحابة منهج 

خولا وسنخ ناجر نوب لا الد بحن—د إئي 
يمكنولا ونائاله، الشم المعرفة لتأكيد لقائله، الناهد تب فد فهو 

بعل.الاحتجاج عصور مسالة ظهور لعد الاحتجاج، صحة لتأكيد القول 
كاذتافقد ناني نمة في كما الشعر، شواهد بغير القناعة عدم - ٥ 

بنناغ أي• — سأله ومما المبرئ• يقيل للتا ولن• الشعر• من الشواهن• كل 
عياس:ابن فقال ٢[ ١، \\ّ■: ؛^،^ '١٥دلك ى ^١^ عنه: - الأزرق 
 Iشاهداعليه أحففل ولا حاء، هكذا السندأ قال ثم القرآن. هذا تأؤيله

بشاهدإلا يقبله لم أحبه وأنا عباس، ابن عن 
منبشاهد إلا عباس ابن ير نفليقبل يكن لم نافعا أن يعني فهو 

الشاهل..ذلك، المبرد يحفظ لم أنه غير العرب، شعر 
جميعهاأنها الصحابة ير نففى الشعرية الشواهد سمامحتإ ومن 

إليها،الحاجة لعدم نحوية مسالة على شاهد عنهم يرد ولم لغوية، شواهد 
عباسابن عنها نئل التي الماض تقدم، ما غير ذلك على الأدلة ومن 

•وستأتي • لغوية شواهل• فكلها الأزرق، بن نافع من 
المفسرينسيد وهو القرآن، ترجمان فهو عباس ابن اممه عبد وأما 

مماأكثر التفسير في البي. أصحاب من أحد عن يقل ولم بعدم، لن 
دعاءببركة له حمل إنما بالقرآن الحلم من اغ آتاه وما عنه، نقل 

وعلمهانمين في فقهه اللهم  ٠١ت بقوله له دعا حيث، له، الله. رسول 
بنعمر المؤمنين أمير عند أفرانه على مقدما كان وقد التأويللأ؛،ا 

.١٢٧;/اللة تهاويب ا/*اا•، والأنواء الومح، إيضاح انظر: )١( 

٨•عاس لأبن ١لأذدذ، بن نابع سائل ، ٤ ١ ا/ لزكتن الربي التراث تايخ اظر؛  ٢٣)
Y/مد ابن يمان ، ٢٣١• آآم-م، ، ٢٨٧٩، ٢٣٩٧أمذم أحمد الإمام مد )٤( 

الحديثهدا وأصل ، ٦٢٨٠برتم المستدرك ، ٧٠٥٥برنم حبان ابن صحيح ، ٣٦٥
لصحيحين.اش 



^قميم

صغرمع البد مصاف في العالم في يجعاله كان حتى لهع، الخطاب 
ررنعمت بقوله عاليه يثني عود مبن افُ عبد الصحابة فقيه وكان . محسنه 

عننئو إذا أنه همامحي ابن عن اشتهر وقد ءباس«أآ،. ابن القرآن ترجمان 
منشيء عليكم حفي إدا ؤيقول الشعر، ينشد القران عريية من الشيء 
ثستثهدأنه هذا ومعنى ،٠ العربأ ديوان فإنه الشعر، في فايتغوه القرآن 

مسهأ؛،.القرآن على لا القرآن ير نفعلى بالشعر 
يرنففي بالشعر الاستشهاد باب فتح من أود عباس ابن ؤيعد 

ماوأشهر منهج، عنها يقال أن يصح واضحة بمنهجية الكريم، القرآن 
إلينا،نقلت، التي الأزرق، بن نافع ائل بميعرف ما ذلك، من عته روي 

المبحث،لها أقرئ المنهج هدا في الأولى الوثيقة وكونها ولأهميتها، 
الئاز.

.٣٠٢٤رنم الأثر طم، صحح انظر: )١( 
،١٥٦٢برقم الصحابة ائل فقآا/ااا، انمش، آ/أأمآ، سعد ابن ْوقات، )٢( 

ا/«أ.الطبري تمر ، ١٨٦٣
.١٩١٦يرقم بت المحا محاتل زوائد ، ٢٩٩٧٤برقم المن، )٣( 
القرطبيير ونف، ٣١٧تحف مجالس ؤيفلر: ، ٣٤٣الهروى عبيد لأبي القرآن ففانل )٤( 



ةوتِا|
هالثاني المبحث 

■=_
ه

ا;يأر عباس لأبن الأزرق بن نافع مسائل 

يرنففى بالشعر الاستشهاد فى عرف ما أول مى ائل المهذه 
غريبفي التأليف أولية عن يتحدث وهو العسكري قال الكريم، القرآن 

المثنى،بن معمر عبيدة أبو القرآن غريب في صنف من ررأود القرآن؛ 
بننافع أله محين عباس ابن من ذلك وأخذ المجاز، كتاب، ا صنف

بأبياتعليها واستشهد له، رها ففالقرآن، غريب من أشياء عن الأزرق 
وفد،. معروف١١١ حبر وهو ذللثإ في روي ما أول وهو العرب، معر من 

ير،والنفالسنة، كتب في ائل المهذه إلى مقتفية إشارات وجدت 
أمحانيدهاونقد مليها، بالحكم منهم أحد يقم لم أنه غير والأدب، 
المسائلهذه بافراد المعاصرين الباحثين بعض قام ولذللثج ومتونها، 
منأو الكريمر٣،، للقرآن البيام، الشتر زامحنة من إليها والطر بالتأليفج، 

شك،لا صحيحة المسائل هذه كل أن القارئ توهم بهلريقة ، اللغة زاؤية 
المائل،هذه في بالشكيلئ، الباحثين من بعمى نام حين في فيها، 

نقديةدراسة على مثنيا الطعن هذا يكون أن دون ، ثبوتها في والطعن 
.صعيفها من الأثار هذه صحيح في تمن، منصفة، 

الصورة.هده على المعتمدة الخطة أن غير ايقه، حمعلى التهديم المبحث هذا حق كان )١( 

.٢٧•الشاش لت الأزرق بن انع وسائل لأقران البياني الإعجاز انظر: )٣( 
\/r\.الظاهري تراب لأيي القرآن شواهد 

الإسلاممل العربا تاريخ في المفصل ، ٥١حين لعله الجاهلي الشعر ني 
٦٦٥ ٦٦؟A/ ءا 

انظر)٤( 
انظر)٥( 

.٦٦٥. A٦٦٤/عز لجواد 



الكريماكرآن تفسير مي ؤءشاء> لثكا 
تالمسائل ائة م* 

بنناع على أثكلت القرآن غريب من ألفافل هي المائل هذه 
تهاعباس بن اش عبد عنها سسأل فجاء )تها"ه(، الخارجي الأزرق 

كلعلى بانيه أن ماس ابن على واشترط مكة، في وهو )تا/اُه( 
تلكعباس ابن به ر نما تمدق العربي، الشعر من بشواهد جواب 

عويمربن ونجدة الأزرق، بن ناسر خرج ١٠أنه أمره س وكان الكلمات، 
مكة،قدموا حتى ؤيهللبوه، الطم عن أءوو0 الخوارج رووس من نقر في 

احمن،له رداء عليه زمزم حنب إلى ئاعدأ عباس بن اش بعبد هم فإذا 
ابنيا ؤيقولون؛ التفسير، عن يسألونه قيام الناس ؤإذا أبيص، وقميص 
.وكداكدا فيقول: كدا؟ في تقول U عباس، 

ياهات قال: لأمألك،. أبالث، إني . . . الأزرق:بن نافع له فقال 
بجواب،يجيبه لا أن عباس ابن من طلب، نافر وكان ،• الأزرق"أ ابن 
٠الحرب، محعر من اهدأ يله مشهدا إلا 

Iالمسائل هالْ ئت، و٠ 
أونقلتها التي الكتس، في ائل المهده لتاريخ تحديدا أحد لم 

حمةعامي بين ما الأمثلة هذه وفتا تقدير ؤيمكن إليها، ارت أش
للنرائنوذللث، ه(؛  ٥٥-  ٤٥)الهجرة من ين وحموحمة وأربعين 

التالية:

منتمر في عوبمر بن تجدة مع الأزرق، بن نافع يدوم - ١ 
أمرظهور على يدل وهدا العلم، عن سألونه عباس ابن إلى الخوارج 

منالجدية غرنة رأس الوائلي، الكرى الحنفي العجلأني مويمر بن نجدة هو )١( 
تانظر -. ٠٦٩منة توفي الأزرق، بن ناخ مع احتلاله بعد بون ينؤإليه الحررؤية، 

١١١٠٢مالكامل 
.٣٥الأبق المدر انظر: )٣(  ١٣٣الأزرق بن الع سائل )٢( 



هطالب أبي بن علي المومنض امم على خروجهم لكن يند الخوارج، 
صفضونعة بعد هجرية  ٣٧سة من ابتداء 

يفترقأن نل واحدأ صفا يزالون لا كانوا الخوارج هؤلاء أف - ٢ 
هجريةل٢،.٦٤عام الجدية عن الأزارنة 
هماسابن بلي بين الرائية نميدته ربيعة أبي بن عمر إنشاد - ٣ 
ثبلالشاعر يكتبها أن يندر بديعة، قصبية وهي الأزرق، بن نافع بحضرة 

أبىبن عمر الشاعر عمر تحديد توافق الخقبة وهده ، ءمرْ من العشرين 
٢٣سنه ولد حيث شبابه؛ فترة وهي سنه، و٦٣ سنة  ٢٢بين فيما ربيعة 

بأنهربيعة أبي ابن يصفا المسائل هده نصة ذكر من وأغلب هجرية، 
ناب>■".

ابنيمر نكث أذ نبل كانت، يبدو فيما ائل المهدم اف - ٤ 
لمالعلاقة كانت، ؤإن هجرية،  ٦٠بعام تحديده يمكن والذي ها، عباس 
المسائلهدم كانت، فقد هدا وعلى ، نها عباس ابن عمى بعد تنقطع 

٤٠عام بالخلافة له بويع حيثإ ها، سفيان أبي بن معاوية حلافة زمن 
للهجرلأْ،. ٦٠منة مالت، حس وبقي للهجرة، 

ورواياتهار^:الأزرق بن نافع سائل صائر م* 
به:تعلق وما التفسير كتب، في لمسائل ا- 

يرهنففي -( ١٠٢ ٠ )محت، المعاني الرزاق عبد الإمام ذكرها - ١ 

(٢١  '■M م١٩٧^.؛، 'ادخ • )انابق المدر اظر: )٢/Y"٣٩٨.
•٣٤٥المرذوش امار ، ا/١٨الأغاز انظر؛  ٢٣)

.i-U/A)مم( الطري تمر انظر: )٤( 
.٢٦١م/أآا، الطري نار؛خ انفلر: )ت( 
رقمياوسق الظاعرية المكتبة مخطوطة منها؛ الخطوطالت، من عدد ائل الملهذه )٦( 

رنمالظاهرية المكبة ومخطوطة (. ١١٩. ١٠٧)ورنة  ١٣أدرانها وعدد  ٣٨٤٩



اممريمالقرآن تفسير في وكري وكامحر ^٥^ 
ابثنجع من أ-تحرني نال؛ دينار بن عمرو عن عيسة ابن ررأنا ت فقال 

فيماائل المتنقمن ولم . .٠ . الأزرق• بن نافع يخاصم عباس 
الثغر.من شواهد أحرجه 

يرنفمحي المائل هدْ إلى )ت،اسم اتجري الإمام أثار - ٢ 
هألرص ى موئ لو أؤّرل وعثوأ َكثوا ص' م؛ ؤمحت؟ذ ت تعالى نوله 

جبيربن معيل• عن أحرج حيث [ ٤٢ت زالنساء دينا ه ثكت«ون 
تختلفأثباء عباس ابن إلى رجل ®جاء ٠[]،؛ مختلفين، بإسادين 

طريقغير من - الضحاك عن ئاكة رواية ذكر ثم ،• •®أ•القرآن• في علي 
عباس،ابن يا فقال: عباس، ابن أتى الأزرق بن نافع ارأن -ت جوسر 

دوئأو أوؤل وعصوا َكإوا ^^٠ ود وتعالى؛ تبارك ، ٥١فول 
َئم١ يث، ؛ وف، وه.ه حلكا أثن ةةةتون ولإ أس ;^٠؛ 

أصحا؛لئ،،عنلء من قمت أحسبك إني عباس: ابن له فقال [، ٢٣]الأسام؛ 
فأحبرهمإليهم رجعت، فإذا القرآن، متشابه عباس ابن على ألقي فقلت،: 

اضإن المشركون: فيقول واحد، بقح في القيامة يوم الناس جامع اممه أن 
لهمأ قينجحد، تعالوا فيقولون: وحده، ممى إلا شيثا، أحد س يقبل لا 

تنهلقؤيأفواههم على فيختم قال: مشركين، كنا ما ربنا واض فيقولون: 

قاموقد لليوطى، الإتقان س •لخمة وهي ورنة، ءنرْ حمى ني وت؛؛ع ، ٦٨٦٣-
بنناي، مائل انظرن الدالي. محمد الدكتور المخطوطتين هاتين على معتمدا بتحقيقها 
.٣٣- ١ الأوراق  ٢٦٦رنم الجموع في طلعت مكشة وُخءلوطة • ١٤-  ١٣الأزرق 

- ١٣٢الأوراق ، ٢١٦٦رنم المجموع ني ;القاهرة الممرية الكب دار ومخطوطة 
المعارفبمطيعة وطبعت ، امراني انإبراهيم الدكتور المحطوطة هده حقق رند ، ١  ٤٣

اضنصر واحمد الرحيم عبد محمد به قام آخر تحقيق ولها ، ٢١٩٦٨عام سغداد 
،٦٨٣المجمؤع في يرلين مكتبة ومخهلوطة . العرب*اشعر في القرآي، ءاغريب بعنوان 

فيالهيوطي نةاّها التي ائل الممن مختصرة نسخة وهي ، ١٠١- ٩٣الأوراق 
٩.- ة/م العربي الأدب تايخ انظرت الإتقان. 

.١٠٣/٣،١١/٣انمعانيالرزاق مر )١( 
٨٠٣٧٤; )شاكر( اممري تفسير )٢( 



تمنواذس فعند مشركين، كانوا أنهم جوارحهم عليهم فتشهد جوارحهم، 
حديثااض يكتمون ولا بهم سويت الأرض أن لو 

بننافع فيها ذكر التي ائل الملهده الطبري رواياين، تتضمن ولم 
إلىفيها يشر لم أحرى مواصع في كان ؤإن الشعر، من شواهد الأزرق 

عباس.ابن عن الشعرية الشواهد أورد قد ائل الم
)سآص،الأنثاري القاسم بن محمد بكر أبو جاء نم - ٣ 

الشعريةبشواهدها الأزرق ابن ائل مبسنده فاحرج 
هذهإلى رين المقرجؤع كنر الهجرى الرابع القرن بعد ثم - ٤ 

منإليها رجع وممى القرآن، ألمافل لغريب بها والاستشهاد اثل، الم
المرآن١ا،م أحكا ر؛ كتابه في )ت'م؛هه( المالكي العربي ابن رين المق

فىالمعانى المفلفر وأبو ، نفيره فى والرازي ، نفيره في والبغوى 
لأحكامررالجامع في —( ٠٦٧١)ت القرطبي اه عبد وأبو ، يره تغ

الحفتم<^٦،.القرآن ير )رتففي )تأ¥¥ه( الدمشقي كثير وابن القرآن«، 
وحثي؟ه؛نثن وقبمتظم ين ذلإ تعالى• لقوله تفسيره فعند 

ابنّأل الأزرق بى نافع أل ؤيروى . ..٠. ت المربي ابن ذال، ؛ ٧٢]١^،؛ 
حقدك،فقد أءانك، من الأعوان، هم ؛ ٠١١٥ه وحمية ءؤ فوله؛ عن عباس 
فول(سمعت أما وتقوله، نعم ت نال، ذلك؟ العرب تعرف فهل نال،؛ 

،ثالشاءر١٧

١)

٢)

٣)

٤)

)ه

٦(

٧(

.A٣٧٥/)شاكر( الطري تمر انئلر: 
.٣٤، ٣٣الأضداد ، ٩٨.  ٧٦والابدا، الومح، إبماح انظر: 
،٤٧٩، ٤١٢م؛•آ، الهزيل .عالم انظر: 
MsfT'؛آ/؛ه، ، ٢٢; ٢١، ١٥٧ها/ه؛، الرازي تمر انظر: 
.؛/٧٨المعاني الظفر لأيي القرآن تمر 
.٢٧٥، ٩٧؛/، ٣٦٠م •٥، • . ممر لأبن العظٍم القرآن تمر انظر: 

وملديوانه، في وليس  ٣٩الأذرق، بن نافع ائل مذي كما الصك أبي بن أمنة هو 
مدلأي الحدث ب ر كما للأخطل وقيل ، ١٢٣أ/الجمهرة ئي مما للفرزدق 



الكريمالقرآن تفسير هي 

الآبمالآا،أرآ،.أزئث اكئبن وألمث خولين لزلأتذ اض 
شعرية.شواهد ذكر دون ، القرآن معاني قي النحاس وذكرها - ٥ 
تتعالى لقوله يره نفعند الدمشثى الدين ناصر ابن وذكرها - ٦ 

الأزرقبن نافع ائل م®وفي ت قال حيث ٦[ ٧^؛>،: ئوه ثد أجر ؤ»لهن 
عنوسأله ه، عباس بن اض لعبد الخوارج فقيه الحروري الحنفي 

نال• مقعلؤع غير ت عباس ابن فقال ثو_تيه صر آجر ^٤♦^ جق؛ اض فول 
تنال حيث يشكر بني أحو عرفه فد فقال! ذلك؟ العرب تعرف هل 

،٤١٤١-أئ—؛ت كانميسا ح الرج- نرمؤ حلمهن؛_ ونرى 
الضعيف١١الغبار والمنص• وراءها، قهلعا تقهلحه الغبار يعنى! 

الأزرقبن نافع ائل يناحتفلت فقد القرآن، علوم كتب وأما - ٧
^،٧٩)ت؛، الزركث.يل إليها أشار فقد القرآن، غريب عن لحديث، اس 

رجعكما ، راالإتقانااأ كتابه في آوه( )ت١ السيوطي عرضها في ونومع 
وذكرالنمب٠ل٨،، من القرآن في وقع فتما ٠الثهدب الأحر كتابه في إليها 

فيصف من ®أول أن الأوائلا١ امره مفي ®الوسائل كتابه في يومحلي ال

وقب، ٣٦٤آ/القرأن مجاز قي كا لجمل ومل ديوانيهما، في ولمس  ٣٧٤/م =
القرانمعاني في كما نب وبلا )هجر( اللمري تمر في ا كلحمد 

للأ:طشأ/آا<ه.
الماذة.المهادر وانظر ؛ا/ها'آ، )هجر( اممري -فير \ا1\-ك القرآن مجاز )١( 
.١١٦٣. ١١٦٢/٣القرآن اذكام )٢( 
0اس.، ٣٤٨(/للخاس القرآن سانى )٣( 
لابنالعلوال المثع القمالد شرح انفلرت المئكرى. جلزة بن الحارث، معالقن من )٤( 

.٢٩٤للتريزي الثر القصاتد شرح ، ٤٤٣الأيادي 
امحؤأهثذ دئةُ ؛!؟؛I بمتق إي آلثنيهن ْل ه تن تعار؛ توله مثر ني مجالس )٥( 

.٢٤٨-  ٢٤٧الدمثقي ١^^، ناصر لأبن [ ١٦٤ممران: ]آل 
انظر)٦( 
انظر)٧( 
انظر)٨( 

٠٣٩٧/١امآن ملوم في الرuن 

.١٣٧، ورتحوراهى٥٥رحوب•، لفظة 



بننافع أسئلة من ذلك أحذ المثنى بن معمر عبيدة أبو القرآن غريب 
تقدمتكما كرى العذكره بما بوق موهو • عباساا لابن الأزرق 
ماعلى اعتمد الساحرين من ائل المفي كتب من إليه• الإشارة 

الإتقان.في ائل المهده من السيوطي أورده 

الحليث:كتب في لمسائل ا- 

روايه)تا"ه'آه( البخاري إسماعيل بن محمد الإمام أورد - ١ 
يرالتغكتاب في >اءصلشاا لسورة به فدم الذي الثاني الحديث في مهلمه 

رحلفال قال! حتنر، بن معيل. عن المنهال! وفال ١١قال• صحيحه، من 
وصلوند • ٠٠•• علي• تختلف أثياء القرآن في أحد إني ت ماس لابن 

حدثناعدي، بن يوسف راحدننيه فقال! يمامه ؛عل• ث الحل• البخاري 
قال،• ٢١٠٠يهداالمنهال عن ة ائيأبي بن زبد عن عمرو بن اه تميد 

هذاكأن ءياساا لأبن وجذ ررقاد ررقوله! )تآهحه(ث حجر بن الحاففل 
منالأزارنة رأس ذلك بعد صار الذي الأزرق بن افع نهو الرجل 

ويعارضه٠ؤيسأله بمكة عباس ابن يجالس وكان الخوارج، 
-(٥٣٦)ت• الطبراني القاسم أبي للأمام الكبيراا ررالمعجم يعي• - ٢ 

الطبرانيأحرجها ففد المائل، هذه نقلت، التي الخديث كتب أشهر 
راحرجقال؛ مزاحم، بن الضحاك ؤلريق من تماس ابن عن مرؤناته صمن 

عنينقرون الخوارج رودس من نفر فمحا عويمر ؛>، ونجدة الأزرق بن ناغ 
هازهمن الهلبراني أورد وقال • ،  ١٠٠• . مكة. قدموا حتى ؤيطالبونه العلم 

الكبيرالمعجم وعن الشعرية. مواهد•ها مع مسألة وثلاثين إحدى ائل الم
وسيهلةمراجع من أحاووها العاصرين لكن الناحرين، حل أحل-ها 

.٢٤٣مكرم سالم العال س القرب الار.داتت في وأنرء الكريم القرآن ، ١١٢انظر: )١( 
■ ٤١٩اياري فتح )٣( . ١٨١٧. ١٨١٥،/الخاري صمح )٢( 
)٤(



^^؛؛ميم

ذلك.في مسأ الكبير المعجم طبع ناحر يكون وربما متاحرة، 
علىالمستدرك في الحاكم الإمام السائل هذه أحرج - ٣ 

بننافع ارمال قال: •محكرمة عن هند أبي بن داود طريق من الصحيحين 
لاورّالآت:.4 ي؛طئوذ لا ^^١ تعالى؛ موله عن عباس ابن الأزرق 

سىعث بمئم ه: ولوق[، ١٠٨ه: ]طمناه إلا ملمع ^٥١؛ [، ١٢٥
ا<ا[«أا،.]الح،قة: آهمأوأ ءأ [، ٢٧وه َقآءز0 

الأزرقبن نابح ائل مأوردوا الدين المحدثين متأخرى ومن - ٤ 
ررمجمعفي أوردها حيث ٨^ )ت/\٠ الهينمي الدين نور الحاففل الإمام 

روايةمن الفوائدار ومنع الزوائد 

الأدب:كتب في لمسائل ا- 
فيمحصورآ المسائل بهذه الاهتمام ظل فقد الأدب كتب وأما — ١ 

من)تهح'آه( للبرد ®١^[^؛،؛ كتاب ؤيعد بالشعر، القرآن علاقة بحن، 
بنمعمر عبيدة أبو ررحدث يقول! حيث، ائل، المهده إلى أشار من أول 

عباسابن رأيت قال! عكرمة عن زيد بن أسامة عن ابه النالتيمئ الممر 
وقد،. ؛الالغةاال الاحتجاج منه ويهللسإ يسأله، وهو الأزرق بن نافع وعنده 
-الأزرق بن نافع أي؛ — اءوله يقول! حيّثا منها مختصره جمله أورد 

إنالكتاب هذا فمر منها حمالة وسنذكر كثيرة، مسائل عباس بنر الله ولعثد 
Li  اش«أ؛،.ء

ررجمهرةكتاب المائن، هذه أوردت التي الأدب كن—، ومن — ٢ 
ميعاش الذي القرشى الخهل-اب أبئر بن محمد زيد لأبي العرب٠٠ أشعار 

ابرىخ/هافنح أ/هأآ، المستدرك )١( 
.٣١٠!/"؟•"؟. )آ(

وشرحعليها، اكشب، ْع المائل هذه من عددا أورد وقد  ١١٤٥- T١١٤٤/ الكامل )٣( 
.١ ٤  ٥0- ١ ١ ٤ ٤ م/ اكالة الصفحات، الكتاب هم، ذللخ، وامتغرق شواهدها، 

.١١٠٣-الصدراوابقم/آهاا )٤( 



ابنإلى الأزرق بن نام قدوم على نص فقد الهجري؟، الخامس القرن 
ونحن. . ا. بقوله؛ له عباس ابن ومخاطبة القران، عن وسؤاله عباس، 
المحفوؤلةوالأشعار المنقولة، الأحبار به جاءُت، ما هذا كتابنا نى ذاكرون 
فياف. رسول، عن روي وما ألفاظهم، من القرآن وانق وما عنهم، 
فمن. . بعدهم. من والتابعين أصحابه عن جاء وما والشعراء، الشمر 

أبىعن حده، عن أبيه عن  ٢٢^٠٥١عبد بن المفضل يه حدثنا ما ذللث، 
إلىالحروري الأزرق بن نايع مدم مال؛ عباس بن اش همد عن خليان، 

اضكلام القرآن إن نافع يا عباس: ابن فقال القرآن، عن يسأله عباس ابن 
القرآنفي أن زعم فمن أفصحها، لسان على المربح به حاطبا تعالى، 

تم. [؛؛ TA]الزمر؛ مؤاه ؤز؛ادا تعالى؛ لقوله افترى؛ فقد العربية غير 
أربعةفيه أورد المربح* ألفافل من القرآن وافق ءما بعنوان فملأ عقد 

فىما وافقت التي القران وكلمامحت ، ال٠wJسورب السعر من شاهدا وتمايين 
فىوردت الشواهد تلك من كبيرة وحمله الألفاظ، من الشواهد هذه 

■نالجينالأندقُ" سانل 
لفمي؛ذم. باق في -( ٠٤٢١).^المرزرفي إلمها راشاو - ٣ 

رمحعةرْ،'أبي بن صر 
كتابهفي ( ٠٥٧١)ت1 الطوفي الدين نجم إليها أشار كما - ٤ 

العباسبن الله ررعبد I فقال اإعربيAاا منكري على الرد ني الغضبية ١ااإصعقة 
العرب،أشعار أنشد ومشكلاته، القران غريب عن سينا إذا كان الذي 

١٠ ١ ٠ / ١ للقرشي العرب أشعار جمهرة تحقيق مقدمة ت انظر ( ١ ) 
لمالعرب، أشعار جمهرة »وؤذف شخ الئجبري محمد بن اش عبد بن المفضل هو )٢( 

٠١ ١١ا/ ١( الرقم) ذات الجمهرة محقق حاشية انظرت ترجمة. له توجد 
١. ١.١١ ١ ٠ ا/ الخرب أشعار جمهرة )٣( 
.١٣٩_١١٣/١الرب أشعار خمهرة انظر: )٤( 
•٣٤٠أ'اليالمرزدتي انظر: )٠( 



اممريماممرآن تفسير في ؤؤ£همق( ؤءقاء> 

لابنالأزرق بن ُاني ائل بميعرث مستقلا، كتايأ ذلك رأيت إني حتى 
علىبيت كل ينشد ا تقريبا بيتا وحمون مائتان فيه كراؤيى ثلأثة عبامن، 
مسآلةااأ

عندلمسائل ا- 

فيأفردها عندما الباقي عبد فواد محمد إليها أشار من أول — ١ 
وأعادالسيوطي، رواية على اعتمد وفد القرأزا، غريب ارمعجم كتابه 

ابنلاثار د'سزكين دراسة في ثم . المعجم حروفا على ترتيبها 
الأزرق،بن نافع ائل موهو الثالث، الأثر ذكر ير التغفي ه عباس 
معانيعن عباس بن اف عبد إلى الخوارج زمم أسئلة ®وتضم ت وقال 
منبشواهد وشرحها عباس ابن عنها أجاب القرآن، في صعبة كالمة مائتي 
القديم،،الشعر 

الشاطئ؛بنت، المعروفة الرحمن عبد عاسة الدكتورة كتبته ما _ ٢ 
عامالصائر الأزرق* بن نام انل ومللقرآن البياني *الأعجاز بعنوان 
بننافع ائل ملدراسة الكتاب نمق، من أكثر حصتت وقد ، ٢١٩٧١
٠ير التغكتب، فى بما وموازنتها ألفاظها، حيث، من الأزرق 

كتابهمن الأول الجزء في النلاهمى تراب أبو الشيخ كتبه ما .  ١٠
لغوياشرحا الأزرق ين نافع ائل ملشرح أقرئه فقد القرآن،،، *شواهد 

بجمعهاعني ؤإنما ائل، المهده صحة بتعحقيق فيه يعي ولم بديعا 
المعجمية.اللغوية الناحية من عليها والكلام 
بنافه عبد إلى الأزرق بن نافع ®موالأيت، ت بعنوان نشرة - ٤ 

.٢٧٣.  ٢٧٢المرية ض.ت5رى الرد في الخمن انمكقة )١( 
.٣٢-.  ٢٦٢القرآن غرب سم انغلر: )٢( 
.٢٧٠لالقرآن الماني الإءج1ز انظر: )٤( ل/أأ. المربي اكراُث، -ارخ )٣( 
ا/ه.القرآن ث.راس انظر: )٥( 



تحقيقوهي ، ٢١٩٦٨سنة بغداد في السامرائي إبراهيم أحرحها ءباس<ا، 
الكتببدار المحفوظة الفتي الإمام عن المرؤية ائل الملمخطوطة 

رسالةإنو>\ة حالمتين في المحقق نشرها وفد مجامع،  ١٦٦برقم المصرية 
بعدكتاب في نثرها ثم الثانية، المنة من ٦ ٥، اليدين في الإسلام 

ذلك.

بتحقيقالعلمتي بمانل المعروفة المخطوطة لهده أحرى نثرء - ٥ 
فيالثقافية الكتب مؤسسة محن صدرتا نعامة، وأحمد الرحيم  JLPمحمد 

بنناغ سوالات - العرب معر في القرآن ٠غريب ت يعنوان ه ١ ٤ ١ ٣ القاهرة 
مائتينفيها ائل المعدد بلغ وند عباس®، بن الله عبد إلى ررمح، أل١ 

كلمةعن واحدة مسألة ءال.ا القرآن غريب، عن كلمها ألة، مين وحم
غهتهالخطاب ين لحمر 

عنالأزرق بن ناغ ائل ارمبامم الدالي محمد الدكتور نثرها - ٦ 
المخملوطتينعلى إحراجها في اعتمد وفد العباس،،، بن اض عيد 

حيثمن ائل المنشرات أويق وهي لقلماهرية، ١ يالمكتبه المحفوظتين 
موصؤحفهو به رؤيتا الذي إسنادها حيث من لا وحدمته، بالنص الخنايه 

وقد. ذالئv إلى المحقى ينبه ولم موصعه، في علميه الحكم سيأتي كما 
اينعند ورد مما ختين النهاتين في يرح لم بما المحقق ليلهما 

امرانيايأحرجها التي نافع وسزالأت يوطي والوالمبرد الأنباري، 
الطستي.رواية من وهي 

بحثهفي الخياطي أحمد انمكتور كدللث، المائل هذء تناول _ ٧ 
الحديشابدار الأزرق® بن نافي ائل مفي عباس ابن عند التفسير . JUشوا،ال 

يالغربرالحنية 

٠١٦٠رنم المالة ، ١٩٠العرب شعر ؛ي القرآن غريب • انظر  ٢١)
لأحمدالأزرق* بن نانع ائل مفي عباس ابن عند التمسر اشواهد بحث انظرت )٢( 



الكريمممسيرامآن هي ؤك٠ر■ئ 

لحبرالقرآن غريب  ١٠ت بعنوان ائل الملهذه أحرى نثر، وهناك - ٨ 
بفناءدارت التي المحاورة نص عباس، بن اض عبد القرآن وترجمان الأمة 

الإتقانء.في يومحلي الونقلها هماس، وابن الأزرق بن نافع بين الكعة 
الإتقانمن مستلمة وهي ليم• مإبراهيم محمد وتقديم وتعليق عرض 

لليوطي•

Iالمائل وايات ر٠ 
دراسةأسانيدها دراسة إلى حاجة في ثبوثها حيث، من المائل هده 

يرالنفباب في وحجيتها صحتها ى مل. ليتبين ومتونها، لأسانيدها حديثيه 
تللث،جاءت وفد الرب، بشعر له والاحتجاج الكريم للقرآن اللغوي 
متباينة،موضوعات وفي العلم، أهل كتما من متفرقة مواضع في المائل 

امحللاعيلدم ونظرأ ئها، رؤيتا التي الطرق جميع جمع ْن بد لا فكان 
الرسالةيموضؤع ولتعلقها المائل، هده لأسانيد وافية حديثيه دراسة على 
هن•،إلى النفلر عند الصورة لتكتمل حديثيه دراسة انيدها أسبدراسة نم، 

.المشهورة المسائل 

نفدأولا: 

Iفسمين على المائل هده 
القرآنمن آيات عن وال، الفيها ورد ائل مت الأول م لشا٠ 

عدةمن وردت وقل• الرب، بشعر عاليها الاستشهاد استرامحل دون الكريم 
ءلرق:

رواهوند عمرو. بن المنهال على مداره الأول! لطريق ا® 
طريحاومن عمرو• بن المنهال عن رجل، عن معمر، عن الرزاق هما• 

،١٨٥- ١٢١، ١٥العيد بالمغرب، الحسنين الحديث دار بمجالة لخياءلي، ا —
•للدكتوراه رسالته من مختصر وهو 

.١٦٦. ١٦٠\إ ارزاق محي -ضير )١( 



الطبرىر١،.حرير ابن رواء الرزاق عبد 
طريقومن والطبرانيل٤/ وال4غاريلم، الفسويأآ،، يعقوب ورواه 

بنزيد طريق من حجررص وابن والذهبيل٦،، المزيرْ،، رواْ العلراني 
يه.المنهال عن اثية أبي 

عنالمنهال عن ة، أنيأبي بن وزيد - م4هلم - رحت ت كلأهما 
أشياءالقرآن في أحد ررإني ت عباس لابن رحت قال قال: حبير بن سعيد 

عباس.ابن وأجابه الايات من عدد عن سأله ثم . ٠٠.. . علي• تختلث 
الأعمشطريق ،من والحاكمر،، أبي بن بكر أبو ورواه 

داودكان I هماس ابن ررقال ت بلفظ بؤ، المنهال عن مهراف بن سليماف 
مماوا يجلحتى الإنس أشراف يجيء نم كرمحي، ألف ستمائة له يوصع 

وسألهالأزرق بن نافع امتوممه أنه وفيها الأثر آخر إلى ا؛• •• الأيمن• يلي 
الهدهد.عن 

فيتمييزه حاء ،^، ٣٠رحت ه عاس ابن عن الأثر في والماثل 
الصادربقية في جاء ما يخالف وهدا حبير، بن سعيد بأئه الطيرانئ رواية 
رواياتفي تصحين ؤاما طناعئ، حطأ إما فهو الأثر، روت، المي 

طريقمن الأثر روت التي المادر في جاء فقد الكبير®، ررالمعجم 
،حجر ابن وذما الإبهام، بصيغة اررجت® أيه على الهلبراني 

بننايع باسم التصريح ورد أنه كما الأزرق• بن نافع أنه إلى ، واإعينير١ 
المتقدم.والحاكم شيية أبي ابن أحرجه الذي الأثر أثتاء في الأزرق 

٠٢٨٩/١واكار؛خالمرفه )٢( . A٣٧٣/)شام( الطري تمر 
٠١٨ ١٥؛/البخاري صحح 
١(.• ٥٩٧)رقم •٣ ٤ ا/ • ١^ الخجم 
٠٤٨٧/١• البلاءأيلام سر )٦( . tU/T؟"اصال تهدب 
٠٣٣٦/٦الخم، )٨( . ٣٠١أإ اكُاوق مميق 

)•ا(نحابرىخ/آاأ.. Y٤٤/• المدرك 
١١ ٥ • / ١ ٩ القارئ صدة 



^^ممئيم

سياقفي وغاير صحيحه، ني البخاري أورده الإستاد لهذا والأئر 
بنيوسف ارحدثنيه ت متنه ذكر أن بعد فقال المعهود ترتيبه عن الإسناد 

المنهالعن أنيسة، أبي بن زيد عن عمرر، بن اض عبيد حدثنا •' عدي 
منالصنع هذا على تعليقا للبرهاني كلاما حجر ابن ذكر وفد . بهذا® 

ولاعمرو بن اض لعبيد ولا ليوسف البخاري يخرج ررولم ث فقال البخاري 
الإسنادسياق البخاري مغايرة وفي سواه، مسندآ حديثا أنيسة أبي بن لزيد 
صورتهمحارت دض شرطه على لس أنه إلى إثارة المعهود ترسه عن 

وأنالاصطلاح بهذا صعحيحه في حزيمة ابن صرح وقد الموصول، صورة 
هذهيغير من على وحرج صحيحه، شرط على ليس الكيفية بهذه يورده ما 

بحفيفزعم الكيفية، هزه على شبتا منه أخرج إذا عليها المصطلح الصيغة 
سمعه،كما فنقله مسثدأ وآحرأ مرسلا، أولا سمعه البخاري أف الشراح 

الطبريأحرجها أحرى طريقا للحدسث، وحدث، وفد حدأ. بعيد وهذا 
معمرفشح بتمامه، عمرو بن المنهال عن طريق من معلرفإ رواية من 

ولم• ثالثا* أو أنبه، أبي بى نيد أو منلن٠ا، يكون أن يحتمن \دوةإ 
فيالمقدم النقل هذا في الرتاني كلام من حجر ابن كلام فصل لي سنن 

مغايرةوأن الأثر، صحة يرجح حجر ابن أو الرفاني فكأن المطبؤع، 
طريقوجود بدليل صحنه، عدم على تدل لا إسناده ياق لالبخاري 

للبخاريبعزوه حزم المزي الحافظ فإن وكذلك، الهلبري، عند للأثر أحرى 
يطوله(اأالبخاري ءرواه تخريجه! بعد فقال 

تغليقفي كما يره نففي حميد ع4د؛_ روى ت الثاني لطريخ، ا® 
بنحماد ثنا حرب،، بن سليمان حدثني نال ، حجر لأبن التعليق 

.١٨١٧. ١٨١٦الخاري؛/صحح )١( 
.TUT /A)شام( الطبري شر انظرن )٢( 
.٤٤٢/TYالكمال تهاويب )٤( المارى نتح )٣( 
 )٥(To\/i.



الأزرق،بن يافع أل ،، أبي عن نيئ، بن علي عن نلمث، 
اض:نول عن أحبرثا عباس، ان يا فقالا؛ عباس ايى أسا وعطبه، 

عثآلأثه بجم إم ونوله؛ [، ٣٥لالمرّلأت: .ه يطئهم0 لا يوم 
عددعن والوه الرواية، T-؛_ إلى .٠ .[. ٣١]الزمرت ).ه ءيجموف طج 

بنبمب وعراة السيوطي ذكرْ وند عنها• عبأس ابن وأجاب الأيامحتا من 
حمد

عنعينة، ابن  ٣ui،، الرزاى همد رواه الثالث،: لطريق ا® 
بننافع ,ئخاصإ ماس ابن نمع من أحبرنى نال؛ دينار بن عمرو 

إلى. ..لا. نافع* وفال الدحون، الورود عباس؛ ابى فقال الأزرق، 
،.١^١٤آحر 

الثوري.سفيان على الطريق هذا مدار ٠ الرا؛ح ليريق ا® 
فيالمنير ابن رواه الرزاق عبد طريق ومن ،، اأرزاقر عبد رواه 

الفربابي،يوسف بن محمد طريق من الْل-رانيأى ورواه ا"الأوطاارا"،، 
مهدي•بن الرحمن عد طرض ْن الrهقيل٨، ورواه 

عنوالءن4بي مهدي، بن الرحمن وعجل الرزال،، عجي ثلاثتهم؛ 

يكنيته،مشهور الطار الكوفي اله.داني )بالتصغير( صبيح بن ملم هوت الضحى أبو )١( 
٠٩٣٩التهذيب تقريب اذثلوت اه. ٠ ٠ محنة مات فاصل، ثقة 

بننيد بن عالي إمنادم غي صعيمر، هذا على والأثر  ٠١٨٥ا/ ٥ المنثور الدر انفلر؛ )٢( 
-٠١٣١محنة مامئ، قيل الرابعة، من صعيم،، البصري، التئمي يدعان بن اف عبد 

ثقات.رجاله وباقي [، ٦٩٦التهذيب نقرسا ]انظرت 
١.١ م/ ارزاق صد تفسير )٣( 

رجالهوباقي ه، هماس داس ديناي بن همرو بجن الرادتم، دجهالة صبجم الأثر وهذا  ٢٤١
ثقات.

'\.T/Tالزراق بؤ -ضر ، ٤٥٤ا/انمف )٥( 

::إ3ي.>ًِ.مس.0.
ا/ا<هم.اعرى المن )٨( 



^^لُ؛؛ثميم

بننافغ »حاصلم قال: ،، لزنين أبي عن ،،  ١٢٠٠٥١۶عن الثوري، سفيان 
.«. القرآن؟.ني الخز الصلوات تجد فقال:'هل ماس ابن الأزرق 

الأثرص.١^ 
حدثناقاد: المش ®حدثني قال: الطبري روى الخامس: لطريق ا® 

نخةفي مكن.ا - الربير حدثنا قال: القاسم حاا_ثنا قال: إبراهيم بن ملم 
أتىالأزرق بث نافع أل الضحاك: عن ، حويبرر هجر نخة وفي ~ شاكر 

الأثرا؛. . . وتعالى. تبارك اض قول عباس ابن يا فقال: عباس ابى 
عباسلأبن الأزرق بن نافع موالان من ورد ما الثاني: لقسم ا* 

ثلرق:من ورد معرية لنواهد متضمنا 
بنمحمد اض: عبد أبي طريق ،من ر الحاكم روى الأول: لعلريق ا® 

بنعلي بن نحمد ؤلريق من ، الأسارى١ وائ المروري• حمزة بن علي 
الح1نبنممق.

حجهأوهام، نه صدوذ الكوثي، الأيي النجود أبي ابن وهو ن4ن.له بن عاصم هو )١( 
التهذماتتريِ، اظرت ^ ١٢٨سنة مات مقرول، الصحيحين في وحديثه القزاءة، في 

٤٧١.

تقربانفلر؛ ^ ٨٥منة مات فاضل، ثقة الكوفي، لأمدي ١ مالك بن عود مهو )٢( 
.٩٣٦اكءان.ِب 

أوهام.له صا-وق وهو بهدلة بن عاصم رواية من لأية حس؛ الإسناد ببل"ا والأم )٣( 
٠٤٧١التهذيب مريب انفلرت 

،٢٩١/١٣وهرئjسفىتهذباصال, IT/W)هجر( الطبري ضر انظر: )٤( 
حويمرواية من لأنه صمم،؛ الإمناد طذ\ والأم . A٣٧٤/ )شاكر( الطبري ير نف)٥( 

القاسمأبو الأودي، صعيد ابن - لمت، وحوين - حابز اننه يقال جابر، صغر وجوير 
تقريبانظر: -. ٠١٤٠بعد مات جدا، صعيمه التفسير، راوي الكوفة، نزيل البلخي، 
ابنريص ث بالواسطة يحبر ولم القصة، يشهد لم المحاق ولأو  ١٢٠٥التهذيب 
الثقاتمن مزاحم بى الضحاك كان ؤإن حفزها، او منت نمعها عنن أو عباس، 

صعيماالحويبر المديني: ابن علي نال، فقد دونه، مثن الرواية هنْ في فلعل 
٠١٦٧/٥الكمال تهذيب، انظر: مناكيرء أشياء عنه روى الضحاك، على أكم حدأ، 

\/\yوالابتداء الوهم، إيضاح )٧(  ٠٤٠٤/٢المتدرك)٦( 



عنالحسن، بن علي بن ومحمد السوزي، اض عد أبو - كلاهما 
عن،، ئجاع بن محمد عن ، اُسا الوهوعبد بن هدنة I صالح أبي 

مادالأزرق بن نافع أف مهراف، بن مجمول عن التنكري، نياد بن محمد 
آدءكرمذ ^، ٠٤ٌ آض نول عن أحمرنى فقال: ماس ابن 

:الشام٣٢قاد الكز، س او>، قال: الحي؟ ثا ٨[، ف: ءت1ا4 
uij  ئننئىذمالبمهنث>"الندذرلأ;ن ندن

الإسنادبهذا أورد فقد الأنباري ابى وأما ففعل. الحاكلم يكره ما هدا 
الأذارير٧،•ولابن للحاكم، وعراه الستوءإيلأ"،، وأورده ،• ألأل محمص 

الطرائفئ.الرحمن عبد بن عثمان على مداره ت الثانى لطريق ا® 
الأب١ريآوابى الرمادي• بنار بن إبراهيم طريق من الطبراني روى 

بنمحمد تمر وأبو ، العلاف^ طاهر وأبو عمار. بن هشام طريق من 
بنالرحمن ب بن أحمد بكر أبي طربق من ، المكنري عيي 

الحرائ•المثقل 

مجاهدء،بن اهدية والابتداءت الوئف وفي الوهاب®، عبد بن ®هدية ت المتدرك في )١( 
الكاثقانظر; ه ٢٤سنة١ مات الذهبيثقة، قال ١لمروزى، وهو الأول، والصحيح 

.٣٣٤آ/للذمي 
تقربانظر: أى ' • فل مات صعيف، المروري، المهاني هو 'ن-جاع بن محمد  ٢٢)

،٨٥٣ب التهن.

الأغانيآ/آ، القران مجاز ومو*_ ، ٢٢٦ديوانه )٤( 
.٩٨والابتداء إبمّاحالوف انظر: )٥( 
الممره/أخإلأالدر انظر: )٦( 
الإمامقال الؤنكري، زياد بى محمد إستاد؛ في لأن موصؤع؛ الإسناد بهيا والأثر )٧( 

ميزانانظر: ®كيان®. معين: بن يحيى ونال الحديث®، يضع ®كال.اب عنه: أحمل، 
أ-/أهالأللدهي الاعتدال 

.٣٣الأضداد )٩( . الكثيرالعجم )٨( 
٠٣١المابق المدر ( ١١). ٣١الأزرق بن ناغ اتل )•ا(ء



^^؛ميم

-الحراني تكر وأبو عمار، بن وهشام ١لئ٠ادي، إبراهيم - ثلاثتهم 
عياشبن الني عبيد حدثنا ت نال الطرائقي الرحمن عبد بن عثماذ عن 

نال:الهلالإ نزاحم بن الضغاك عن يويبن، حدثنا فال: الحآانئ، 
الحوارجرووس من م في عويمر بن ويجده الأزرق، بن نالمع "رحرج 

عباسبن اض بعبد هم فإذا مكه قدموا حتى ؤتطلبونه، العلم عن لثنئرول 
قيامئاس ؤإذا وقميص، أحنن، رداة وعليه زمزم، من نرسا ناعدأ 

وكذا،كدا فى تقود ما عباس، ابن يا • يقولوف التمسير، عن الونه ب
بنءثما0 فال والثلاثين الثانية المسالة وبعد وكذا*. كدا هو فيقول 

*وحيضوالثلاثين: الثالثة المسالة صدر في الطرائفذ الرحنن عبد 
٠،.. الكلي. السائب بن محمد فيه وزاد فال! العباس، بن اض عبيد 

مسألةوثلاثين إحدى الطريق هده س روى ففد الهلبرانى فأما 
هذهمن روى فقد الأنبارى ابن وأما الهيثميل٣،. طريقه من ورواها 
بنيوسف بن محمد بن علي بن محمد طاهر أبو وأما • ألتنزل؛، مالهلريق 

نمرأبو وكيلك مسألة. وثلاثين ثنتين الطريق هده من روى فقل العلاف 
بنمحمد زيادة وأما العدد. هدا مثل روى العكبري عيسى بن محمد 

ائلمرؤيت، الطريق ه1لا ومن ، مسألةل عشرين ^، Jbفقد الكلبي السائب 

بناه صد اكالية: للعلل جد1، ضعيف الإناد بهذا والأثر . ٦٢السابق المدر )١( 
المزينذكر اص •المجم في جاء كما ء؛اش، بن اف صد أو العثاص، 

بض؛>، ^، ١٣١١يزيد ض لموص الحراني، ماش ض الد ميد يوبمر، ترجمة ني 
jjكان ؤإذ ^؛^٠^١، لا كلاهما الكتمال تهذيب انظرت جويبر. عن الرواة 
الكذلك فهر للعلبراني، الكبيرا ءالممجم في كما الحرانئ يزيد بن موسى تابعن 

،٢٠٥التهذيب تقريب ت انظر جدأ• صعيف انه تقدم الأندى، وجؤيبر يعزث. 
وتدهماص، ابن وبيذ ث بالواسطو يغبر ولم القصة، يشهد لم مراحم بى والقحاف 

٠الضحاك عن المنكرة جويير روايات ش المديتي ابن تول تقدم 
'ا/ح؛آ_1هذانمجماعراظر:)٢( 
٠٣٤-  ٣٣الأضداد انظر: )٤(  ٠٠٣١ -  T'T\/الزوائد نجمع انظر: )٣( 
٠٧٩-  ٦٢الأزرق بن نافع مسائل انظر: )٥( 



مخطوضاعن الدالي محمد الدكتور حققها التي الأزرق بن نافع 
.بدهشق الظاهرة المكتة ني الحفوظة 

عنلم، مبن علي الحض أبي ردابة ت الثالث لطريق ا® 
نافع،بن ربه عبد الحناثل شهاب أبي عن البرجمي، صالح بن العزيز صد 
•صاس ابن مولى عكرمة عن الهذلي، بكر أبي عن 

المتوفىالدالتي، الكوفي نافر بن ربه عبد الحنامحل شهاب أبو فأما 
يكن»لم اكْلان: يحيى ونال معين، بن تحيى ونمه فمد -، ٠١٧٢ستة 

الحماظ.بين فيهم الختلف، الرواة من نهو ،• ؛الحاففلااأ 
صعقهفقد نلممى، بن الله عبد بن نلني وهو الهذلي بكر أبو وأما 

والنسائي،المديني، ابن وعلي معين، وابئ حسل، بن أحمد 
بنالزيز عبد وأما آداه ستة نوش الحديث، متروك وهو والدارنطي، 

.يعرi،^^ فلا الثنح٠ي صالح 
عبيدةأبو ارحذيث، فقال؛ ، المبردأ ذكرها الرابح؛ لطريق ا® 

وند. عكرمه عن نيد، بن اسامة عن النئابه، التئمي المثنى بى معمت 
مائل.سع الْلريق هذا من المبرئ أورد 

.٢٢٧\،/أ-آأ. النلأء اعلأم سر انظر: )١( 
التهو.بتبمدب ، ٤٩٧/٤الاعتدال منان ، ٢٢٦- بنداي تارخ )٢( 
معريةوعدم إسناده، في الهذلي بكر أبي لوحود جدأ؛ صعيص الإسناد يهدا غالأثر )٣( 

بننانع مسائل انظر؛ مسالة• ونلأنون أربع الطريث، ث من روي وند البرجبي• 
٠١٨الأزرق 

.١١٤٥الكا.ل'ا/أإا\.)؛(
منةمايث، عبيده فأبو ميدة، وأبي الئبرب بيى للانقطاع صعيم؛ الإسناد بهذا والأض )٥( 

منه.يّمع ولم يدركه، فلم ٢د ١ ٠ منة ولد والمبرد -، ٠٢١٠
منالمممق من ومما واحل-؛، ظبقة في مل-نيان اثنان التراحم كتب غي نني بى  ٠٠وأنا

مولاهمالعدوى، أ>اللم بن نيئ بن أمامه فالأول ٠ ا بينهبه أفرق ما أحد ولم الأسماء، 
اللبسنيي• بن أسامه والثاني المنصور. حلافة ني مات حفغلي، يل مى صعش المدني، 
!١ ٢ ٤ . ١  ٢٢-التهدب تقرب انظر: . ٠١ ٥٣ات صدوذ؛۴؛؛، ١^،' نيئ أبو مولاهم 



^^؛ميم_زآك 
نهلأبى عن ، الءلنسل الحسن أبو روى الخامس: لعلربق ا® 

سعتدعن المكي، قروخ بن نحر هميدْ أبي بن نحص عن الجندساثوري، 
أبيبن اض وعبد الأعرج، حميد عن دأنم،، بن عيسى عن سعيد، أبي بن 

ارالدرفي الموطئ وذكر محمدأى بن بكر أبي أبيه عن محمد، بن بكر 
فيوكذلك، تي، للهلمعزوم مسألة  ٢٤٥الطريق هدا من المننور١١ 

يحتج.اولا حدأ، صعيم، الإسناد يهدا والأثر الإتقان 
وقدالأزرق، بن نافع ائل مبها رويت، المي الأسانيد هي هده 

الساسب،بن محمد فيها وزاد ائل، المعدد في الروايات، هذه احتلمت، 
مسألة.وثلاثين ؤلاثمائة Jالنت، حتى غيره، وزاد )دتاآ*؛اه-(، الكلمي 

به،يوثق لا صعيم، أسانيدها أكثر أن غير ثابت،، المائل هذه فأصز 
منهمالملهاء، من عدد الأزرق ابن ائل مأسانيد صعم، إلى أثار وقد 

ابنرروحبر I المسائل هده لإحدى ذكره يعد قال حيثؤ نفيره في الألوسي 
١١٠ما فيه قيل قد الأزرق  وتضعيفه.فيه الطحن من أي: ا  ٠٢

المسائل:متن نقد ثانيات 

في،يطعن مما اكسائر،، هاوه لمتنر الأنتقادات، من، عدد نوحيه يمكن 
ومن،وطرقه، أسانيده علؤر الحديث، سبق مما ،، Jjالمساهده غالبا صحة 

الأنتقادات،:هده 

ثكزمبن محمد ين علي بن الصمد عبد ين الحأبو نيا المالثقة ث المحي هو )١( 
آ*اُّاه.منة وتوفي صة، ثمانين عاش وعماله. تإ الهلإلى بة ن- الطتي البغل.ادى 

.٥٠٦. ها/ههه البلاء أعلام سر انثلر: 
٠٤١٦ِ  ١٣٨٢; )٣( ٩. الطس ، UNIام، مانفلر: )٢( 
الأالثهقد،ت ب نال ابودي الينديسهل بى ري الفأبوسهل ننذبنلل الطريق، هذا )٤، 

وعيسىثعرم،، لا عببدة أبى بن ؤنحيى ١.  A١٤/ الاعتدال ميزان( انظر: . ٠٠يحتج؛
 )Sمنكرت الرازي وأبوحاتم الخاري، فيه نال الندثب،، الايحم< ذاب بن بكر بن، يزين ؛•

.٣٧٥م/الاعتدال ميزان( انم: . الحديث،اا
i١١٣١/ للألومي المعاني روح )٥( 



منلت عباس ابن عنها نجل ألفاظا تضمنت ائل المأف أولا• 
أمثالمعاني عن أل نأن له جاز لو إنه إذ وسهولتها، لوصوحها الغريب 

أنله نجوز فما ربيون، حييذ، ؛يتب، آن، حميم رئيا، الكلمات؛ هن•، 
وعثراتتان، كن اضربوا البائل، أطعموا أليم، ءل>ار-، مثل• عن أل ي

بنناير كان لو حش موال، إلى نحتاج لا مفهوما متداولا يعد مما غيرها 
والمجادلالمتمئتج من فالمتوير والمماراة، التعنت، بأمثلته يقصد الأزرق 

القريب،.الذلاهر إلى لا البعيد، الغامض عن السؤال إلى نعمد أن 

Jابتاين ان كصالقرآن، نزول يعد لشعراء شعرية شواهل. وجود ثانيات 
وهؤلاءربثعة، أبك، بن عمر أمثال هؤلاء بعد بل الملت، أبى بن وأمية 

وتدارموْ،مرأوه أن ؛حل• بالقرآن الإملأم بعد نالوا فيما متأئرون الشعراء 
لأبنمواله فى يقول حيث، الأزرق، بن كنافع سائل عن بغيب لا ا وهن• 

ينزلأن نبل من ذللثؤ تحرف، العرين، كانت، ®وهل •' له جوابه ؛عل- عباس 
.لتآحرها الثواهو ؛هال>ه ناير قبول فيتبعل. . ^^٠ محمد على الكتاب، 

عباسابن ؛علو لشعراء ائل المهده فى شعرية شواهل. وجود ت ثالثا 

التيالحقثات من وهذه الشواهد، نائلي( من( كثير وجهالة طويل، بزمن 
المائلهده درس حين ه( ١٣٨٨)تالباقي عيد فواد محمل• واجهن، 

عندالرواية تستشهد ®الحسبازرا لفظ ففي، • القرآنا؛ آا ءري®معجم صمن 
)اليست بقوله الباقي عبله ذلالثإ على ؤيعلق، ثابنؤ، بن حان بقول السيوطي 

وااضيزى(اا،، ٠ ربيون ك® أحرى، ألفاظ فى الث، وكن.ل، ديوانه® فى 
أوبتها، نفي المختالم، الأبيات عن الكلام دون هل.ا • ® المعصرات و® 

أوحنقا الرواة فيها نمرق التي الأبيات أو قائل، ص أكثر إلى المنسوبة 
نيادة.

.٢٧٦القرآن غرب سم )٢(  ٠٣٥الأزرق بن )ا(طتلظلح 
.٢٩٦، ٢٩٤، ٢٨٢الماض المدر انظر: )٣( 



^^لهميم

بعنوانالفيرونوادي جمعه عباس، لابن منسوب تفسير طح رابما* 
عباسابن فيه استشهد واحدأ موصعأ فيه أجد ولم ، المقباسء ارتنوير 

لابنالمنسوب التمسير هدا صحة فى يشكلث مما الممعر، من بشاهد 
بنمحمد عن الندى مروان بن محمد رواية من أنه إلى إصافة هماس، 
ابنعن الطرق أوهى وهى عباس، ابن عن صالح أبى عن الكلي الماتب 

—التمسير هدا جمع الدى — الفيروزآبادى حذف احتمال كان ؤإن عباس 
الاختصار.ني رغبه واردأ؛ الشعرية للشواهد 

*روىما تماس لأبن الأزرق بن نابع ائل مصمن ورد حاما؛ 
أعمىالبصر، أعمى يا ت عباس لابن قال الأزرق بن نافع أف عكرمة عن 

وماؤ وعز• جل اش نال وقد النار، من يخرحول قوما أل ئزعم القف، 
[؟٣٧نهاه ءثلإءأات\ هم 

للكفارلأم.فدا موقها، نا اقرأ يحك، عباس: ابن فقاد 
ابنالجاليل الصحابي مع الأدب وء لالرواية وهذه 

منفيه ثما وكفاك ١٠! عاليهاتعقيبا فقال الزمخنرى أنكرها وقد تماس، 
منأعماله أظهر بين وهو .، الله رسول عم ابن الأزرق ابن مواجهة 
وبخرهاالأمة حبر وهو المهفلب، عيد بني من وأمائ؛ فريش، 

ؤيرفعهالدنيا، أهل من أحد عليه يجر لا الدى ؛الخطاك، ها، ن ومن
وأنكرها، مرنه* فيها ما فريه الحديث، اف ناصنن دليلين عكرمة إلى 

تفاسرممفي الطريق منا أصحاها ألحل التي التفسير كتب، من المروذآيادي جمعه  ٢١١
ولاهماس. لابن نسيته تصح ولا عليه، يعتمل. لا طريق وهو والواحدى، كالثعبي 

يرنفانظر: التفسير. عاوا على تاءْ من  ٩٥الأعلام؛/في الزركلي ذم« بما همرة 
٠١٢٧ا/الحميدي العزيز لعد نه الكتب، من التفسير في وعرؤياته هماس ابن 

التفبرفي ومدرمته هماس بن اه عبد الأمة وحبر ، ١٨٩آ/لييومحلي الإتقان انظر؛  ٢١٢)
.١٠٣ملقى الد عبال للدكتور المكرمة بمكة 

.٢٨٠آ/ اسود الدر ، ٦٣٠ا/ للزمخشري الكشاف، ، i'U/A>هجر< الطبري تقبر )٣( 
.٦٣ا/•الكشاف، ( ٤١



كيلك

واحد،مجالس في بطؤلها ائل المهذه حصول امتبعاد ت سادسأ 
عننام أل يأن المعقول من *ليس أنه إلى الباحثين بعض ذهب حتى 
ابنليجيبه واحد، مجلس فى كلمة وئمانيى وحمس مسألة مانة نحو 

ؤيرؤيهالنورها، ئحمهل الشعر، من بيتا وئمانين وحمة بماتة عباس 
ذكرهبما يستأنس أن يمكن إنه مع . يان* ندون سماعا الحاصرون 

هماسابن أتى الأزرق ابن أن وجه غير من ®ؤيروى هوله؛ من المجرد 
.*. الضجر. يفلهر عباس ابن فجعل أمله، حتى يسأله فجعل يوما 
عباس•ان على الأسئلة في أطال فد أنه بمي بما 

امها،أممن بالوضع القمة هذه الباحثين بعض الهم ابعا! س
من*أليس فقال! دينية، لأسباب الجاهلي الشعر وضع على ، ^١٧مستدلا 

تكلم،في وضمت، فد الأزرق بن ونافع عباس ابن نمة تكون أن الممكن 
ونحعإلى تدعو كانت، التي المختلفة الأغراض هذه من لغرض وتمغ 
لغةمن للفميح مطابقة كلها القرآن ألفاظ أن لإناتح وانتحاله، اوكلاز 

تأؤيلعلى الناس أقدر س كان عباس بن اض عبد أن لإتثارت، أو العرب، 
هدهأ0 غير الجاهليين؟*ر؛،. العرب لكلام أحففلهم وس يره ونفالقرآن 

يكونأن المحتمل فمن القمة، هذه بوضع لالقني تكفي لا الاحتمالات، 
تفسيرعلى الشواهد التماس فى وفته س حانا يقضى لكن مثن عباس ابى 

العلم،س النؤع هذا على مقبلة الناس رأى حسنؤ القرآن، س ن، الغري
فليلغير وتأمل سابهم،، بحثا نتيجة الأزرق ان ائل معن جوابه فيكون 

مسألةكل ءم-ا نافعا عباس ابن يجسب، أن غرابة فلا الكريم، القرآن في 

١.٤ ١ رنم ممد  ٣٩٤ا/ الكثاف الواردة؛ي والاثار الأحاديث نغريج انظر: )١( 
,٩٥-  ٩٤اليومي رجب لمحمد القرآني ن اليا )٢( 
٠٥١الخاشسَن زافر )٤( . ١١٥٢/٣الكامل )٣( 



خللهميم

الثعرمن يناهد 

رروبذلكفقال! Iمطورة بأنها ننهر جولي تثرق الم وصمها كما 
العربيالنمط على انترنت عباس، لأبن وب المنالمنهجي المبدأ 

الكبيرالمعجم إلى مدخلا وحدت الإفادة، عظيمة مدرسية أمهلورة 
الخارجيالزعيم أن وذلك ،؛(، ٩٧١= ^ ٣٦'منة )الموغى للطبراني 

طالباالقرآن، مفردات من كبير عدد عن عباس ابن مال الأزرق بن نافع 
اللغويينواتهم . المديم،ار الشعر من معانيها على تشهد يأن إليه 

منايعة®وهد0 فقال! عباس لأبن بتها ونائل المهددْ بوصع المتأخرين 
فياللغوية الطريقة ثنى الذي ير التغلأبي المتأخرين اللغويين عالم من 

المعاصرينالمورحض بعض فتها شكلن، كما . القرآن* ير نف

العلش!الإمام اثل م* 
مسائل١١بعنوان العلني رواية من الأزرق بن ناغ مائذ ؤلبعلمؤ وقد 

لها٠٠،عباس بن الله عبد وأجوبة الأزرق بن ُاني أمثلة عن الطش الإمام 
هذهفي التي والروايات عميرة، الرحمن عبد الدكتور بجمعها نام 

بهرؤيت، الذي والإسناد رواية، وأربعمائة روايات مّع يلغت المْلبوءة 
به،يحتج ولا جدأ، صعيم، وهو ذكنها، مبق ب؛ٌلل مع)؛ ائل المهذه 

المالحوظاتوهذه المطبوعة، لهذه الأنتقادات بعض ذلك، إلى ؤيضاف 

ائلمفيها بل العلني، رواية س جميعا ائل المهذه ليت، أولا• 
ابنطربتا ومن خميدرْ،، بن عند طربق من مرؤبة كثيرة، 

.١٢١حض الخضر لمحمد الجاهلي الشعر ني كتاب نقض انظر! )١( 
.٩٠الأبق المدر )*ا( • ٩٠الإص الضر مذاب )٢( 
.٦٦٥.  ٨٦٦٤; ^٠ لجواد الإسلأ•،( تل العرب تاريخ ني النمل انظر: )٤( 
٠٩٠ا/الطس الإلأم ال مانظر: )٥( 



=^=====ثقت[ ههاعباس لأبن الاقرى 
،٢٢١^^(أبي ابن طريق ومن ،، 
لشعراءشعرية، سواهد عباس ابن امتشهاد ائل المفي ورد مانيا• 

ا؛اه،منة مات فقد ،^؛،، Jjoبن أبان مثل عباس، ابن وفاة بعد ولدو 
_Li،لشعراء كثيرة معرية شواهد وودت وكذلك، عباس. ابن يدرك ولم 
روىأنه على بدل ما ائل المهذه وفي أدركهم، هماس ابن أل فُ، 

٢،Jشعرهل عثاس ابى يستشهد حنث الراجز التميمي العجاج مثل شعرهم 
العجليالنجم أبي شعر من ماس ابن بها استشهد شواهد ووردت 

)تاه؟ير(ربن،والأحعلل ،، ل حجاج البن ة وروب، —( ٠١٢)يتج* 
،،١هل(ل ٠ )ت\ والمطامي ، تقريثا( ه ١٢)يتج٠ حكيم بن والعترماح 

•ومرهم 

ينسبهمعريا شاهدأ - ائل المهدْ في كما - عباس ابن أورد وربما 
حينا>اال،سسح<ا، محنى عن لمافع جواب في قوله في المتاحرين لأحد 

ذللث،؟العرب تعرف وهل ت قال اتجين• من نسل المرق "المسيح؛ ت قال 
يقول،!المتاحرين بعض ممعن، أما نعم، قال! 

والم؛_راداالحيز نهدُت، إذا _ا الآح_را،ئالمج و0 دالقح 
الذب\ص;<دنالسضادبلح 

انفلر (١)

١٤٢

انظر (٢)

انظر (٣)

انظر (٤)

انظر (٥)

انظر (٧)

انظر (٩)

انغلر' ١•)

انظر' ١١)

،١٣٦، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٨، ١٢•، ١١٢، ٨٢\إ0\ا الطض ام مائل انظر: 
ه-ا.، ٩٤•٣، ، ١٦٨، ١٥•، ١٤٧،

.أ/٨٣القي الإمام اتل م
.١٤٨/١، ٧٧/١السابق الصدر 
.٤ • ٤ / ١ الوعا٥ بغية وانظر: السابق المصدر 

\إ\إ\ا.الا؛ق الممدد انظر: )٦( ١لطش١/•٤. الإط، ائل م
.٥٢،  ١٤٥; السابق الصدر انظر: )٨( . ٦٣، ٤ • \إ السابق المصدر 
.٥٥، ٥١ا/السابق الصدر 
وانظر:ابق انالمدر 
.١٦٦\إ المابق الصدر 



اهريمالقرآن صير في وكمي ؤه!\عر 

معنىعن اللغة معاجم في بحثت وند متأخر، صعيف شعر وهذا 
منيل الذي العرق أثه معاشه من يكر من أجد ظم ءلالميحاا» كلمه- 

المحزرا،•
غيربثاهد أل،ره ^^٠١٠؛، لمعنى سثّهد ماس ابن أف يكر ورأيته 

الشاعرتقول وهو والتأخر الحداثة علامات عليه تظهر ولكنه متسوب، 
ن;دثافزشلآدأ1منامنيىذمحطّتياللم 

،الأموي الملك، عبد بن يريد بن للوليد أنه لي تبين -،>!، ١١ويعد 
عباسابن وفاة بعد الهجرة من  ٨٨سنة ولد الأمويين حلفاء من وهو 

بثعرهعباس ابن استثهاد استبعاد يعنى مما سنة، بعشرين 

منهجمن يعرف لا مما التفسير، في التكش، علاماتر ظهور ت ثالثا 
في»الخوف« معنى عن جواب فى فوله ذلك ومن التفسير، فى عباس ابن 

فدااالننب [: ٢٢٩،؛: ٢٥٠١١]آق4 ئذدك يبما ألأ بخاآ أن تعارت نوله 
كلامهافي ارالغليا، موصع وارالخوفا، الخوف٠٠، ١١موصع الغلي،، ١١تضع 

معالنص وهن.ا الشعر. من ثاهدأ أورد نم ، ، ،١١ . . . معنييهمالتقارب 
ابنعن ينقله ولم تفسيره، في الهلبري كلام نص هو الشعري الشاهد 

-عباس لأبن ائل المهذه حا«ع به نوقد عباس 
تكنلم اشتقاقية لأوجه "عباّي ابن َؤر هذه التكلف علامامتج ومن 

ذلكومن المتأخرين. عند ءرفتا ؤإنما ه، زمنه في كمناعة معروفة 
مات تعالى موله في ارتتلو® معنى عن جوابه في هماس ابن مول 
فيله كذا( ءرريتلو قال؛ حيث [ ١٠٢تاو؛رهت حتجمحنه مللف، عق ألث.تنءلان ثتلؤأ 

)ّح(. ٤٥٣.  ٤٥١ا■/العرب  jLJانظر: )١( 
الأغانيانظر: )٢( 
\اخ^.الأدب حزاة ، ٣٧٠؛،/ الملأء أملام ّير انظر: )٣( 
.١٦٢; القي ١^٢ مائل )٤( 
.٥٥٠أ/)شاكر( اتجري تفسر انظر: )٥( 



مشيتإذا فلانآ ئلوت يقاد؛ كما الأتباع أحدهما . معنيان. العرب كلام 
ءآقلى آلإ تالوأ ؤننا.لك ت ثناؤه جل نال كما أئزه، ونست حلمن، 

•تثع • بذللث، بمي '٣[ تيوس؛ 
طلويتفلأن تقول! ا كمة، دراسوالنراءه الت والأخر 

)غهئع.يابت، بن حان عن الشعر من ثاهدأ ذكر ثم • ٠' • • القرآن• 
المعروقة،وءلرJمته عباس، ابن أسلوب من ليس للفعلة التحليل وهدا 
وشاهدهبنصه الكلام وهن.ا العلماء، من المتأحرين منهج من هو ؤإنما 

تتثعن،وقل■ • أحد عن ينمله ولم كلامه، من وهو ، للطبري الشعري 
المنسوبةالمهلبوعق هده فى عباس لأبن المنسوبة ائل الممن كثيرأ 

إشارةدون بنمها العلبري ير نفمن منقوله قوحدتها تي، للعل
لدلك،ل؛؛

علماءأثرال عباس ابن فيه ينقل عباس لأبن كلاما نقل رابعات 
بنناغ سأل ءنا>ما كقوله ، ه( ١ ٤ )ُت،ه النحوي عمر بن كعيى حرين متآ 

•رالئواءتلاو-مرة: آلشيره سرآء ثل معنى عن الأزرق 
المحويعمر بن عيسى عن يكر الونئل، الئواء: وأصل والمنهج، المضي 

وهلت قال وسطي. يعنيI سواني، انقعلع حتى أكتِب، زلت، ما ث قال أنه 
بنان لحشاهدلأأ أورد نم . ا؛ • . نعم. نال؛ ذللث،؟ العرب تعرف 
العلاءبن عمرو أبي لكلام، بنقله ذللئ، مثن ومنن هع. ثابت، 

بنونيد والأعمش، وحالف، اتى، والكوحمزه، عود، مابن بالتاء)ئئلوا( قرأ )١( 
التيسير، ٣٢٥بعة الانظرن باياء)سلوا( الباتون وترا يعقوب• عن وردح علي' 
آ/ما/آ.اكر ، ١٢١

.ir\/الفتي \لإ.أأ اتل م)٢( 
.٤١١٨)شاكر( اتجري تقبر انظر: )٣( 
.٤٩٦آ/هبم؛_ )شاكر( اتجري نفير ني بما وازنها  ٤٥-  ٤٤ا/ الفتي اتل مام: )٤( 
م.ائلالإئمالفيا/ه؛لأ)ه(





سورةمن السادسة لأية ا تصبمسر عند بأكاظها لمسا ا كرر يم ٠ عسى لا وا 
واحدشعري لشاهد تكراره ذلك ومثل ، ١ؤثاءهر لسم ت المائدة 
تزهير كقول مختلفتين، مفردتين على عباس ابن به استشهد 

^ثألممانةَبضامثقدف ١^ شام أند دى ل'
روايةغي . رربنانءات معنى على يه عساس ابن اسشهاد ورد فمد 

للست:

معنىعلى به استشهاده وورد الملاح. شاكي بدل . البنان. شاكي 

محادر،عدة من مجموعق المطبوعة هذه أن لي يفلهر الذي سابعا! 
الموطئأوردها فقل يوطي، للمالنثورءا ررانمر هو الصادر هذه وأهم 
Iذلك، أدلة ومن والايات، الثور مواصع بحسمنا يزلا 

عنمسائله في ني العلرروأحرج مسألة! كل فبل الموطئ يقول - ١ 
المطبوعة.وهكذا ا؛. . ٠ . وكذاكذا الأزرق ين ناير 

مماالموطئ، عنه نقلها مسائله، في العلمي يها انفرد مسائل هناك — ٢ 
عليهعميرة الرحمن عبد الدكتور ياعتماد يوحى 

فيالمخعلوطة، في لمت، تي للعلالموطئ عزاها ائل مهناك _ ٣ 
علىأدل وهذا ، تى العلائل مش عممرة الل.كتور ذكرها حين 

التثورأأ.ارالدر على اءتم.اده 

ممدرأالأنباري لابن والأبتداءار الوفقط راإيضاح كتاب، يعد كما 

•١.٩; \؛i\ Jالمدر انظر: )٢( القي ائل؛لإمام م
.١١٥ا/تعين دون للهاولي الهلي ائل مفي ب وتل- ، ٥٢٨^٠١^
٢اسيسائل  -١٠١/م١٥١/١،
يماقابل ، ٢٤٨، ٢٣٥، T-Y"،  ١٣٦العرب شعر ني القرآن غريب 

٦١٩٦;، A٩٠/فيالدراومر"ا/بآأ،  ،٢١٠٠.
٠.١ ١ ١; الطش الإمام ائل م،  n١٦١/ المثور اكر انظر: )٦( 

انظر)١( 
انظر)٠١( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 



ائلالممن عددأ عنه نقل حنث المطوعة، هذه لجاح مهما 
عباسلأبن به ونللطبري كلامآ منه أحذ نقد الطبري نمير وكذلك 

يرنفوكذلكؤ لأمنلة. ا بعض تقدت ومد ، ذل-ك، إلى الإشارة دون 
ائل.المبعض منه نقل فْاو القرطي 

المطبوعةهذه أحرج الذي ائل، المهذْ جامع أل يرجح كله وهذا 
ائللمالمخهلوطة النسخة يحمق لم تي* الطالإمام ®مسائل ونماها 
لموربما مجامع،  ١٦٦برقم المصرية الكتما دار في المحفوظة الطستي 

المخطوطةهذه امرائي انإبراهيم الاJكتور حقق وند عليها، يهللع 
لمحمدالمخهلوطة لهذه آحر نحقيق وهناك تقدم. كما وأحرجها 

القاهرةفي اكقافية الكت._ا مؤسسة من صدر نعامة، وأحمد الرحيم عبد 
بنناغ الايتؤ مؤ — العربح معر في القرآن غريسخ ® I بحنوان ه ١ ٤ ١ ٣ عام 

مائتينفيها المائل عدد بلغ وهمد ه، عبامن بن الله عبد إلى الأزر3، 
كلمةعن واحدة مسالة ءا.ا القرآن غريبج عن كلها مسألة، ين وحم
فيعميرة الرحمن عبد الدكتور ذكر حين في ،. ه؛ الخهلامج بن لعمر 
١مسألة وأربعمائة ائل مسع المسائل هذْ 

فيليسا ائل لميكره المخهلوطة هن.ه على اطلاعه عدم أدلة ومن 
يذكرهالم المخهلوطة صمن لمسائل ؤإهماله ، الهلتي ائل ممخطوطة 

شاهدبذكر ناغ شرط على لبتا ائل معميره ذكر كما المعلبومة في 

،١٣٦، ١٣٥، ١٢٩، ١٢٨، ١٢•، ١١٢، ٨٢\إ0ص ص الإ.ام مائل ١^: )١( 
ه-ا.، ٩٤«م، أ/آاا، ١٥•، ١٤٧، ١٤٢

.١٦•رقم المالأ ، ١٩•العرب شعر ني القرآن رب انظر: )٢( 
.١٢١، ٣١•٣. ، ٢٩، ١٦٨، ١١٥\إأ\ل القي اوام مائل انظر: )٣( 
،١٦٧، ١٥٦، ١٥•، ٩٢، ٨٩، ٧٢، ٥١العرب شعر ني القرآن غرب انظر: )٤( 

المجموعةالظض انل في ولم،  ٢٨٣، ٢٦•، ٢١٨، ٢٠٥، ١٩٢، ١٧٣
لعميرة.



السيوطيعن نقلها وقد مسألة، كل قي الشعر من 

ائل:للموالشرين ١^^^٠ عرض نهج م* 
والمحديئنالقران علوم في والمصنفن المفسرين عرصن اختلف 

تطريقتين على المسائل لهذه 

كماواحد، مكان في واحد بإمحناد ائل المهده جمع الأولى• 
والهيئمي،والهلبراني، انله، مفي تي والهلالأنباري، ابن صنع 

الإتقان.في والسيوطي 
عنهاالمسوول لايامت، وا السور بحس، ائل المهده تفريق ت الثانية 

الدرفي والسيوطي والترطبي والرازي كالطبري المفسرون فعل كما 
■المتور 

فيمجموعة التعرية الشواهد فيها وردمتح التي الروايات أما ف- 
الهلبرانيثم الأنباري ابن رواية في كما مختصرة وودت فقد واحد، مكان 

نقمنفقد واحل. باسناد متسلسلة نافع ائل محاءرث، حين، والهيثمي، 
بالثعرعثّاس ابن لها استشهد مسالة، وثلاثين إحدى العلبراني معجم 

نسبةوفى الشواهد، ألفاظ فى اختلاف وفيها والإمحلأمى، الجاهلي 
المم.اولتهذه أمثلة ومن الأبيات• 

تواطهقمحنا ؤ؛ثبثذ • هك الله قول عن أخبرني ت نافع فال - ١ 
الشواظ؟ما [ ٣٥]ارحض; 

أمية!بقول مستشهدأ فيه، يخاف لا الن«ى اللهب، I عثاس ابن قال 
t rW الش_واظنهب دائنا ؤننمح كنزأ تشن، يفل تأ ن
[٣٥]الرحمن: دشمإي،ه ثلأ ؤرم١م، ت قوله عن أخبرني ت نافع قال - ٢ 

المحاس؟ما 

.٣٦الأزرق، بن U؛،؛، ماتل انفلر: )٢( •٩. ا/ القي مائل انظر: 



^^؛؛لهميم

النابغةبقول محتجا فيه، لهب، لا الذي الدخان عباست ابن فال 
الجعدي!

نحانارنيه افث نجعل لم ط النلس بز!ج كفنوء ثضيء 
بيههت هك اغ نول عن أنم—رني افع: نال ن- ٣ 
فياجتمعا إذا المرأة وماء الرحل، ماء عباس: ابن قال ٢[ ]الإنسان: 

الهذلي:ذؤيب أبو .قال . مشجا. كان الرحم 
نشنجبه بنط الئي-ش حلال مغه والمويين الثمل كال 

ّيىرلإ عف أقه تعالى: فوله عن خبرتي فا نافع: قال - ٤ 
سمعت،أما . . القادر. عباس: ابن فال المقيت؟ ما [ ٨٥لاو_اء: نمناه 

النابغة:بقول 

نمن،أصفي ؤإني عنه الثمّن كممت ضعن وذي 
فيمجموعة وشواهدها الأزرق ابن مسائل فيها وردنا التي وأما 

السادسالنؤع خصص فقد اليوطي، فعل فكما معلولة، بهلريقة واحل. مكان 
نافعائل مالؤع هذا صمن وأدرج غريبه، لمعرفة القرآن علوم من والثلاثين 

روايةومس • مسألة وثمانين وسع لمائة متضمنة روايته في حاءيت، التي 
عليهاللحكم يكفي ما العلل من يتضمن - سندها عن فضلا - السيوطي 

العلمني.مسائل في ائل المومثالها العلرق. دراسة في تقدم كما بالوضع 
بايحالتفسير بج كتتفي مفرقة الأزرق بن ناغ ائل مإيراد أما و— 

يوطي،للالمنثور الدر هو ذكرتها التي التفاسير فأوعبج والأيات السور 
والرازي،العلبري، ير كتفالمتهدمة التفاسير يعفى أنل وبشكل 

وغيرهم•دالقرطي، 

٠٣٧الأزرق بن ناغ ائل موانظر' ، صرو٥ ت*ميجه تقدم )١( 
•٣٧الأزوف بن نافع سائل وانظر: ، ٧٣ديوانه انظر؛  ٢٢)

.٤١٦_ rAY\/الإتقان اظر: )٤(  ٠٥٩الأزرق بن نافع ائل مانظر: )٣( 



٠المائل في الأ٠سشيد ْءج ٠
الأزرقبن نايع مائل في وردت التي هماس ابن شواهد أصبحت 

هذهمنهج وصف ؤيمكن بعد، من اللغت وعلماء النحويين عند شواهد 
تكالتالي أحرجتها التي الكب في ورودها بحب المسائل 
بعرسنايمي ما نحتا تدخل فكلها • لغوية النواهد هدم جمح - ١ 
ائل،الملهده أصلا يكون أن يه ئالدي الجزء ميما ولا القران، 
فيحتى بغرابته القول يمكن لا ما فيها دخل التي الزياداتر بخلافج 

له.أمثلة ذكر تقدم وقد ه،. الصحابة عمر عن قفلا الراهن، العصر 
cJli^فلا الجوابؤ، في الواحد الشعري بالشاهد الاكتفاء . ٢ 
ابنأن تقدم ما غير الأمثلة ومن الشعرية. الشواهد من بالمزيد السائل 
فقال;[ ١٧لالأس.قاق: ا.اه وس وما ^^^، ت لأية ا معنى عن سل عباس 

جمع•ما 
الثاعرقول تسمع ألم 

ناتمارىتحدذ لم منتوسمايت، 
دونالشاهد يدكر تماص فابن • الشعرية الشواهد شرح عدم ~ ٣ 

معرفةإلى راجع وهدا . عنهاثول المالغريبة اللفعلة لشرح التعرض 
ذللئحفي الناس طقايتؤ لدى المعرفة هده ونلهور الشعر، بمعاني السائل 

ممنلا ذؤ ُؤما ت تعالى قوله عن نافع سأل عندما ، المتقدم.الحهل 
؛•١٣• نرح ل ُإ ،ذ 

العربحثح كانوهل نال ربكم. غثلمه نحالو0 لا تماس؛ ابن نال 
ذؤي-اتأبي فول سممتج أما نعم، قال؛ ذك؟ تعرفج 

مثرب.غير )١( 
الوش،إبماح ، Yiv/Yi)هجر( الطري ير نفوانظر: ، Y٢٩٢/القرآن مجاز انظر: )٢( 

.٦٩ا/\/ا■- والابتداء 





لتثقل! معناهابأن عباس ابن فرها [ ٧٦تالةمّص: ألتنتَوه قتنآ تنهب 
القيس•امرئ بقول ذلك على استنهد ثم عليهم. 

بالوحزرتنوء الضعيف مشي عجيرخما يثنهلهأ ئنشم 
ووصفالنسيب جوانب من جانب إلى يشير معناء فى الشاهد فهانا 

الجانبوهو معناه، دون الشاهد لغة إلى نفلر عباس ابن ولكن النساء، 
التمسوفد يمن؛• بمعنى ثاء أ0 وهي الشعري، الشاهد إيراد من المراد 

العلماءاستشهد #ونل فقال! ذلك في لف للالعير الجرجاني القاهر عبد 
ثمالمبيح، الفعل ذكن وفيها المص، فيها بالأبيات ؤإعرابه القرآن لغريب، 

ولميريدوْ، ولم المحس ذللث، إلى يقصدوا لم كانوا إذ ذلك، يعنهم لم 
رأحله*ر من الشعر يرووا 

•عنها المسئول لأية ا فى أحرى دون لفظة لمعنى الاستشهاد - ٦ 
فسر[ ٣٦إلنوه ألنق ؤة؛بمإ تعالى• قوله عن السؤال فعند 

يعترضالذي والمعثر ^٠، ٥۶١يما يقنع الذي بآنه القانع عباس ابن 
فقال!الشعر، من لدللن، شاهد عن الأزرق بن ناق سأله وثل• الأبواب، 

الشاعر!قول يجست أما 
والثدلل٣،\و1ن\-نإ وصد من حى نكثردهلم على 

دونلمعتر، ١ لمعنى هدا محا أورد لم اللفظتين، ّسرح فد فهو 
القاغر٤،.

الضير:كتب، قي الأزرق بن نافع ائل مثر أ* 
علىمطردآ، منهجا تتخذ عباس لابن المنوية ائل المهذه أولا! 

العربنعر في القران غريب أ/بمم، القي مائل وانظر: ، ٤٦٥ديوانه انظر: )١( 
٢٣٤.

.١٤٥ديوانه لي لنمر )٣( . ١٢الإعجاز دلائل )٢( 
٠٥ ٠٨*ا/ المنثور الدر انظرت )٤( 



الكريمالقران تفسير في ؤك>ي ؤدثا>وو لتكإ 
شعريشاهد يعقبها بكالمة، الكلمة رح ث في استثناء، دون واحدة وتيرة 
فيوردت التي الألفامحل هده مع رون المقتعامل حين في للتفسير، مؤيد 

اللففلتشرح إلى حاجة ت المقيرى لا فقد مختالفأ، تعاملا المائل 
شعريبشاهد يريقها لا فقد شرحها فان قليل، وهو المائل في الواردة 

وجوابعباس لابن الأزرق بن نافع سرال، ذكر ففد الرازي، فعل كما 
الفقد بناهد دعمها فإن الثعريةر١،، الشواهد يدكر أن دون له عباس ابن 

الثرية.الشواهد س غيره ومعه شعريا يكون قد أو شعريا، الشاهد يكون 
تتعالى قول في النحاس معنى عن الأزرق بن نافع سأل فمثلا 
ا؛نفقال هّآ؛ا لالرحن_ن: .ه دن؛ماتاتي ،ئ رمحاس ئاي تن ^ ٠١٣عوقا 

الجحدي!النابغة بقول محتجا فيه، له—، لا الذي الدخان عباس؛ 

نحانارفيه اطه نجعل لم ط ئلب السربج ك-صوء تضيء 
لهذهعبيدة أبو تعرمحى فقل. الجواب، بهيا ريى المفجل تأثر وقد 

،ه نفبالثاهد لها واستشهن. عباس، ابن ير بتفرها وفاللفعلة، 
،ءهiيةر وابن ،، والزمخشريل ،، والaلبريل ،، الفراءأ فعل وكيلك، 

ُاهمديُ"■
معدلالته على حاففل المائل في للمفردات العجمي الشؤح ثانيات 

الأول،اللغوي العزف، على يكون أن ينبغي القرآن فهم لأن الرمان؛ تغير 
اللغويالدلالي بالتطور التأثر دون القرآن، نزول إئاف المتعملة واللنة 

بقيعباس ابن ره فالذي ير التففإن يم ومن ذللئؤ، بعد المحادئ، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٥( 
انظر)٧( 
انظر)٨( 

.XY/Y؟، ١٥٧الممسرامرلورازيخا/ه؛، 
•٣٧الأزرق بن نانع مائل وانظر: ، ٨١ليدانه 
•ا/ياااالقران ساني انظر: )٤( . ٢٤٥ِ  Y٢٤٤/القرآن مجاز 
.٤٤٩؛/الكثاف انظر: )٦( . YYY/YY)هجر( اممري تمر 

للاض.الثياس ب وثد ، TTA/\oالوجيز السرر 
.١٧/١١Yالقرآن لأحكام الجامع 



يالناهدالمفسرون استشهد وربما لأن، ا حتى الدلالية قيمته على محافظا 
الشعريالشاهد تغير وريما تمسه. عباس ابن به استشهد الذي الشعري 

نولهفي النوافل معنى عن نافع موال مثل ائل. المفي الدلالة دون 
الدياللهب، بقوله: عباس ابن فأجابه [ ٣٥]الرحنن: ه هوة ؤ.ئبمل تعار: 

Iالصينإ أبى بن أمية بقول مستشهدأ نيه، دخان لا 
ال؛؛واظرا،نهنؤ دانبا دئئمح كنزأ ئبئ، نظل ثآ ائنن

هذهثرح في حميعا وافقوه ند بحده من رين المقوجدت ففد 
أمسام:ثلاثة على الشعري بالشاهد الاستشهاد في واختلفوا اللفظة، 
ابنومنهم به، تشهد ام الذي ١لشعري يالشاهل"• امسشهد ن م— 

وأماعباسي، ابن ذكره الذي الشعري الشاهد بذكر اكتفى حيث، ، عطية 
أبوذكره الذي والشاهد عباس، ابن ذكره الذي الثايراJ أورد هل القرطبي 

.، والطبريل عبيدة 
قال:حيث، ءبيل.ه أبو وهم ٠ احر شعري بشاهد استشهد ن م— 

رؤ؛ة:قال فيها، دخان لا حج نؤ الي النار وهو واحد، راوشواخل 
١^١٧٤٢ض خرم، ورز إنليلمسزسايافا 

الشاهدفي خالفه ولكنه التفسير، في عباس ابن وافق قد فهو 
فعلوكذللث، عباسى، ابن به اسستسهد الذي اهل< بائهد بمتفلم المعري، 
الشعريلْ،.والشاهد التفسير في عبيدة أبا وافق فقد الطبري، 

ففدالفراء، ومنهم ■ ير يالنفواكتفى حر بالهل تيلم ن م— 

.٣٦الأزرق ش ٧^ مائل انظر: )١( 
.٣٣٨.  0٣٣٧ا/انحروالوجتز انظر: )٢( 
.١١٦\\االقرآن لأحلكم الجا،ع انظر: )٣( 
Y٠٢٤٤/ام1ن رام: ^١^.ز أجلْ لم )٤( 
.٢٢٢.  ٢٢١/ YY)مم( الطبري تمر انظر: )ه( 



^^؛ميم

الثعررا،,من بناهد لها يستشهد لم رممه للفنلة، المسير قي وافقهم 
عنالأورق بن نافع مائل في التعره الشواهد اختلاف ثالثا! 

منكل يعد الذي عبيدة، لأبي القرآن* ررمجاز كتاب في الشعرية الشواهد 
أحدعبيدة أيا أن مع الشعرية، شواهده على عاله المران عريسنا في بعده كثب 
والمرطصعطية وابن والزمخشري العلبري ناثر كان وقد ،، ١ ائل المرواة 

الأزرق".بن نام ائل مبشواهد تأثرهم من أكثر القرآن* ءمجاز بشواهد 
،•الأزرذأ بن نام ائل مبوصع عيية أبا اتهم من نول في يطعن وهذا 

الأزرقبن لنام جوابه في هماس ابن بمنهج المقرون تأثر دابمات 
*مجازفي عبيدة أبي لدن من منهم أحد يشذ ولم بالشعر، الاستشهاد في 

بكبارمرورأ المعاصرين، من عاشور وابن الشنميطي حتى القرآن*، 
فىالشعرية فالمادة والقرطى، والزمخشري عهلية وابن كالطبرى المقرين 

ائل.المبهده تأثرهم على تدل الاستشهاد في ومنهجهم تفاصيرهم، 
أربحهاليرب® أشحار ارجمهرة كتابه أولى في القرشي أورد ا! حام

التيالقرآنية اللفعلة ين.كر شاهد كل ويعد الشعر، من شاهدأ وثمانين 
ائلملطريقه مخالفة بهلريقة الشعري، الشاهل. في لما موافقة وردت 

؛*LJالشاهد يأتي نم القرآنية اللفظة عن بالسؤال تبدأ التي الأزرق بن نام 
.JLftشواهي القرشي ذكرها التي الشعر شواهل. من كثيرأ أن غير • ذللث، 

ذلكبل لهو هماسل؛، لأبن الأزرق بن افع ائل مروايات في وردت 
هذاوفي ،، ائلل المس.رد يولم عباس، لأبن نافع موال نمة ذكر ند 

ائل.المبهدم التأثر من نؤع 
دولائل المه هن. منوال على ئج رأيته من أكثر بس صائما! 

،٤٤م الكامل انفر: )٢( معاني انفر: )١( 
.١٥٦للجْللأوي التمر كتب اللغة،ي محاط انغر: )٣( 
.١٣٧، ١٣٤، ١٣٠/١الخرب اشعار سرة ط: انفر )٤( 
المابقالمدر انقر: )٥( 



الثمنشيأ١،محمد بى أحمد النص-ر أبو إشارة أدنى إليها الإشارة 
مختصركتاب وهو التميرا؛، في ررالموصح كتابه في بالحدادي المعروف 

اللمظةببيان فيه يكتفى وأساليبه، القرآن ألفافل من الغريب ير نففى 
علىتنهد يئم عبارة، بأوحر الأية في المشكل التركيب، أو الغرسة، 

ؤيقعالأزرق، بن نافع ائل مغرار على أكثر، أو الشعر من يشاهد ذللث، 
مائتي٢( ٠ ٠ ) فيها فئر صفحة، عشرة وثلأيثه مائة ( ١١٣)في الكتاب 

يرهنفعلى واستشهد الكريم، القرآن أسالبب، من وأملوبج غريبة، لفغلة 
المقرين،عند به المحتج الجتد الشعر من شاهدآ عشر وحمه يماتتين 

المحمقاّتطاع حين في شاهدآ، وعشرين ثلاثة إلا لقائله منها ب، مينولم 
منوية،غير شاهدأ وعشرون تسعة وبقى شاهدأ، ومتين وثلاثة مائة نسبة 

والمخضرمينالجاهليين من بشعرهم استشهد الذين والشعراء 
فقدواحد، موصع في إلا المحدثين بشعر تشهد يولم والإسلاميين، 

منؤيفلهر . له الفراء إنشاد على محتمدأ نواس، لأبى يبيتذ استشهد 
صحتها،لديه ثبتن، إذا الشعرية الشواهد بنسبة يعتني يكن لم أنه منهجه 
رذلك بيان ومحياني الحلماء، عند نهجا هدا كان وقد بها، والثقة 

اسمهاقرية إلى أو الحديد، عمل إلى بة نوالحدادى بسمرقني، القراء شيخ هو )١( 
و1بعةوهي الرمح،، حادة على وبسْلام دامغان بين كبيرة قرية أنها ياتوت وذكر حدادة• 
مقدمةا/ه*ا، النهاية غاية انظرت لاهجرق الأرس-اتة مد ش اليوم• لإيران 
٠٢٠-  ١٧للحداد الضر قي مماب 

٠١٢٠اشسر في \وو>وح انظر: )٢( 
صنفهتع1لىااا، اش كتاب تفسير لعالم نماه آخر، كتاب هدا السمرقندي للحدادي )٣، 

ملختيالشعر الاستشهاد من فيه أكثر وقد واحد، مجلد في طح و؛د ْلالموصحاا، بعد 
كتيهما غرار على التفسير فى وبلاعية لغوية قواعد فيه ذكر وتد شاهدا، ٦( ١ )٩ سواس0 

مابالشعر الاستشهاد من وفيه الصاحبي. في فارس وابن المنكل، تآؤيل في فتحة ابن 
عمدةهو الذي الجاهلية، ثمر سئما ولا الشعر، معرفة في الحيادي تدم رسوخ على يدل 

تفسيرلخلم المدخل انظر: الدراسة. هدْ ذلك على للم، ^ما 
٠٧٥٠ ٠٧٠٨ص؛٤، القلم دار ط. داودي، عدنان تحقيق للحدادي، الكريم القرآن 



الخالثالمبحث ج؛ 
ءوء

التفسرق بالشعر الاستشهاد ق وأتباعهم منهج 

نهنئ،الصحابة آحر وفاة متد المبحث هذا يدرسها الش الحقبة ئنتد 
نهايةحتى ما،هرا، نة الموفى ه مالك بن أنس الأكثر عند وهو 

التابعين،عصر هع متداحل الصحابة وعصر تقريبا، الهجرى الثاني القرن 
لصعوبةوهكذا، التابعين أتباع عصر مع متداحل التابعين عصر وكذللث، 
يجعلمما المابق، عن اللاحق ولأحذ الطبقات، هذه بين الفصل 
تقريبية.دراسة هذا على بناء الدراسة 

فيبالشعر الاستشهاد إلى سقوا فد جٌ الصحابة أن تقدم وقد 
ذلكفي عنهم المروي أن غير معانيه، ؤإيضاح الكريم، القرآن ير نف

دراسةأمكن ن ذلك في ه عباس ابن عن روى ما ولولا قلل، 
مالقلة الكريم، القرآن ير نففي بالشعر الاستشهاد في الصحابة منهج 
يصفةير التنففي حر بالالاستسهال ومن عموما، النفير في عنهم روي 

هوإنما بالشعر الاستشهاد في الصحابة منهج عن فالحديث، حاصة. 
ررحاءالأنياري• ابن هول، تقدم وقد حاصة، عباس ابن منهج عن حديث، 

علىالاحتجاج من وتابعيهم عاليه اممه صالي ال،ة رسول أصحاب؛ عن 
فىالنحويين مذهب، صحه بص ما والشعر باللغة ومشكله القرآن غريب، 
عباسابن عن التفسير في الشعر شواهد أورد أن يعد وقال • ذلكااا 

.١٦١;والابمداء ربماح!لوف )٢( rا٦^x الشلأء اعلأم سر انظر: )١( 



التفسيرفي بالتعر الأستشهإد في واتياعهم التابعين منهج 

لمأنه غير ٠ والتابمناأ الصحابة عن الحديث في كثير رروهذا ت وغير0 
والحكمدراستها من ينئن ما عباس ابن غير عن الروايات من يمل 
.عليها

الأمصار،عت، واتالإسلام، انتشر ررولما حليمة! حاجي يقول 
وكثرتالأراء، واختلاف الفتن وحدثت الأيهنار، في الصحابة وتفرفت، 
وعلوموالفقه الحديث، تدؤين في أخذوا الكبراء، إلى والرحؤع الفتاوى 
والحديث،القرآن معاقل ضثهل التدوين في نفلرهم مطمح وكان القرآن، 

والاستدلالبالنفلر واستغلوا إليهما، كالوسيلة هو فيما دونوا يم ومعانيها، 
فىوفكرة عفليمة، مملحة ذللئج وكان ٠ ٠ ٠ والامتنباحل. والاجتهاد 

المعلىالقدح عثاس بن افه عبد الأمة لحبر •وكاف مستقيمة،، الصواب، 
علمه،عة ل، الكريم القران نفير في عري الالساهي. توفليفح في 

اضكتاب، فى بالفقه له الني دعوة وبركة العرب،، لشعر حففله وكثرة 

أخرى:رواية وقمح، التأؤيل٠^٤،• وعلمه الدين في فقهه ءراللهم قوله: قمح، 
ابنعلم فير مبارك أثر الدعوات لهده كان وقد • الكتاب،،، علمه رراللهم 

عنروي ما التفسير في عنه روى ما هماق ففد للقرآن، وتفسيره عباس، 
فىاشيررآ،ؤالصحابة سائر 

.٣٤_٣٣/١اممونكثنإ)٢( انابق المدر )١( 
•٩.لزيهر الإّلأس الض مذامح انفر: )٣( 
المحايةفقاتل وفي ، ٣٣٥، ٣٢٨، ٣١٤، Y\n\/المد في أحمد أحرجه )٤( 

والمهقي، ٠٥٣١ا/بيان لابن الإحسان في كما صحيحه في حبان وابن ، ٩٥٥آ/
.٣٢•ا/• الكسر في واممراني ، ١٩٣،•/الموةدلاثل في 

الباريفتح وانثلرت ، ١٤٤٢، i١٤٣٢/مواصع عدة في صحيحه في البخاري أحرجها )٥( 

روايات،،( ٥٨٠٩)الطري ير نففي ه عباس ابن عن التقصير في المرئيات بالغت، )٦( 
دونهماغيرهما عن المروي نم روايات، ( ٨٥٦)عود مابن عن المروي العدد في ياليه 
•ذلك مح، 



^^؛يميم

Iالتابعين عصر قي التفسير مدارس هم أ٠ 
بأحذونتلاميد متهم لكل وصار الأمصار، ني ه، الصحابة تفرق 

مايشكلون ه،، الصحابة هؤلاء وبدأ والفقه، والتفسير القرآن علم عنه 
المراكزهده ^١^، وقد العالمية، المدارمى أو بالمراكز ميته نيمكن 

وأهمها:الهجرى الأول القرن من الثاني النصف في بالظهور 
الصحابيهو المدرسة هده وموس المنورة، المدينة رمة مل أولا• 

بنكعمر فيها أثر الصحابة لكار وكان الأنصاري، كعّتا بن أبي الجليل 
عمربن الله ومد ثابت، بن وزيد جإ، طالأبي بن وعلي الخءلابج، 

العاليةأبو التابعين من الطبقة هذه عن أحد وممن عنهم، تعالى اممه رصي 
اريبن وعهناء )تا؛هه(، المسيب بن وصعيد -(، ٠٩٣)ت الرياحي 

^،١٢٤)^،والزهري )دت،*آاير(، القرظي كعب بن ومحمد ه(، ٩٤)ت،
٢.)تااُّااه(ل أسلم بن ونيد وغيرهم، 

شيحهو المدرسة هذه وموس المكرمة، مكة مدرسة ثانيا: 
الدينوتلاميذه )ُت،حأ"ه(، هأ عباس بن افه عبد الأمة وحبر رين المق

)تا'ُابمه(،نيد بن جابر أبوالشعثاء منهم كثيرون عنه وأخذوا لازموه 
مولىوعكرمة ، ه( ١ ٠ )لتا؛ حبر ين ومجاهد ه(،  ٩٥)لتا جبير بن ومعيل 

أبيبن وعطاء اه(، )ت<اُ• ان كيبن وطاووس -(، ٠٥١ )ُتاه عاص ابن 
التفسير،مدارس أوثق المدرسة هذه وتحد وغيرهم. ١ه( )ت،؛١ رباح 

تعالىافه رصي عباس ابن لكانة التفسير، في يالشعر استشهادا وأكثرها 
بهالناس أعلم فإن التفسير اروأما تيمية• ابن يقول التفسير، علم ش عنهما 

ءثاس*لأ،.ابن أصحاب لأنهم مكة؛ أين 
بناض عبد الجليل الصحابي هو وموسمها الكوفة، مدرسة ثالثا: 

والخرونض ، ١٩٢٨الإتقان انظر: )١( 
.١٢٧- والمفسرونالتفسير ، ٥٤آ/المعادة مفتاح وانظر ، ٦١التفسير مقدمان )٢( 



التفسيرفي بالشعر الاستشهاد في واتبامهم التابعين منهج 

ولازموهعنه أخذوا الذين وأصحايه —(، ٠٣٢)^،هئه الهذلي عود م
،)تمآ*ه( الرحمن عبد بن روق وم)تاآُه(، نير بن عالقمة 
وغيرهم.اه(،  ٠٥)والثمي رتأ1ه(، الخعي يزيد بن والأموي 

أبوهما حاليالين يمحابيين حفليت ونل البصرة، ة مدرّت رابعا 
المحاسنهذين عن أحذ وقد ه، مالك، بن وأنس الأشعري، موسى 

وغيرهمالالخباني وأيوب البمري، الحسن التابعض من 
الانتثارمجن وافر حفل العمر هذا في ير التغلعالم كان وقد 
حلفةأو مسجد يخلو يكاد فلا إليه، الناس وحاجة لأهميته والذيؤع؛ 

للقرآنتفاميرهم وصلت، من أوائل ومن الكريم، القرآن ير نفمن درس 
ءهلاءونفير ١ه(، ٠ )٠>:،؛ حبر بن مجاهد تفسير التابعين عمر من الكريم 

يرونفه(  ١٦١)مت، الثوري سفيان ير ونق—(، ٥١٣٣)^،الخراساني 
وغيرها.(، ١٥٢ )٠^١ الصنعاني الرزاق عبد 

*التابعين مير ن٠ 
وقلفها، الصحابة لجهود امتدادا التفسير ني التابعين جهود وتعد 

ولاعلمه على كبير حرص التابعين من ه هماس ابن لأصحاب كان 
القرآنمجاهل. عرض فقد الكريم، القرآن بتفسير منه يتعلق ما سئما 

ابنعلى الممحف، عرصتج أيضا: ؤيقول ثلاثين عليه الكريم 
آية،كل عند أنفه خاتمته، إلى فاتحته من عرصاُت،، نلاث عباس 
ابنقال كما معه يصطحبها كان ألواح في ذللا، ؤيدون ، ٢٣^١٣وأساله 

ومعهالقرآن، ير نفعن عباس ابن أل يمجاهدأ رأبتا مليكة: أبي 
التفسيرهمن سأله حتى قال: اكتبؤ، عباس: ابن له فيقول ألواحه، 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

••٦.. \/UA للخضيري اكابمين تمر ]س لضاث اض 
.٢٣٣/YUالكمال ض ، ٢٨•T/ الأوبء حلة ه/ا-أأ، معد ابن طقاّت، 

٠اكهذس، تهذس، ، YUالأولٍاء^\<حلت ، ٩٠ا/ )شاكر( ص -فير 





،—————أالتفسير في بالشعر اvستشهاد في واتباعهم التابعين منهج 

الذائد:له يقال الذي الكندي عدي بن جتلة شعر وأنشدني اليمن، أهل 
جناذانمى ثعلام ذناذ ادا ذتعئي الموافي أيدي 

ثجادارالندرها مى وآخد جانبا نرجامها وأعزل 
عباس،ابن عن الشعري الشاهد ينقل ثم الأية، مجاهد يفنر وربنا 

حيث،[ 4.١٧ وس دما تعارن قوله ير نففي كما 
عباس;ابن قال جثع، نا : تفسيرهافي مجاهد قال 

ناتمارىيجدن لو منتوسمات 
المعنى،هذا على الشاهد بهذا استشهد من أول هو عباس وابن 

كتبهمفي ذلك، بعد المقرون تناقله ثم مجاهد، ذللت، عنه ونقل 
فىبرز فقد عكرمة وأما ١ه(. )رت،ه٠ عباس ابن مولى كرمة ع- 

علىيسير دللث، في وهو بالشعر، تفير0 على الاستشهاد مع باللغه ير النف
فيعكرمة عن رؤين، التي الروايات فمن ماس، ابن شيخه نهج 

ولدهو فقال: الزنيم، عن رجل سأله أنه التفسير، في بالشعر الاستشهاد 
شعرتمحت وثمثل الرنى، 

لثيمر؛اخنج، دو !لأم ٣ أبوة نن، بمزف لم، ينم 
قال:لمأ الكيي، الفاحز الدعذ الزنيم: أيضا، وعنه 
ضزدفىةنضالآد;ماصرْ،ون\أ ادئيال تذاناة محم 

.٧٥. ا/٤٧والابمداء الوثف إبماح )١( 
٦٦١٦والابداء الوص إيضاح واننلر؛ ص، الشاهد تخرج تندم )٢( 
القرانلأعام الجامع )هجر( اتجري تمر ، ٢٩١آ/القرآن مجاز ام: )٣( 

•آ/آ\اا.

.٦٤ا/والابتداء الوتف إيضاح وانفلرت قاتله، أعرن، لم )٤( 
وأنكرالمص للخطم الكال مص وسه ، ١ ١  ٤٦•آ/ الكامل ني كا لحان الم، )ه( 

لأحكامالجامع وانفلرت ، ٣٨٧-  ٣٨٦ا/هثمام ابن يره لوأحال، لحثان يكون أن 
.٢١ا/القرآن 



الكريمالقرآن تفسير هي ؤءثام> ص

تقال [ ٤٨]ارحنن: .ه أدالإ ت تعالى قوله في عكرمة وعن 
ألموأغصان، ظل ذوانا ت رواية وفي ، الحيطان على الأغصان ظل 

الشاعرقول إلى تسمع 

حناناالنصون لئن هلي ندعو حنامة نديل بص شوينث، نبج نا 
٢٣١١٠قطاالعنمور من محلننن ذا صاؤيا صادنؤ نرحين ندعوأيا 
[١٤.ه الثاين، نم ^^٥١ ت تعالى نوله في عكرمة وعن 

ألااهرة، مكلها الأرض ت نال، لمغل وفي الأرض، وجه الساهرة قال،ت 
الثاعررء،:قول، ترى 

١٢٠نا وصمد بحر صيد 
قال:ثم تميلوا، لا أن قال: ٣[ ]الماء; مزلواه ٠ عكرمة: وعن 

طال_،:أبى قول ّمعت، أما 
بمإزانسئمحقا:لرأ،

ئ؛؛،ؤمق ت نوله عن مثل أنه عكرمة عن حميد بن همد وأحرج 
أماالمرأة، وتراي، الرحل صل، قال: ٧[ ]الطارق: ؤألمتح، ألقض 

الشاعر:قول سمعت، 

ذبلاّهالثقراضئصظاماسءلىمب ّذ
فيعكرمة بعد ؤيأتي . م( ١ )>YA،1 نيئ بن الرحمن بد ع- 

.٢٤•/ YY)مجر( ١^ تمر انفر: )١( 
.٢٦٦^/الأغاني في 'الث مع والمان مننت، اوك_، كم، بن ثان م )٢( 
الجامعا/ها■، والابتداء الوتف إيضاح ، ٢٤آآ/•)مجر( اللمري ير نفانظر: )٣( 

.٢٥/١اظ^للأحكاء 

)مجر(اليري تتر اقر: )٣( 
.٢٥ا/القرآن لأحكام 

أءردّلم )٤( 
.٢٢٨/١٥المثور الدر ، ؛أ/٦٧)مجر( اتجري تمر انظر: )٥( 
.٥٥•U/ )شاكر( انجري تمر ، ص٧١ ديوانء انظر: )٦( 
٠٣٥١. ٣٥يا/•المثور الدر انظر: )٧( 



التفسيرفى بالشعر الاستشهاد في وآتياعهم التابعين منهج 

عدةعنه وردرت حيت ، أصالم ين نيد بن الرحمن عبد بالسمر الاستسهال 
اينقول دلك فمن الكريم، القران تفسير في بالشعر فيها استشهد روايات 

نالت[ ٤٦: o_l]١^^ آمغى يته لثئثا زم ت تعالى قوله ير نففي نيئ 
صراربن الثماخ عنى وإياْ به، متعلق القالب الذي القلب نيامل الرنين 

اادب؛>الاابميم يانربي ء-رابمث يحلي يحملن 'إدانيض 
->ءلثالجهنن ^١ ١٥ألثس0لوزا رن تع، قوله ير نفوعند 

هال؛وهب، ابن أحبرنا ت نال يوض *وحدني اتجري• قال [ ١٥تالجنت 
بيتوذكر الجائر، ت والناط العادل، ت المقسط نيين ابن نال 

)آ(.ْ،
•يعر 

(٣)! عقاثهارمالمموص أردى نا مل ومن ثثع عهد ني الأنلأك ض منطنا 
؟cJهء ألثثاي مرئَ أنزل ٠^٠؛^ تعالى• قوله في زيد ابن وقال 

قال1رعوف، قالت ■١[ واه بتنؤيز محي ثبجّ نيته 'ئماب ينه 
الشام؛،:وقال الإب، الإنانة: 
،الآحماللمسيمة ابن 1الث، أولى مثاله أوكاخز ترعه ابن مثل 

الأ-بماللا'،راعية ابن يا قال: 
ألملؤْتاعإ -ثق بميم يى ثت، ؤ. تعالى: قوله في نيد ابن قال 

ومنهالشن، الغي قال: [ ٥٩ت مريم ل عتسا يمحود< ئسؤف ^؛؛^، ٣١١ؤأئعؤإ 
الثام٧،:قول 

Mo/rr)هجر( الطري شٍر ، ١٩٨ديوانه انظر: )١( 
المن.نار اعرف لم )٢( 
وأثبتهاالثانية ورجحت المطبؤع، في المثبتة وهي ُأردىُ، بل-ل ُأدريُ روائي- في )٣( 

.٣٣٤/TY•)مم( الطري تمر انظر: ،_. JJلماسها ها 
.٢٤٩ديواه انظر: >ه< اسي. الأخطل )؛(ص 

الأصغر.المرقش م )٧( >بىءر( الطري شير انظر: )٦( 



(٣)

^^ذ؛؛ميم

،^١١آم ض بميم لا نم ومن م، الناس بمحمد حيرأ نلف نني 
البميم يبمذ وألأوئ آلثثرت ؤ، من ^ قوله•' في نيد ابن ونال 
تال ف[ ١٩]الأتس1»: .ه ضسثويا وي عادتدء عذ 

لالأذساءتينميدآه وؤلأ نال• ار. الامتحوذلك يملون، لا بم-تمريآاه 
فيهوالكلام معناه، واحد كله هذا [ ٣٨]نمك: دث؛زداه وؤ؛؟ •٢[ 

علقمهقول ومنه ،، وثام١ أعيا إذا حجير بعير ت نولهم من وهو مختلش، 
٠هميه بن 

دصديث،رمجنذها وأنا منص، عفامها ثأنا الحنزى جم يها 
ئنثومح.4نجي بن ؤسمل ت ه ولقفي د نبن ابال ون

تحسان قال الخمر، ت المختوم الرحيق [ ٢٥

الثنسوأيصئذ تردى عليهم البرص درئ مى بمتمون 
علىبالشعر الاستشهاد في عنهم يحففل فلم التابعين، بقية وأما 

الناسأحففل ومن ثاعرأ كونه مع فالشعبي مفردة، روايات، إلا ير التغ
عند— عليه ونمن، فيما — واحدة رواية إلا عنه يرد لم ، العرب، لشعر 

تالشعبي قال [ ١٤]الازءا،ت،: ا.ه آلثايرئ هم  ١٥٣تعالى؛ قوله ير نف
لأمية؛أبياتا أنثي• ثم بالأرض، 

و.طيصحيوا لحم يييها 

(٤)

القران،لأحكام والجامع ، ٥٧٤ءا/)مجر( الطبري نمر ، ٢٤٧اJنماUت، انفلر: )١( 
.٨٤آ■/

)قوم(. ١٣٥٥/١ العرب، ، jlJ- انظر ال—ير• عن توم، اى؛ )٢( 
)هجر(الطبري تقبر ، ١٤ديوانه انظر: )٣( 
بدمشق.وةو'\0 وتردى والبرص ، ٢ ١ أ/٥ ٤ )هجر( الطبءِي ير نف، ١٢٢ديوانه انفلر؛ رأ( 

١٦٠٠ا/أهه، البالل.اذا ممجم انظر• 
.٥٠؛أ/ الأغاني ني والأحهلل مروان، بن الملك، ■بد •ع خرم انظر )٥( 
الدراومرها/مآأ.، ٤٧٥/١٠انمف، انظر: )٦( 



التفسيرفى بالشعر الاستشهاد في واتباعهم التابعين منهج 

ابنإله سبقه فقد الساهد، بهيا الأستسسيد 3ى مسبوى وهو 

ه•عاس 
قولهتفسير في منها قاليلة، روايات إلا عنه يرو فلم الصحاف وأما 

الأكوابت نال [ ١٨]الواسة! سلؤ نن ؤس وأار؛ق تعالى' 
بقوله:الأعشى عنى ؤإياها كوتا، بالمهلية وهي لها ليس جزاو 

،ويذر١ كوب لهارندسى ا طنتافنفصريمئئ 
بالشعر،الاستشهاد من مقلا كان ففد حمير بن محعيد وأما 
ؤبلبمإؤ تعالى؛ قوله ير نفعند منها جدأ، قليلة ذلك فى عنه والروايات 

الذيالمسائل المانع: جبير: بن معيد قال [ ٣٦لالحج: وأذأووه ألملغ 
للثماخ:أبياتا أنثي ثم أل، ي

نماذنةأثساضوعرىمشي ننلخن الخن؛ نماو 
أعطي،بما يقنع الذي بأنه القانع هماس ابن فسر فد حين في 
ثاهدعن الأزرق بن نافع سأله وقد الأبواب، يعترض الذي والمعتر 

:الشاعر قول سمعت أما فقال: الشعر، مجن لذلك 
الثقلينوهمد غويىشربخسبمبما 

العربلشعر التابعين أحفظ من إنه فمع دعامة بن قتادة وأما 
الشعر،من البيتح في يختلفان أمية بني من الرجلان كان وقد ، وأيامها 

يحفظلم أنه إلا ذلالث،أا"،، عن اله يالبصرة ش قتادة إلى بريدآ فيبردان 

.٢٩٧/TT)مم( الطري شر اطر: ، ١٧ديوانه ثي الست، )١( 
اJتتوروالدر ، ٤٧٥/١•والمف ، ٢٢١ديوانه انظر: )٢( 

•ّلم، ا؛ي، بن زمر م )٣، 
,٥٠٨•ا/المنثور الدر ، ١١٤ديوانه انظر: )٤( 
للداوديالمقرين يقان، الحفاظ -LJ/; ، ٢٧٧/٥الملأء أملام سر انظر: )٥( 

.٤٤آ/

.م/٥٣الرواة وأناْ ، ٦١\إ الثعراء  JyJطقات، انظر: )٦( 



^^؛؛ممييم

الشعر.ذلك على والاستشهاد القرآن نمير ني روايه عنه 
Iتعالى اغ نول عن نجل أنه وهي مفردة، رواية فله مكحول وأما 

تالشاعر نول نمت أما ت قال [ ٤٢ثاباه عن قكثأد، ض؟ 
ناذرا،على سا الحرب وقانت 

نهآ.عباس ابن يه استشهد أن مبق الشاهد وهن.ا 

الممير:عر بالشعر الاستشهاد من اكابعين وقف م٠ 
عليهوالاعتماد الشعر، إنشاد من يتحرحوا لم التابعين أن الظاهر 

كالحنمنه التحرج عنه أثر من حتى بل التفسير، مصادر من كمصدر 
يرنفنفى الممير، على به الاستشهاد في روايات عنه رؤيت ند المرى 

لمت،الحسن: نال [ ٢٩]الشا،ة: وه الناي آلتاي تعالى: قوله 
الشاعر:قول وذكر الدنيا، اق بالأجرة ساق 

ناذرآ،على نا ال٠محرنا وقامت، 
فقال:المسيب بن سعيد سأل أنه الأصمعي عن روي قد كان ؤإن 

أعجمثارسكا سكوا قال: الشعر، إنشاد يعيبون ساك قوم هنا ها 
محدناإن اليب،: لابن قالت، قال: أنه أنعم، ابن عن الخر هذا محنروى 

نذكرسمعنا إذا العثاد، من عبيد بن إسماعيل له: يقال الأنصار محن رحال 
والأتار،. العجمر سال؛، سالثؤ رحل ذاك سعيد: فقال علينا، صاح سعرأ 

الئنرْ،.أهز ذكرئ كثيرة، بالشعر القرآن تمر في التابعين عن 
الدين؛العللأب، حافلةكانت، التابعين عمر في العلمية البيثة ن إل 

انفلر)١( 

انظر)٣( 
ام)٤( 
انظر)٥( 

اللرالممر0ا/أ-"آا.)٢( والابتداء الوقف ابماح 
المانوالمحن

١.ا/ي• للمالكي القيروان عياء طمات ثي التقوس لياض 
القرآنس يألشعر مر ما باب القرآن، ففاثل كتاب سة، أيي لأبن العمنف 



التفسيرفي بالشعر الاستشهاد في واتباعهم التابعين منهج 

منالفرزدق أمثال أصبح حتى ذلك الأمر جاوز بل التفسير، علم يهللبون 
ذكرفقد ذلك، على ؤيقث التابعين، كبار بحفرة القرآن يفسر الشعراء 

وكانلأية، ا في اليمين لغو عن نئ هم البصري الحسن أن الزمخشري 
فقال:محك، أجب، يمحى ممد، أبا يا الفرزدق: فقال محد0، الفرزدق 

المرابىإراا^إساوعاقدائ،بلغوتشوله بثاحوذ دلت 
قآإللش أقث .ءظ و ت تعالى قوله إلى يشتر هذا فى وهو 

[.٨٩لالطئاو0: ع|ديمه يتتا وقش 
التابعين:أتبيع 

الصحابةمحليقة يه ؤيراد التفسير، كتب، في لف، المصهللح يهلنى 
التفسير،كئ يقل الثلامث، الهل؛ة.اءتإ هده وعن التابعين، وأننبيع والتابعين 

وقد• بينها والترجيح أقوالهم، من الاحتيار سوى يعدهم لمن يعد ولم 
أكثرالكريم القرآن ير نففي بالشعر الاستشهاد قي التابعين أتباع توسع 

فيخ والتمنيفالتدؤين ولبدء لذلك،، الناس لحاجة نغلرآ التابعين، من 
صنم،قد ١ه( ٤ )ت،ل تغالب، بن أبان أن ذكر فقد منفلم، بشكل عهدهم 

الشعرمن شواهده وذكر القرآن، غريب، فى كتابا 
لمأنه إلا التفسير، صنف من أول من كونه مع جريج وابن 

أييامحتج،سبعة سوى عنه المنقول التفسير فى الشواهد من محه يرد 
لتأكيدواثنان النزول، أسيامب، عن الحديشج محرصن في منها ة حم

تعالى:قوله ير نفمحي بالشعر جرج ابن استشهد فقد لغوى. معنى 
دماخصؤ إلا محيوى وما قإف" ؤ آلكثف م ين ْلالإه ؤدد>ت، 

ثهلكونكم،أي: فقال: [، ٦٩ءمران: ]أل .ه دئثثوث 
الأحهلل:قول ومنه 

.٦٧٣.  ٦٧٢/١للزمخثري الكشاف ، ٨٥١ديوانه انثلر: )١( 
ا/ه'اأ.انثلر:سجمالآدباء)'ا(



الكريمالقرآن صير في لأم؛( 

صلألأرا،يشل سؤ الأتي يدق مزيد اكدر مهمج ني المدى كشت 
أي:ذلكغلألكرى

آلتجتؤا «سلإ آغتدوأ أك؛؛، علم ولثن ؤ ت تعالى نوله ير نفوعند 
بت،الت جريج ابن نال [ ٦٥]البقرة: *^5؛!؛-' هميه 'ارمأ لهم ثئلثا 

زمان،قطعة لأئه بت، اليوم سمي والرعي، كالطحن يقطع لأنه النعل؛ 
لبد:فال 

لوكانثسسممظولأمذاحى تجرى قبز نبما وس، 
فيهااسثهد قاليلة روايايت، عنه حففلتؤ فقد دي الاسماعيل وأما 

ممنلك ؤر ^^١، تعالى' لقوله يره نفعند منها القرآن، ير نفعلى بالثعر 
الجئبيمنبه بن الحارُن، قال لب، لدي قال• ٥[ ]الفجر• حمي فك، 
الجاهلية:فى لابنه حج من• من 

حجرأ؛،ذا كاذ نذ الضان من ترجى يإلما ئثوب، أن لجام، يل 'و
®ه١^٠ ^ ٤١٢ه ؤ؛ذا تعالى: لقوله يره نفوعند 

الارأهل فيها ت1ئلم الخى الساعه محي الثوري: سفيان قال [ ٣٤]الازءات: 
قال:وعفلمت،، طمت، الني الدامية أي: الزنانية؛ إلى 

دأطمأْاأذني ابص دكد«اك محنبم ينجي الغن، بعمل إل 
المجدفي رجل الني مال: مهل بن محمد عن العلمري لذكر 

:البيت،هدا عن 

ُ,سءسمسصثأسه  ٠١٠
.٢٥٢ديوانه انفر: مكان. نجاة.ن'لك يأتي الل.ي الميل والأئ: 

.٢٤٠ا/المٍرالممط )٣( . ١١إ/• القران لأحكام الجامع انفر: )٢( 
.١٧٥; والابمداء الوثف إيضاح انظر: )٤( 
الثوريسميان وتفسير القرآن لأحكام الجا«ع وانظر: قانله، ■ملي امثر لم )٥( 

٤٢٩.



اثتفسيرفي باثشعر الاسهاد في وأتباعهم التابعين منهج 

همجيرارا،يحمسان بمأيبجس ذميكأ نهز| م نهزين ذأب 
يظهران.I فقلت 

ؤأَةادجمتر• بن سعيد أثرأنيها حلني؛ وهو إياس بن ورثاء فقال 
الألفينصب [ ١٥]طه: لثيقآه 

قولهفي مجاهد عن الوهاب وعبد صالح أبي عن الكلبي وروى 
منأئن إقآ ءؤ،ا1وأ وسعسب! صالح قمة في الشعراء م طفي تعالى 

وصالكيي؛ قال المخدوعين، من قالا: [ ١٥٣]الشعراء: .ه التتهؤق 
وأنشد:حميعا، العرب غة لس 

الننحرأالأنام هذا من عصانيئ يإسا مخن نسلم ألبنا ت
امرئشعر وأنثينا هذا، من [ ٨٩]المنمون: سميكه وقوله: 

وباوش_رااس،رمالطنام وئنحئ عسي، لو؛لت، موضعين 'أناسا 
منبشاهد له استشهد يم التابعين تممير المفسر أورد وربما 

تتعالى نوله تفسير في عهلة ابن ذكره ما ذلك أمثلة ومن الشعر، 
أسماءمن اسم إنه قال: حبير بن معيد عن ١[ ]بس: ه .ه 

السيدوقال ٣[. ]ص: وه ونتخأ لذ ودليله؛ ه، محمد 
الجمنيلً،:

وقال؛تاثأ. يمي دمكا: يدأب، قولأ: شهرين. دأب توله: ومض زمر، بن لكم، )١( 
تمال،:آحر إليه فضم أويلنج، له: يقال موصعا يعني كيكبى: نوله؛ الأصمعي؛ 

منهالإبل أصاب وربما آخرا تبت عنه فينبت الماء تصيبه ئبت ت رالخمير ٠ بأريكين 

.٠٦ب0دُ ,م: ( ٢٠>,( 
.٦٨ِ \اأ\\■ والاتداء !لوقف رماح ، ٢٧٨^:٠ ١^: )٤( 
يزيدوجيم الميد، لمه الحمنرتم،، نمئ بن ربيعة بن يزيد بن محمد بن اّماءيل هو )٥( 

وفياتانظر: ١لعض.. ميء وكان ه. ١٧٣سنة وتوفي ١ه • ٥ سنة ولو مثهور. شام 
.r^r^االأء،يان 



الكريمامموآن تفسير هي وكامحر 

ناسسار jfإلا التسوية على جامحي، باشح ثنحضي لا ص يا 
ترفيحض في -، ٥١٠٥نة ؤلد قد الحميري جد اللأ0 وذللئ، 

•له يالسعر الاصتهاد قلى ، ٥٩٥عام جير بن معيد 

Iالتمر في الشعر الأ،سشيد في التابمسن نهج م٠ 
فلاالصحابة، عهد في محي التابعين عهد في كئيرأ الحال يتغير لم 

يردنلم قليلة. التفسير إلى والحاجة قليلا، واللحن صافية، البينة تزال 
الكريمالقران ير نففي بالشعر اصتشهاديرم في الروايات من التابعين عن 
البحثبعد عنهم يرد فلم دلك، في منهجهم عن بجلاء يكشهل ما 

وقدالمبحث. هذا ثنايا في أوردتها معدودة، روايات سوى والتقمي 
أمجازفى عبيدة أبو كتبه ما ١لمبحمث، هذا فى الدراسة من امتثنيتج 
ححمتهماقد لأنني القرآنء؛ أمعاني في الفراء كتبه وما القرآزأ، 
الثاني.البابؤ في بالدرس 

العامالمنهج تلمس المحدودة الروايات هذه حلال من ؤيمكن 
المحوعلى وأتباعيم المائعين عهد في القرآن ير نففي بالثعر للاستشهاد 

المالي:
عنايةءساس ض اض عبد ها أمالتي مكة لمدرسة كان — ١ 

منأبرز من وعكرمة مجاهد كان وقد ير. المففي بالشعر بالاستشهاد 
اضالأمة بحبر اقتداء وذللث، ير، النففي الشعري الشاهد وقت 
وعكرمة.مجاهد عن ذللث، على الأمثلة تقدمت، وقد ه. عباس 

يزاللا لأنه وذللث، رح. ث أو بيان دون الشاهد بذكر الاكتفاء . ٢ 
بينشانعا علما يزاد لا الشعر وكان صحيحة، لغوية ليقة س أمحل الماس 

لمناسها، ١ صزآه أوردها التي القصيدة من ولعله الخجمؤع، ديوانه في ليس اليت 
.o/Aالقرآن لأحكام اوجا.ع r\ر٦^\, الوجتز المحرر انظر: الشاهد. هدا لموصوع 



لتمسرا في باتشعر الاستشهاد في عهم واتيا التابعين منهج 

يعلمونما إلى الناس إحالة يعني مما المتقدمة، الْلبقة تلك في العرب 
الحربي.الشعر شواهد إلى يحالون عندما 

عمرالعصر أن وذك المعاصرين. بأشعار التابعين استشهاد - ٣ 
وليلكؤ واسعا احتلاطآ بالعجمة ن الألتختلهل ولم وّليقة، فصاحة 

حيثله، معاصر وهو كعب بن الرحمن عبد بن ثابت بشعر عكرمة يحتج 
.٤٠أئآن ^^١؟ تعالى! فوله نمير في كما ،. اه ٠ ٠ سنة توفي 

رواية:وفي الحيطانل٢ا، على الأغصان ظل عكرمه: فال [ ٤٨]الرحنن: 
الثاعرأم:فول إلى سمع ألم وأغصان، ظل ذواتا 
حناناالفنون سن ئدعوعلى حنامة نديل مى شريك ناج نا 

ففانارإ،الصمور من محالننن يا صاريا ضائق iنضن ئدعوأبا 
فيالدفة عدم عكرمة ذكره الذي الشاهد هذا على محيوخذ 

ظئالعمون بمنن المقمحود أن على يدل لا إنه حيث الاستدلال، 
الهيثم!أبو قال الغصن، من متقئ حزء هو الفنن إن حيث الممون، 

والشعبالشم،، في تكون والأغصان الأغصان، في تكون ارالفنون 
،.الشيب،ر - الشجر فرؤع يعي - الفريع هذه وسمى الثوق، في تكون 

لمحتهوامتشهاهم التابعين ير نفعلى رين المقاعتماد — ٤ 
لتفسيرالتالية المرتبة في يأتي التابعين ير نفأن وذللث، بالشعر• 
ذلكفي اتباعهم كان ير نفعلى التابعون أحمع فإذا . ره2 الصحابة 
واجاص•

.٤٧الشعراء معجم ، ٦٣•T/ رالثعراء الثحر انظر: )١( 
،٢٤•/ rr)مجر( الطري تمر انظر: )٢( 
١٢٦٢الأغاني؛ا/في ثاك مع والّيتان مئلنآن، الملتب كعب بن هوثابت )٣( 
الجامع، ٦٥/١والايمداء الوقف إيضاح ، ٢٤• ٨٢)هجر( الطبري ير نفانظر: )٤( 

١٠٢٥;الئنرآن لأحكام 
)ض(. rrUاضرب-\/)ه(و\0 

.١١٤لابن-سية النفير انظر: )٦( 



_لتإج

وقدبها، والأحد التابعين، تفاسير نقل على المقرون حرصي وند 
يعقبهثم التابعي، ير نففيها ر المفينقل التي الأمثلة بعض وحدت 
التابعي.إليه ذم، ما يويلء الشعر من بثاهد 

نبموأ-ئمئ ؤةلش4 تعالى! نوله ير نفعند عهلية ابن نول، ذللث، فمن 
ألأمعليه، يلام ما أتى الذي *والمليم [! ١٤٢اذات; لاله.ا.ه محأ 

نولومنه نيئ، وابن مجاهد لئن وبذلك اللوم، في لحل ت الرجل 
،!الشاعر١١
ونذو_،رليس بالدف ومسع يملأمة يصن، لم مليم مى وكم 

ترمحعة بن لبتي فول ومنه 
يىةذك،نك،نينيا

سلي بماحر ؤرس تعالى! قوله ير نففى كذللث، عهلية ابن وقال 
المتحودوالنناء_لم! •١[! •لالمساء: هتج مكصل أ/لإءإا ؤ نجئ أس 

قولومنه وغيرهم، والربيع والضحاك عباس ابن قال كل.ا والمدمتإ، 
الجحدى!الا؛غة 

نز.ّ>النيمراسس'؛ئفربنلأذه;ا 

ساثنمراصبرً'\تةذ إلى:ث؛ئيض 
اللاليسمط ، ٣١٧ديوانه ني كما معمر بن لجمل ونت الأنماري، الأحوص هو )١( 

اللاليسط ، ٢٦٤ديوانه انغل• ذب• له ليس بالدلح ومئح الثاني• الثطر رواية  ٢٢١

.يوان:الالروايت )٣( 
مرجدحكمناومأ وبكاك مزنالم دللت نمهاءدلت، 

الوجمزكا/أ0آ.\سمو ، ١ ٧• ديوانه اننلر: 



التفسيرفي باثشعر الأ،سشهاد في وأتباعهم التابعين منهج 

أتاماهبلى ذوث بمعل ؤرس تعالى* موله نمير عند عطية ابن وقال 
وقتادةنيد ابن نثن ربه العقاب، العرين، كلام في والأثام [! ٦٨]الفرقان: 

الثاءرل١،:فول ومه الأية. هذه 
،٢٣له نقرذ والحممويأ أنتي حجث همردة ابن افُ جزى 

هذاإلك>؛^٥٤^١ تعالى! قوله ير نففي وقال ،. وءفوبة١ حزاء ت أي 
متشهدأعطية ابن قال . الهلاك هو الضحاك! قال [ ١٣]الفرقاj: ث؛ويله 
الزبعرى!ابن قول ومنه ١١الضحاك! لتفسير 

ْ،نثنود ننله نال دنن ني ال نثن ني النسطاى أجاري إي 
بعضعن يرد قد الواحدة. للفعلة شاهد من بأكثر الاستشهاد - ٥ 
يعنيمما الغريبة، للفعلة الشعر من شاهد من بأكثر الاستشهاد التابعين 

هذهعن الوال مجالس تعدد وربما الشعرية، الشواهد من المحفومحل سعة 
الزني،ولد هو مرة! قال الزنيم، معنى عن سئل عندما فعكرمة اللفعلة. 

شعر!ببت وتمثل 

٢٦'^،^حنب ئد الأم ببي أبره نن ثنزم ين لينم 
وامتشهي!^، ١١الفاحش الدعي الرنيم بأ0 آحر حواُت، في وأجاب 

تعر لنا ا ثوي هو آخر هد بثا لذلك 
ممابمتفيمضامحمالآئائر"الثي_اوهاد؛ 

U\/)هجر( الطبري ير ونف، Y٨١/ القران مجاز قي كا الكاني نس بن بلعا، هو )١( 
)أثم(.اللش لشاع اليان في ونمه ، ٥٠٥

ا/ه'االعرب لسان لأا/ه*ه، )هجر( الطبري ير نف، T/١٨مجازالقرآن انظر: )٢( 

المٍررالوج؛ز!اا/ااّانظر:)٤( . ٤٢-٤١; ١٢الوجيز المحرو انظر: )٣( 
آا/ااّالوجيز اوحرر )ه(
.٦٤ا/و١لأبماء الوقف إيفاح وانظر; نائاله، اعرقح لم )٦( 
وأنكرالتميمي للخهليم الكامل محقق به ون، T١١٤٦/ الكامل س كما لحان ي، ن)٧( 



^^لميم

عددأيوردون حيث المتاحرين، المفسرين عند شاتحا هدا صار وقد 
٠واحدة لفظؤ معنى على للاستشهاد المواصع، يعفس قي الشواهد من 

لأحكاءالجامع وانفلرت ، ٣٨٧-  ٣٨٦ا/هشام ابن لسيرة وأحال لحنان يكون أن 
القرآن
٠٣٨٤ه/الوحم المحرر ، ٤٨٥/١)شاكر( الطري شم انظر: 



الثانيالباب 

بالشعرالاستشهاد ض الممرين مناهج 
القسرفي الشعري الشاهد وأثر 

فصول:ثلاثة وفيه 

بالشعر.الاستشهاد ش المقرين منامج الأول: الفصل 
والغريب.المعاني كتب أصحاب مناهج الثاني: الفصل 
الضر.في الشعري الشاهد أثر الثالث: الفصل 

٨٨







خ؛هريم

هاص لمبحث ا ه
W w

الشعريالشاهد إيراد ق الممسرين منهج 

كلامحوله يدور الذي المدار هي ير التغكتب في القرآن ايات 
الأحرىبالعلوم المقرون ؤيتمن وردهم، وأحدهم وبحثهم، المقرين 

فإنم ومن معانيها؛ وكثف لأيات، ا بيان في إليها والحاجة يربها يقدر 
بتغيريتغير ير التغكتب في إيرادها ومنهج الشعرية، بالشواهد الاستعانة 

القرآنية،والأساليب، الألفافل معاني توصج في الشعرية الشواهد هده قيمة 
عييالذي والغرض ر، المفمنهج بحمستإ وتقل الشواهد هذه فتكثر 

والحاجةالمسألة هذه فيه ورديت، الذي الموصع وحسمي، لتحقيقه، 
.عاليها للاستشهاد 

التغيركتب، في الشعرية الشواهد إيراد في المسرون ؤ احتلفوفد 
تربجوبالتالي بحفها، إلى أو إليها وحاجتهم منها، أغراضهم باختلاف 

إجمالؤيمكى التفسير. كتب، في إيرادها في منهجهم اختلاف هذا على 
علىإيرادها في ومنهجهم الشعرية، الشواهد عرض في رين المقطريقة 
الأتي:النحو 

الشعري؛للشاهد التمهيد ولأ؛ أ٠ 
يقدمالتفسير كتب، في الشعر من يشاهد الاستشهاد إلى الحاجة عند 

متعددة،يمقدمايت، إيراده عند الشعري الشاهد يدي بين أحيانا رون المق
الموقفبحب ؤإبهاما، وبتانا وقصرأ، طولأ القدمامحت، هذه ونتفاومحت، 

الالشعري الشاهد يدي بين التقدمة هذه أن غير . الشاهل.يستدعي الذي 
ثخلوسحاشت







اثشعريالشاهد إيراد في المضرين منهج 

يقللا أمر وهو ، بها لأنتهارْ بكبه الناعر الممر يذكر ند و— 
.. . ٠ ت الطبري كقول الكثة، أو العلم من الأشهر اعتماد في سابقه عن 
أبيقول ه نوم. . . رر ت ه ونول. .٠ . . \ذرأق\إآ ابن قول ه نوم

لامودKلا أ،ي قول ررومنه ت وقوله ، ،؛أ . . ذؤيب. 
الجهلأو اسمه، في للاختلاف بكنيته، الشاعر المفر يذكر وربما 

سهاببن الحاريث، بن عتيبه بنت فاك رروقد ت الهلبري قول ذلكا ومن • به 

وؤو:ار؛،أن الإلأنه دأساكا سرا اس-اء س ث>نخئا 
الخلافولمر مقل • الشنس® الموضع هذا في يعني؛ااالإلأهةاا 

مئة،وقيل* عتيبة، بنت آمنة I فقيل المترجمين، بين الشاعرة هذه مم ا في 
البينأم وقل• 

إليه،فيضيفه به امتهر الذي الشاعر لقب على المفسر يقتحهر فد و— 
قوللاومنه I وقوله ، الراعيء قال لاكما الهلبري! كقول به ؤيكتفى 

»وقاو<وقوله: الذبياني، وهو الا؛غةلأا'، قال ®كما وقوله: القثلامتي«ّ، 
ألقابوهى وهكذا، ، الريش® قول ®ومنه وقوله: ، اء® الحن

٠عراء لهورة م

0\إلأ0\.المابق المدر )١( 
٥/١٦انمالرالماض)٢( ،٣٣/١٥ ،٦٢/١٦•٢٦/١٥ ،٤،.
،.51A/A^ ٧١المدر )٣( 
)النماء(. ٥١٤A/ jl_lسجم ، ١٨٩الماء )٤( 
.oyr/U، ٤١. /•٤ ^١١)شام( الطري تمر )٥( 
٩.لعمق الشّراء معجم ٢، حاثب •٤  l\r)شام( الطري تمر انظر: )٦( 
اوابق0ا/هآ-ه.المدر )A( '\إؤمأ\. اضها/'امه، الالمدر )٧( 
.٢٢/•٤A٩/١٥،١١r)شام( الطري تمر )٩( 

ابقانالمدر )•١( 
،٤٤٨\\إ{<أبى وانذلر; ها/"اأ، )شام( الطري 



ؤفث\شرؤمو(ضيو\ساصننتج 
>الطبري كقول ، مواصع فى هب فحبلمه الماعر ذكر ربما و— 

Iكقوله أحرى، مواصع في أبيه وامم وبلقبه ، ُُ الفرزدق فال كما 'ُ 
قولومنه  ١١الطبري! ومحول ،،  ٠١. . غالب. بن الفرزدق قول ومنه  ١١

بنالئلرماح قول ذلك ررومن آخر! موصع في وقوله ،، اغ .. الكرماح. 
وذكر،النئاخاارْا، قال رركما كيلك! اسمبري وقول ، ٢٤١٠٠.. خكيم. 
بنالثماخ قول ومنه  I١١ كقوله أحرى مواصع محي أبيه واسم باسمه 
يقول!أحرى مواصع وفي ،، جربرا'ل رروفال كذلك؛ وقوله ، صرارا، 

،.^٠٠١ ٥۶بن حرير قال ١١
ذلكعلى الأمثلة ومن • بته ونبلقبه الثاعن ر المفذكر ربما و— 

قولومنه ١١وقوله؛ ٢، العلدىاار المثمن، قال كما . ٠ .  ١١الطبري؛ قول 
.٢١العنوياار ثشو 

الساهدفسسسب واح^■•، لساتمي متالهن هدين محا المفسر يدكر محي و~ 
الطبريكقول لقبه، أو اسمه ذكر إعادة دون الثاني عليه ؤيعملف الأول، 

بينالشعراء رروقد وارأنيءا؛ ارأبن٠٠ الاستفهام أداتي بين يفرق وهو 
زيد؛بن الكميت، فقال أشعارها، في ذلك، 

٢١الأيزراالهجنة كدي منيه يوابن شربه؟ أبن لبس هم، ثس يدكن 
أيضا؛وفال 

1\ام0.ه/آ'"ا، )١( 
.٥٥٢•ا/الساض المصدر )٢( 
٠٠٥ ٩ ا/ ٤ )هجر( اممري تمر ، ٠٣٢ آ/ ^، ٧١المدر )٣( 
.٥٦٤.  ja)شاكر( الطبري تمر )٤( 
اايقأل/'أل.المدر )٦( الأبق المدر )٥( 
.٣٧٧٨، ٣٩٢!/\\اصا انمدرالأبق )٧( 
أا/أمه.الأبق المدر )٩(  ٨٦٣المابق المدر )٨( 

إل/هم.الأبق )•\(الملر 
٦١٥٩٣!ديوانه انظر؛ الورود أراد جمارا يذكر ( ١١)



اكعريالشاس يراد 

طخئلأضزأنلأبم>'ز''f__؟ ذينابن محي 
مرتين،اسمه بذكر فصمح واحد، لشاعر ساهدين كرر وربما 

قالكما الدعاء، العرب كلام في فإثها الصلأء وأما ١١ت الطبري كقول 
الأعشى:

رإثذخئخمسنن3اءتي.ئاب,نلأ:نئالث>يخأ 
أيضا:الأعشى وكقول لها، دعا بدلك: بمي 

وانسلمل؛،«لذئها على وصلى دنها ني ربح ال—ا دياليه 
إلىجته ناعر اناّم مع فيبين البيان، فى ر المميريد ريما و— 

•مشهورا يكن لم إن قتيلته 
الشاعرقول المرح يمعنى: المار؛ ررومن الطبري: قول ذلك ومن 

جندلبن التس ررقال وقوله: ااأَاآ، .. الأزد. من ، الثموي١٦وداع بن عدي 
٢.#.الثلهوي.  الكلأيى®الأحوص بن عوف فول ررومته وقوله: ، ١

\لث\هد\موضوع .بيان 

الشاهدموصؤع الشاعر نسبة مع فيبين البيان في ر المفيزيد قد 
الشاعر،يعنيه الذي المعتى من بينة على القارئ ليكون الساهد، ذكر قبل 

لمفلو ١،. <ال . . . الثزامتج. صثة في الرمة ذي قول رروصه الهلبري: كقول 

.١٩٧ديوانه؛/في الثالة الهاشب .طلع ١( 
.٣٤٣دّانه : ١^ )A\o/\ (XU  )٣)؛، Jailف ٢( 
.٨٥ديون \نم: ٤( 
.٢٤٣.  ٦٧\إ )ثاكر( الثري تمر ٥( 
الإسلامأدرك جاهلي ثاعر الأزد، من العقاة من العقوى الأ-محمى ودلع بش سى ٦( 

.٨٥٦للمرزياني الشعراء معجم ، ؟/٨٨القرأن مجاز انثلرت وأملم. 
انبق؛ا/\،آلأالمدر )٨( با/؛آأ. )مجر( اتجري -فر ٧( 
ي/ا<آه.ا'/أا؛، وانثلر: ، ٤٤٤/١١)شاكر( اتجري تفسر ٩( 

)شاكر(انجري •ا(-فر 





الشعريالشاهد إيراد في منهج 

فلالجائية في كان لبيد هن القول هذا أن إلى أسار ففد 
الإسلام.قبل معروف للوعد المعنى هذا أن على يدل مما الإسلام، 

الجاهليةفي العدى ئريع بن الأصط راوثال القرطى• قول ومثله 
الشاهد.هدا قول زمن نص قد فهو • ٠' • • الجهلاء• 

لقائالههو به فينمنسوب، غير غيره عن الشاهن ر المفينقل قد و— 
الطبري;الإمام قول ذللئ، ومن بحجيته. الهلمأنيتة ونيادة توثيقه، في رغبة 

أنشده:نيد ابن أف وهب،، ان أخرنا قال: يونس *حا-ش 
عواذمنالحاجاتأرحاجهكزارىحاجة طلامحا الآنوارّخ لدى لعود 

الناهدهانا الهلبري أورد وقل للفرزدق<اأم. واليت ■بمفر؛ أبو قال 
،٠ينسبهل ولم آخر موصع في 

صشهوو\هشس شبة -إتههأ 

ومنبشهرته، استغناء لقائله بته نالممسر فيئفل الشاهد ينتهر قل• 
قالاكما كقوله; مشهورة، محواهد به نيبهم الهلبرى الإمام أن ذلل 

.صاولأ، اليوم يإئي افأ عبم جنانها ثس نس 'لم 
التكرىل٦،.عتاد ن للحارث مشهورة قصيدة من الشاهد وهن١ا 
الشاعر:قول ومنه . .».: كازلك العلبرى وقول 

ردنني؟ااأص.أسدآ يبنه أهلا رصنني: ^-١ درأث، رئي نقول 

١)

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

.١٨٨ل/الفرزدق ديوان )٢( . ١٨٦\إالقرآن لأحكام الجامع 
مآ/ها،ا.)شاكر( تمراتجري 

اا/آ'هه.)شام( انجري تمر ام: 
7/ا'\ه.ابق المدران

تخريجه.المحقق امحتقصى وقد ا/بمه المرية الحمامة ١^١، الأصمعيات انفلرت 
■٨٢/٧.٢)شاد( انجري شتر 



^^؛؛لميم

منيائيامت، الطبري هد اموند ، العبدي للممب الساهد وهدا 
يهامعرفته على يدل مما العبدي، لالمثمآ< بها ونالناهد، قصيدة 

حونهوفضح همر فتشس بة ش- 

فيؤيبهمه بعضها في به فينمواضع في الشاهد ر المفيورد قال 
طروءثم به للجهل أو آخر، في وتذكره موصع، في لنسيانه ربما بعضها، 

نولذللث، ومن باب،. الأّمن ذللثظ لغير أو ذللث،، بعل بالهائل العلم 
الثاعر!تال كما واهيا، اذا، تصل ند العرب، فإن . . ا. الطري! 
طلنؤررئخمالين وهازا أمنت إمارة فليإ1ؤ لنئاد ما عدس 
 i« »هدافي الشاعر ذكز فأيهب »هدا«أ؛،. صلة من تحمالين

يرهنفعند أخرى مرة الشاهد أورد نم الأول. الموضع وهو الموضع، 
فمال![، ١٧]طه: ينمئتئ ^«_^، غلى ؤؤوما تعالى• لقوله 

ملأوالعرب صلة مس ؤمبمه4 ت فوله في •فالماء • • را• 
مقنغ؛بن يزيد نود ومنه ®الذي،، تصل كما واهدْاا، التللث،،ا 

طلنسنخبليذ وهدا أمنت إمارة عليلثؤ لنئاد ما عدس 
الموضعفي لقائله به فنآ. طاليق<اأ محملين والذي قال! كانه 

الثاني.
ثلاثةفي الهلبري به استشهد العبد، بن لعلرفة ستا كدللث، ومثاله 

قالوكما . . . ٠ رر ت قوله فى وذلل؛، موضعين، فى به ينفلم مواضم، 
الثاعر:

وانشِ:•اا/ه؛، )مم( الفري شجر انغلر: )٢( 
؟r/i.r)شاكر( الطري تمر 

\ا*اا/ا/آ، ي القرآن معاني ، ١٧•ديوانه انظر: للغل. زير صوث، غذمز: )*١( 
)ءدس(. ٨١ا</ العرب ان ي،  ١٧٧

فراسري)سر(أا/آأ.)٥( . ٦٤١.  ٦٤"Y/•)هجر( الطري تمر )٤( 





^^ضلنصم

تنيأعشى قيس بن ميمون نمير أبي إلى ينحرف فإنه الأعشى، لقب 
،.تحاJة١١

قولارومنه وقوله! ،، قول راومنه الطري! قول ذلك ومن 
قيسبن ميمون قال رركما قوله! أو ،٠^٣،، .. قيس. ين ميمون الأعشى 

ررومتهالأعلى! حال0 إلى له ناسبا أحرى مواصع في وقوله الأءشىاار٤،، 
رركماكقوله! مواخبمع في الأدنى لجده وسبه آ، أ أ؛ ثعلبة بني أعشى قول 
اللقب،بهذا تلقب ممن غيره عن لتميزه وذللث ٠ ه قسي بتى أعسمى قال 

باهلهوأعشى ، همدازا، أعشى رروكقول قوله! في كما همدان كأعشى 

هش\هد\شبة ش وهم ه- 

غيرأو خطأ، أو منه وهما قائله غير إلى الشاهد المفر ثب ربنا 
العتدي!الصلتان وقول . ... ١١الطبري! كقول ذللث،، 

الواصحا<لأ،.الطريق ينروعلى مرأ صننا رالنروءة الئماحه إن 
المايرةقصيدته من _ المصائر أكر في — الأعجم لزياد البينت، وهلءا 

رالمهلب بن الغيرة رثاء في 

.A/٤٧•٧، .  ٦٩[■/الأغاني  iroU\/والثعراء الثم انظر: ١( 
،٠o-U\/، ١٣١ ا</ ، ١ ١ آ■/ )شاكر( الطبري تفسر ٢( 
اومادرالاضه/حهه.)إ( ٠١٧٩/١١اJماJر١لابق٣(
\</، i«U/A، ٥٣٦-  ٠٣٥ه/أآأ، )، r'<{/r)ثاكر( القرى ير نفه( 

.٢٧٠، ٢٣٥_٢٣٤/١٦، ١٤/٤٠Aمأه_أأه، 
٠٤٩انممق مقدمة الأعشى، ديوان وانظر: ، A٣٣٩/ابق ايالمدد ٦( 
.Wo\إ )هجر( الطري نمير ٧( 
؛\/U؛Y.، ٥٧٩ا/ابق المدرايانظر: ٨( 
)مجر(الطري تمر ٩( 
ّمط\/\TW والثعراء الثعر ^ ٩٩٨المرمى أمالي ١، اليزدي أمالي انظر: ( ١٠

ذكركما لكانان يرويه الأصص كان ؤإن ، ٣٨١يا/الأغاني ، ٩٢١٨اللألي 
١•فندى الأمار، مح،ى اتجري 



الشعريالشاهد إيراد في اومفسرين منهج 

ينبمتيميهمء هو ؤؤوم1 تعالى. قوله تمسير في كذلاثا الهليري وقول 
بم1عل.هفإنه ت قوله تأؤيل راوأما [! ٩٦مثنه آن ؛لعياب 

الحهليئة!قال كما وشحيه، 

رائعبوهياك منا وما إليك، حاجة محل نا ما ثرحؤخ ومالوا؛ 
تباعدا؛ئزحنح، I بقوله بمي 

بنقيس للشاعر هو ؤإيما ديوانه، في وليس للحهليئة ليس والبت 
الأدبلأهل رواها له طويلة قصيدة من ، الحداديةل 

عطية.ابن قول عري اللساهط. ١ ية نفي الوهم على الأمثاله ومن 
الرمة:ذو قال كا الأعلام، النئثن الداثن ررواظامز: 

الأعلامتجهوولأ؛،.ئهاط1ص مس إذا الأزى صاحة كل من 
منغهثع، زهير بن لكعب هو ؤإنما الرمة، لذي ليس البيت وهذا 

ابنذللث، على نص وقد آ، .أ الّم، مدح في، بالبريق المشهورة قصيدته 
هدافي وهم أنه غير ، تفسيره من سابق موصع في نفسه عطية 

\زىس.أمثلة ولهدا الموضع، 
ناقصا.'صان هدا ن يم ق الناثة.' 

بياناالشعري للشاهد البينة ؛التقدمة للمقمود تفميلأ كان تقدم ما 

.٣٧٥آ/)شاكر( الطري تمر )١( 
كنانة-من حداد بمي من وهى أمه، والحدادية أصرم، بن مد بن منفذ بن مس هو )٢( 

فاتكاكان حدث، العدواني الظرب بن عامر سمر له الشعر، كثير قديم جاهلي شاعر 
٠١ ٠٩المرام/•الحمامة ، ١٤٢؛ا/الأغاني انظر: . صعلوكا

.١٤١،/الوجيز السرد )٤( أا/؛هاا الأغاني انثلر: )٣( 
الهليرينمير ، ١٧٥زهير بن كب وثرح ، ٨٦زهير بن كعب ديوان انغلرت )٥( 

.١١٧/٧)شجر( 
آ/إعارالوجيز المحرر انفلر: )٦( 
.٣٢٠.  ٣١٩ fr)ثام( الطري -فير انظر: )٧( 



المسنة،التقدمة أنواع من الثاني م الفهو وهدا نائله، على يدل، تاما 
علىيدل، ولا شيوعه، يقلل بما الشعري الشاهد يدي بين يقدم أن وص 
هدهومن التفسير، كثب قي متعددة صور الناقص البيان ولهدا قائله• عين 

الصور!

هق\ذأق.'جض لم يسبة ف- 

لرحلأنه على فينصن القائل، حنس إلى الشاهد المفر ينتج قل• 
القائلأن إلى مثيرا الزسمحثري نال، كما ذللث،. نحو أو لامرأت، أو 

'َ'"ِببم.تي,ضد
لعينتحديد دون امرأة القائل أن هدا الزمخثري قول من يفهم فإنه 

الشاعرة.هده 

امرأة«ل؛،.وهي الشاعر ررقال عهلية: ابن قول كدللش الأمثلة ومن 
الزمخنري.فعل كما امرأة وأنها الشاعر حض ببيان فاكتفى 

القرطي:كقول القبيلة، ذكر الجنس إلى ر المفأصاف، وربما 
منلرجل ®وأنشد-يبوبه أيضا؛ وقوله ،، •*ل•فريش' من *ولرجل 

أكثروهانا . عادا من امرأة ارفقالت، الطبري؛ وقول • •٠ • • مدحج 
القوم.أو القبيلة يذكر الجض، ذكر عر الاقتصار من بيانا 

صليته.*ش لتش\ؤم سة ث- 

بعينهالماعر هدا يعرف، ولا قبيلته، إلى عر ل الر المفينسب، قل• 

الشريد.بن عمرو بنت يناصر الخنساء هي )١( 
الكشاف،)٣( • ٢٦ديوانها انذلر: )٢( 
.٢٥١ه/الترآن لأحكام الجامع )٥( ؤ ١٢٧/٤الوجيز النحرر )٤( 
.١٣٦;٢٢)هجر( اليرك،تمر )٧( . ٦٧^/انبقم/م\أأ، انمدد )٦( 



ينضإيراداتاساكعري

هذيلوشعراء . الهذلي® مول ®ومنه I الطبري كقول نهرته، لعدم 
أشعارديوان مي الشاهد عن يالدقيب إلا الشاعر يتميز ولا كثيرون، 

الهذليينأشعار في موجودا كان إن هذا قائله، لمعرفة الهذليين 
علىالباحث يعثر لا وند المرؤية، شعرائهم دواؤين أو المجموعة، 

القائل.

ونول، • الهذليين. بعض مال اوكما ت الطبري مول وكذلك 
بنيمن رجل انال أوموله: أمدلأ،، بني من رجل اونال الطبري: 
بعض*ومال ونوله: ،، ٠١٠.. عميل. بني بعض ®وقال أوقوله: ءديال٤،، 

عليهتدل لا ولكنها القائل، تقرب التي بة النهذه وأمثال ٢. ®ر منم بتي 
٠واصحة دلالة 

بتهبنمعروف، وهو قبيلته إلى الشاعر ر المفنمسجا ريما أنه غير 
،الجعدي® قول ®ومنه الطبري: كقول قييلته، شعراء من غيره دون تلك 
.لشهرته ة جعل. بتي من غيره دون الجع،دي النايعه وهو 

عن®ويكر الطبري• كقول يانمه، لا بوصفه قبيلته إلى به نربما و- 
الدقتؤا'عأ الخبز، عن بمجل أن لخافا يخر، أن أراد أيه عطنان من لص 

ؤإنماالقائل، عين يحدد ملم أبياتا، ذكر ثم .®^٩،. .ومال.عجينا، وأكله 
•عينه تحديد إلى يقود ما أو لقبه أو اممه دون بوصفه إليه أشار 

ها/•^.اا/ويأ،فيراممري)شم(١( 
١ا/٠•٢.)شام( الطري -نير ٢( 
.n<\n/Ytا/هها، -ضرامىسم(٣( 
ا،/\،اا■؟اسرالؤابق ٤( 
.١٧١ه.ْ، اواضها/أ«ْ، المدر 0( 
ها/هأآ•،'\إ٦'ك واظر: ؛/ا"-اا■، )سر( !سري -فسر ٦( 

ا/ا'خ'ا.اكروالفراء ١^ )٨( !لمدراuبق ٧( 
.٢٨١٠-  ٢٨٢المدراوا;ق'آ'ا/ ٩( 



سمصلممحشسمرامآناصلتمج 
بعضحز بن ذلش لقوله >>وت1ثشهد الطبري: نول ذلك ومن 
نيبه فن، ا،ل . . الأعراب. بعض رروقال وقوله: .  ٠٠.. الأعراب. 

والوصفالمائل، عين على نص دون الأعراب بعض إلى الموصمن 
وهمالأعراب، شعراء لكثرة المائل معرفة في كثيرأ يفيد لا بالأعرابية 

،.والتعرأ اللغة من كيرأ والرواة العلماء أحل. وعنهم البائية، سكان 
ال؛رمحت،إلى الناعر قنب شاويا.أ إبهاما النسبة ر المفأبهم ربما و- 

العلبري:فول ذلك ومن ونائلها، العرب بهلون لكثرة يتمير يكاد لا وهذا 
قولمعناه ®وفي الزمخثري؛ قول وكذلك ،  ٠٠٠ ١ العرب. بعض ®وقال 

إتالئ؛تيشزشثخ.ءْ/
البيانمن يحي. الحرب إلى أو قبيلته إلى الشاعر بة تمن تقدم وما 

بينمثهورأ يكن لم ما بعينه الشاعر معرفة إلى يقود لا الذي الناقص 
بةتفي الهلريقة هذ.ه المفسرون استحلأم وقل النسبة، بهذأ0 قبيلته شعراء 

التفسير.كتب في الشواهد 

فندو١٥.*من هساهد هممي هن تم •،لى لإقتصاو ا. 

والرواة،العالماء من الشاهل. أنثي مى ذكر على الممتر يقتصر ند 
أنوالغالب الراوي، هذا برواية ثقة الشعراء؛ من ناله من يذكر ولا 

العلاء،بن عمرو كأبي الثقات والرواة الكبار، العالماء من يكون 
وأمثالهم.والكائي 

.٢٧١; ١٤اكابق المدر )١( 
.ovy\\إ ، ٢٧٢، ٢٧١أ\إ\ل السابق المدر )٢( 

ردداالذين الرواة لأمار أفردْ نفد الث-لمانى، الحميل. لمل- الرواة الأعراب انظر• ، ٣١
الأمراب.من والشعر اللغة 

الكشاف)٥( غا/ا<ا'آا اوا؛ق المجير )٤( 



الشعريالشاهد إيراد فى لمفسرين ا منهج 

)والنعيI المرأة بعض نرأ كما . .ء.الهلسري؛ نول ذلك ومن 
Iأنشده الكاش أن وذكر الياء، ْع الياء ثخش ، ثعظكم(ر 

لقننارينا نتتاسروى لدى يأصخوا ينا ا|باواة وأتنت 
لحركتهنياء فحدق لقينا، ينا يتباثروذ لدي ت يريد ونال! 

واجماءهئ«ص
ائيالكالإمام وهو الناهد أنثي من بذكر اكتفى فقد 

طلبافي البادية إلى رحل ممن وهو وروايته، علمه في ثقة به بلثا وح
منننينه عثرة حمى الأعراب عن الكتابة في أنمد وند والشعر، اللنة 
حففلما غير الحبر 

أوالكوفة كأهل العلماء من عدد الشاهد أنشد من يكون وفد 
راوحكى• الهلبري قول ذلك ومن جميعا• إليهم ر المفبه فينالبصرة، 

يطيث((،ررطاف العرب: من نناعا اوكوفيين وبحصن ،، البصرييزلبعض 
ذللث،Iفى وأنشدوا أطيم،((، )روءلمت، 
ث،ذيةوضوفأ،«أئ._ ااشال:دف ف، لم وأأنم 

ثانيا:

بماالشعري للشاهد التقديم وهو الأول المم عن الحديث تقدم 

حريروابن العشرة. من وما ؤيعقوب صرو أبي غرا،ة عي الياء ني الياء إدغام تراءة )١( 
بحذفبمرح لا الفراء وكلام القرآن معاني ني كما ي زر يثير 

عذاالشعر ثاعد أف غير هذا، أراد أنه على يدل ذكره الذي الشاهد لكن الثانية، الياء 
فيالثالثة لم أولا، مدعمتان استان ياءات: ثلاث الشاهد ففي للأية؛ نفليرأ بملح لا 

اثنتينتكرار أن غير الحذف، يقتضي تلأيث، وتكرار ياءان، الأية وفي الفعل، أول 
ا/إاا1الشر انغلر: الإدغام. يقتضي 

.)شاكر(اممرى تفسر )٣( فاتله. عر أعثر لم )٢( 
؛،A/Y.Yالرواة إنياْ انغلر: )٤( 
.٦٣٧\إ القرآن مجاز فى كما م؛دة أبو هو )٥( 
.٣٣٠/ ١٣)شاكر( الطري نفير )٧( . ١١٣ديوانه انظر: زهير. ين لكم، )٦( 



^^يهمبم

الممهو وهدا نانما، أو تاما بيانا قائله على يدل بما له والتمهيد يتثنه، 
ذمن المنيبهم أن وهي التعري، للشاهد المبهمة التقدمة وهو الثاني 

يقللمما ذلك نحو أو قبيلته، أو بعيتؤ، القائل على يستدل فلا الشاعر، 
كتبني ثاتع وهذا يعرث، لا مجهولأ الشاهد نائل منى ئيوعه، 
•التمر 

، ٠١..الألف. همز في ®وأنشدوا اله!بريت نول أمثلته ومن 
حهلابالواحد تخاطب العرب أن العربية أهل بعض زعم ُوقد وقوله* 

ثريما وكثيرأ الشاعر، هو من يدم ولم .٠^٢، . ذلك. في وأنشد الأسين، 
الشعريللشاهد إيرادهم نل واللغويين والنحويين رين المقكتب فمحا 

الموترم هو والئثجد ®ؤينشدا، أو ®وأنشل.وااا، أو ®وأنشدا، عبارة 
الشعرملقي عادة - زالت وما - وكانت إلقاؤ0، ت الشعر ؤإنثاد بالشعر، 

روايةصخ من صيغة وهي ، منشدآ منمي الإلقاء عند صوته يرم أن 
.، الْعروفةأ الشعر 

وتوله:الشاعر<اأْ،، قال ®كما المفسر: قول المبهمة التقدمة من و- 
٠،شعرانهم لبعض وءؤينشد الشاعر؛•، قول ومنه و® ، ا؛ كقولهم ®وذللث، 

المبهمة.العبارات هده ونحو العرب؛؛، من نماعا بعضهم أنشدني اوقد 
منالشعرية الشواهد يدي بين بها يقدم التي المبهمة التقدمة من و- 

وزنله الشعر من نؤغ والئ-جز ، الداجزا أنال ت نولهم الرجز بخر 

\س\و\؛ق0\إ0\\.)٢( . rrofwص \س )١( 
)نشد(. ١٤•. الرب لأن انظر: )٣( 

.١٤١^الحدش لخديجة اكحو وأصول الشامي انظر؛ ( ٤١
.٤٠، ٣٧، ٢١. •٠١ )ثاكر(آ/ الطري شم )مجر( الطبري تمر انظر: )٥( 
)شاكر(اتجري شبر )٦( 
الطبريتسير ، ٤١٠. 0\إ<<'1 ، ٢٧٨، ٢٣٣^ ٦٨السابق انمدر )٧( 



الشعريالناهد إيراد في المفسرين منهج 

التمرفي مصنفاض في به الاستشهاد من العلمام أكثر رمل معروف، 
واللغة١

ؤيبهمبعضها فينب الشواهد، من عددأ الممن بورد ند و~ 
الفرزدق؛فال ركما I العلبري كقول بعضها، 

،١٢١٤^٠١^الرباغ ئب إذا دجردأ نناحه الرجال احبير الذي ومنا 
١^٣٢:ئل وك٠ا 

وذانال يا تركطث، نقد خ اشنJاسلناامرث أمرق، 
١^١^:وقال 
سكانننمثةالثووب.الئاس؛ذئئخلأبجا اخ<نك 
الفرزدقوهو المشهور بلمه للشاعر الأول الست، نمسا ند فهو 

غيكما نسته ني للاختلاف ربما - الثاني أبهم ثم غالب، بن همام 
وهولأ ا لأسا اثالت مسست مم لج^^اله، أو تحريجه، 

،•ل حضتن بن عبتد واسمه اشيري الراعي 
دليلا:الشعري ؛الشاهد الاكتفاء انيا: ث* 

غيرها،دون الشعرية بالشواهد رون المقيكتفي كثيرة مواضع في 

.٧١. •٠ كئاش لمسد الأموي انمر ش \}رز•' انظر: )١( 
الخامحفس.بننع )الرجال،( غنم، ماحته، لالرحال بين مى احتير الذي منا أراد: )٢( 

ا/هاإ.ديوانه انظر: 

بننمرد رب متشعر في وردتما عامر، بن يم بن عامر بن لياس طرود أعنى هو ، ٣١
ندبة•بن خفاف و\ر اب، ايبن ذدعة ؤإر مرداس، بن الماس )1ر يكرب، معد 

ا/آأ"ا_أ؛"آ.الأدب، حزاة انظر: 
،١٣٢-ا/•الشجري ابن امالي ، ٣٤٤-\/<<rTالأدب، حزاة ، ٣٧/١اعاب، انظر: )٤( 

ديوانالراءياشيري؛ها.انظر:>ت( 
.١٤•; ١٢وانظر: ، ١٤٧.  ١٤٤; ١٣)شام( الطبري تمر )٦( 
.١٥٠م الأدب، حزاة ، ٣٧٤ص الم، خمهرة انظر: )٧( 



هذهوفى ذلك، غير أو Jحودة، أو لغويه، له أ لمالامسشهاد يكون وقد 
علىالدلالة فى بنمردة التعري الشاهد على الاعضماد يكون الحال، 
بالذكر.لإفرادْ المألة 

الاعتماديمح كلها، بقراءاته مستقل دليل الكريم القرآن أن وكما 
الحديث،وكاولكا والنحو، اللغة ائل معلى الاستدلال، في بمفردْ عليه 

الاسندلالطفي بهما يكتفى أن بمعنى العلماء، من عدد عند الشريف 
فكذلك،الشريف،، الحديث، في ذلك، ندرة مع الرأي على والاستشهاد 

اكتفىوند كثيرأ، التفسير كتب، في بالامتدلأل انفرد فقد الشعر، 
التفسير،كتب، من كثيرة مواصع في الاستشهاد في بالشعر رون المق

علىالاقتصار ممعنا الشاطئ قول تقدم وقد غيره• دون عليه واقتصروا 
الشعرعلى الاعتماد ا>أما قوله: وهو به، والاكتفاء الأحكام، في الشعر 
فيما يحمل مستعمله لغة يوافق أو إليه، ا يفافنهير نثر من مأمدآ 
محلالشعر لأن التحقيق؛ أهل عند ئمحتمد فليس عليها، الشعر 

الضرورامت،اارا،.
علىدليلا الشعر إلا فيها يوجد لا التفسير كتب، في ائل موهناك 

منالشعر صرورة في يجوز بما تتعلق التي ائل المني وذللثج الرأي، 
ؤوداؤاتعالى: لقوله يره نفعند الطبري قول( ذلكؤ أمثلة ومن الأوجه. 

فيإلا منه، ار٠غلا٠ عين ، ت؛قيلليجوز ُولأ ؛ قال( t٨٨لال؛رة؛ عل،ثاه *أيبما 
العبد:بن طرفة قال كما شعر، صرورة 

ونئرآمورادأ ا هضمج-ثدوا نجينا ني القيان لها 
فحركه١٠ثانيه تحريلتح إلى اضطره الشعر أن إلا ئئرآ، يريد: 

٠١٣٥النايلأ الحار نمد والأسشهاد الثواس )١( 
٠٥٧ديوانه انثلر: )٣( اب. اصل بمي )٢( 
٠٣٢آ/أ)شام( اتجري -ضر )٤( 





^^؛؛يهممحم

نالكما عذابه، من ؤينجو ربهم، عقايت، من ليسلموا المف*خ ؤيووئا 
الثام١،:

بنمأنالإاظ.ررىأرم/\د؛قزوالثلم ائهذينيكحاذ 
اللغويالمعنى على للامتدلأل الشعري اكتفى؛الناهد قد قالطري 

منبكلام معناها مر أن بعد القرآنية، الأية قى للغنلة 
لفغلأن على تشهاد للأم الشعر من بشاهد مكتفيا عهلية ابن ونال 

كلامفي رروالقوم النساء! دون خاصة الرحال به ؤيراد يأتي 'رالنوم® 
زمر!نول ومنه خاصه، الرجال 

اإ)ْ(ر)آ(ٍِلإإجض  jfأيوم أئري ال إخوق ونأئري ^!١ 
ؤثآئلت؛اهنوله! في المتأولون ٠واحتاJفإ أما! عهلية ابن وقال 

ممعنى!انتغلرنا، معناه! ! وءينهماوعكرمه مجاهد فقال [، ٤٦لالساء: 
قالكما وهدا قونلئ،، ونعي ^L؛c نفهم حتى علينا؛ وئمهل أفهمنا 

الحطثة!

(٧) ٧^^يطالغاسأءيىوسامي ص_ادرة ايناه ئ_ذلنئ-كلم رئي 
اهتنالاستدعاء فكأنه إلينا، انظر معناْ! انغلر فرقة! وقالت، 

الرقيات•ابن قول ومنه ونحف، 

.١ ٢ ٤ Y/ القرأن مجاز ني كما الدري يزد ين يمان مر )١( 
 )Y( ^القرآن مجاز ١Yi/Y .؛ )ب\\/\-\0.الطري ضم )٣(
.٣٦٦، ٣٠١، ٢٩٣)ثام( اتجري شير انئلرآضا: )٤( 
المءررالوحٍزتما/بمأا.)٦( . ١٧٠ديوانه )ه( 
تالديوان روايت )٧( 

وشّامبماحزني فاو سني ماع إضاء ن-دزثلم وقد 
ثمنينهي حما ظمؤها وكان صدرت،، أي للخمى: هادؤ؛ عناء، جمع اءثا»•' 

السوقوهو الس من معاد والتنشاس؛ قليلا، قليلا السوق هو والحرز طويلا، عشاء 
.٤٧-  ٤٦السكست، لابن ديوانه شرح اننلر؛ 



الشعريالشاهد إيراد فى المفسرين منهج 

الظباإلآ¥أ،.، ii^iتظن  usالبملوم:ظنن >قهماط 
بالشاهدمكتفيآ الشعر من واحد شاهد وجه لكل وجهين، أورد قد فهو 

•اللغوي المعنى على والاستدلال الاستشهاد في عليه ومقتمرا الواحد، 

\للفْفيللمسدوض أنمسه\د \1 

وهواللففلي®، المشترك ١١قبيل من مشترئ اللففله جاءيث، وريما 
الدلالةفي ؤيكتفي ت، المقرها فيفمعنى، من أكثر على يدل اللفنل 

القرطبيقيل ذللث، ومثال الشعر. من بشاهد المعاني من معص كئ على 
هدىفه يسب لا الكق_، ءؤذللث، تعالى! قوله في الريب، معنى ر يفوهو 

معان!ثلاثه الرب رروني • أآ تالقرْ؛ لوه ممضيآ 
الزبصى:بن اممه عبد قال الشاق،، أحدها: 

ايجهووريقول ما الئيثاأ إثمنا نغب أميمه يا الحو< ني ليس 
قالامحة، 

بم:ابم4نيثْ،فقلته: ايبلأن;ض ثالث،: شه 
:قال^،الحاجة، 

ضلاخ:طانئكلنثمإ
الشعرمن يشاهد الرب معاني من معنى لكل القرطبي استشهد فقل، 

•واهي المن عيره دون الشحر على الاستسهال في واقتصر به، المحتج 
يدلمما كثيرة، الواحد الشعري بالشاهد رين المقاكتفاء على والأمثلة 

• t١٤/•الوجيز المحور )٢( • ٣٣ديوانه اظر: ا(
ايبمورك،•يحص جمعه الن-ى شعره ش لمي ٣( 
الئذوي•تنمر بن جمثل؛ م ٤( 
.٧١ ٩٨اللالي سط ، ٨٧ديوانه انظر: ٥( 
• ٦٦ديوانه انظر؛ )٧( ٠ ظبه الأنصاري مالك ين كعب هو ٦( 
•ا/ههل القرآن لأحكام الجا.ع ٨( 



^^ثضيم

والنحويةاللغوية الدلالة في الشواهد بين مكانته الشعري للشاهد أن على 
فيبه يكتفون مرين المقنجعل مما مفردآ، ثاهدأ كان ولو ونحوها 

الامتثهادرا،.

س\هد\ن.'ويدله هل لحذاثة\ 

الشاهدعلى المفرده أو المسألة على الاستشهاد في الفر يزيد قد 
أمئلةومن ؤيوكده، يقويه احر شعري بشاهد فيدعمه الفرد، الشعري 

الحصىفيها التي الماصما الريح مى نوالعرب  ١١الملبري! قول ذللث، 
قولومنه حاصبا، والجليد البند أو الثلج، أو الصغار، 
فالابمبهن ص فدغ س المنائ إذا غلت وص 
جمالارأ،العصا؛ على نسيت حتى نبها مى دحاصسآ، العصاه ثرمي 

الفرزدق:وقال 

٠منشور المعلن يف كزوبحاصب ثضريثا الشام مستقيلين'■!مال 
ء'  ا

فيهاالتي العاصف—، الريح نمى الحرب أن على شاهدين أورد فقد 
إيرادهيكون وربما حاصبا، والجليد البرد أو الثلج، أو الصغار، الحصى 

فياللفعلة هذه مثل لغرابه الحجة؛ تقوية في رغبة الشعر من لشاهدين 
العامة.على وحفايها ذللث، نيره أو المعنى، هدا على دلالتها 

،٤٥، ٤٤، ٤٣، ٣٣؛/أم، الكشاف •ا/بمه، )شاكر( الطبري فير انظر: )١( 
ه'أ،؛•أ، ، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦القرآن لأحكام الجامح ، ٦٩، ٤٩

.UA/A، ٢٧•٢، ، ١٣، ١١ه/، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢١، ٢١١، ٢٠٧

ولدوهو رأل، اارئالثج٠٠ع أشهر، همشرة حملها على مضى التي، النوق العشار: )٢( 
العمة،جمع والعصا٠: بهي، ثمتل وثكثهس؛ ال٠تماربإ، الغدو والهنج: النعام، 

وجهوهو والثلج >ابو'ج برمي الذي السحاب، والمحاما؛ الشجر، من نؤع وهي 
.٢٤٨ديراة انظر: المتراكم. والنفاد: U، الطري هد الثاهد 

ديواةانظر: )٣( 

.٤٩٩_١٧/٤٩Aوانظر: ، ٣٦/٢٠)هجر( الطري شتر )٤( 



الشعريالشاهد إيراد في اثمفسرين منهج 

ؤوثتكئت7تعالى: قوله ير نفعن الطبري قول كذلك الأمثلة ومن 
كلامفي ااالإخلأد« رروأصز [: ١٧٦ه نأو ألأبج، ال نإت .أ

يه،أنام إذا بالمكان، ملأن احلي منه: ثقال والإنامه. الإJهلاء العرب 
زهير:قول ومنه آحر، مكان من أتاه إذا المكان، إلى ه نفواحلد 

،كالوحيفىمسمض١١ٍالم1دد الدبانشئها بمن 
نويرة:بن مالك قول ومنه المقيم، يعني: 

٢. ١١٢فأحنذدار أقاموا ^؛٢٠٤ دصروبن نالك، مائل مس حي مأتناء 
منبشاهدين أقام، *أحالي* معنى أن على الطبري استشهد ففد 

والثاني*مغلي*، الفاعل اسم بصيغة اللفظة فيه وردت الأول النحر، 
®أخلدوا*،الكريمة الأية في كما الماضي الفعل بصيغة اللفعلة فيه وردت 

علىيدل قد مما الإقامة، على الإخلاد الشاعر عهلف الثاني الناهد وفي 
الهلبريقال كما الثاني البيت في المعنى يكون وقد المعنيين، بين التغاير 
أنقل معنى وهذا الثاني، المكان في والإقامة آخر، مكان من الإتيان 

كث؛رةلْ،.ذلك على والأمثلة ؛. اللخة١٤كب إليه تشير 

سواهدف\كم.'يلأتة ويدله مل \لذ\لذة.' 

علىللتاكيد الشعرية الشواهد من عدد إيراد إلى الفن يحتاج قد 
منالنمثره اللفظة تكون فقد الغريبة، اللفظة في إليه ذهب الذي المعنى 

إيرادمن ر المفليكثر ؤإيفاح، بيان مزيل إلى يحتاج الذي الغريب 
الواحد.بالشاهد يكتفي ولا الشعرية، الشواهد 

.٣٢٣الأصعيات )٢( . ٢٦٨^١^ )١( 
.٢٧٠; ١٣)ثاكر( الطري تمر )٣( 
٠٢رنم المطق تعلق  ٢٧٠/ ١٣)شاكر( اتجري هر ام: )٤( 
١٠٥، ٧١، ٥٧، ٤١\إ1ك ، الكشاف، ٢٧٩/١٣)شاكر( الطبري شر انظر: )٥( 

ه/أا، ٢١١، ٢٠٣، ١٩٣، ١٩١، ١٦٨، ١٦٤، ١٦١/١القرآن لاذكام الجامع 
١١٣\/اف 



-اللغة أي! - ألفاهلها تضمنه ما كان إن ررثم الزركشي! يقول 
كانؤإن والبيتين، بالبيت( الاستشهاد فيه كفى العلم دون العمل يوجب 

اللفهل،ذلك( تمفس يأن من بد لا بل ذللث(، ، يكفلم العلم يوجب مما 
العمليوجب ما بين تفريقه لي يتبين ولم ،. الشعرارأ من ثواهدْ ونكثن 

الزجاخأن غير الكريم. القرآن في الألفافل من العلم يوجب وما 
بعضدون ائل المبعض في الشواهد من الإكثار عله بيتر ّاه( ١ )ت(ا 
١ككالث مجدؤأ تعالى! قوله في التخفيف( لقراءة توجيهه عنل. فقال 
ألا- بالتخفيف( قرأ ارومى ! ءآتا]المل؛ رآلآني(ه آلثثتإ؛ت ؤ، ءمج 

ثم- ألأ:ا عليه ، والوقوفوالتنبيه، الكلام لابتداء ف»ألأ<ا - بمجدوم 
التخفيم(نجدوا( يا )ألا قوله! ومثل . . ٠ • فه اسجدوا فيقول! يستأمط 

الرثة!ذي قول 
اشي١٤٢حنةا:د، اللأدلأزالتي؛ غلى نؤ ذان يا انلجي تا ألا 

وقالالأحهلل!

،الدنرأ أحر عدى حيائا كان يإن بدو بتي يمد يمد يا انلجي با ألا 
العجاج!وقال 

٦/٢الرUذ٠فىءلومام^ذ،)١(  ،٣٩٧/١T•
وحراك،الزجاج عمل إلى ب الزجاج سهل بن الثري بن إبرامم إسحاق( أبر ص رى 

الفارميعلي أبو تلأمين.ه ومن للمبرد، يتلمن. البصرة، نحويي من او.سادسة الطبقة من 
،\/t\ اللغة تهذب انغلرت القرآلتر(. )معاني مؤلفاته من -- ١٥٣١ سة توفي وعيرْ، 

٠٢٠١الرواة إنياْ 

هماصابن بها ونرأ يعقوب، عن ورئيس ائي والكجعنر ابو العشرة من بها نرأ ، ٣١
حجةأ/آها، القراءات وحوم عن الكشما ، ٤٨٠السبعة انئلر؛ وغيرهم. والزهري 

.٠٦٠_ \إ^ه0 ديوان٠ لتته. نهله رايه الرمل من الجزعاء ، ٤١
.٧٠ديوانه انظر: )٠( 



تشعريا الشاهد إيراد في اثمفسرين منهج 

ننسمنجين وعى نمنم عى احلم ثم احلم با نلس ياي ثا 
فعلواؤإيما قبلنا، من سز كما الحرف هدا في الشاهد أكثرنا ؤإثما 

تقول:العامة تكاد لا الداء، فى إلا اا1« ليحول العالإ اعتياد لقلة ذللث، 
سلام®ادهن، يا ولا: نيد، قدم قد يا 

علىالشعرية الشواهد إيراد من الإكثار علة هنا الزجاج وصح فقد 
أوالألفافل تللئر مثل على العامة اعتياد قلة وهو بعض، دون المائل بعض 

العلمأي؛ العمل دون العلم يإفادة يعني الزركشي ولحل الأساليب، 
واهالزجاج بثي كما الماس عامة يعتد0 لم الذي اللغة غريمي، بمعاني 

أعلم.
كماالحرف هذا في الشاهد أكثرنا ررؤإئما بقوله: الزجاج ؤيعني 

عندالثلاثة الشواهد أورد فقد المثنى، بن معمر عبيدة أبا قبقا® من قعن 
ذيبيت من سهلر سوى الأحفس يورد لم حين في ، الحرف هذا 

الهلبريذللث، في وتابعه ، الأحهلل بيث إلا يورد لم والفراء ، الرمة 
،.٦١٥٠٧۶ما على يزد فلم 

ُ'ومنالطبري• قول رين المقعند الشواهاس من الإكثار أمثلة ومن 
:عنهaلة بن حنيل قول محلوفانا، يسمى قد المديد المهلر أن على الدلالة 

المخرص،ومحلوفان اأريح ظ ابما م4زابةسنأد

الرجز•من الثاني للشملر ال-يوان ورواية دمل■ كبان أو تميم، بلاد من بلل■ نمنم )١( 
نمنمتمنن ءس أد ينمنم 

.٢٧٨ديوانه انظر: 
٠٩٤آ/^-القرآن مجاز انظر: )٣( ؛ ١١٦امآنإ/0ال.ض )٢( 
آ/«بمآاالقرآن .ماز انظر: )٥( آ/هأأ. القرآن سانى انظر: )٤( 
٤.)مجر( -ضزاممري انظر: )٦( 
٠٧٧، ٧٠نط. ايي نوادر انفلر: جاهلي. شاعر الأسدي، عرنهلة بن حل )٧( 
نوادرانفلر: المواضع. نخترق التي الهبوب الشديدة الريح وهي حريق، جمع حنق )٨( 

■٧٧نيا-ا؛ي 



الكريمالقرآن تفسير فى وكرئ ويقامر 

رزوى•'

المعلنثرنان الريح زذ 

دايرودأىالئوئاذ ثئها به 

،.٤٧٢١١٧وشهرأ شأأس شهرأ 

اراءي"ء:وتول 
ئكائثهاأدركنا السن إذا يضحي 

الجم؛أبي ونول 
نيئافث ان يونند فذ 

مييالغزير المطر أن على شواهد ثلاثة فأورد الطبري أكثر ففد 
أثوثازهعائم تعالى: لقوله تميره عند وذلك ؤلوفانا، 

وهوالمطر، به مقصودا يكون أن يحتمل لأية ا هده في العلوفان وأن [ ١٣٣
اللغةحيث من اع حموأنه الأية، هده ير نففي فيالت التي الأوجه أحل 

تعليلمن الزجاج ذكره ما ولعل ماقها، التي الشعرية الشواهو هذه بدلالة 
العامة.يعتده لم مما فهي اللفغلة، هده في صحيح 

*عصب*كلمة لمعنى يره نفعند العلبري قول كذلك، الأمثلة ومن 
يقول:فانه ٧^١[ ت،مرد: عصّدبه بجم ثنيا ^^١١، قوله: *وأما فال: حيث 

عصتامنه: يقال بلازه. عفليإ ذسثه، شديد يوم اليوم هذا لومحل: قال 
زيد:بن عدى قول ومنه عصبا. يعممح، هاوا، يومنا 

(ْ)عصيسرأيوم في سالكوك وند أعزي  ١٧حضن، لراز وكنت، 

•أمية بتي شعراء من للإبل، وصفه لكثرة بالراعي المالقي•، النميرى حصين بن عثيد هو )١( 
ك.- ط ديوانه تحقيق محقدمة انظرت 

،٦١ديوانه انظرت المفزئ. المخيفة والزودر السير، يي مجهودها غاية ؛ ئكاتثها )٢( 
)زأد(.أ/ه العرب لسان ، ٢٠٥الأناري لأبن الطوال النماثد شرح 

قيوليس الجبيلي، سجع جمعه ٦^١ ديوانه الغزير. المطر من الدفعات هي الشآس\ )٣( 
,آغا الدين علاء جمعه الذي ديوانه 
,٥٣/١٣)شاكر( اتجري )؛(شثر 

الأغانىآ/ااا.ا/؛هآ،القرآن مجاز انظرت )٥( 



تشعريا اتشاهد إيراد فى المسرين منهج 
آلققأ

الواحزرا،:وقول 
يوأبس\لأوط\لأ

وقول

دائلبس بكر ئرض لا إذ يإيك 
جمو•بن يب وقال 

نناممالحمسن دمنبمول 

٢)الطزالاراضر ضء غضب 

(٤)عصيببالعراق يوم لك بكى 

:ْ(،)آ•(هبيبليوم منه عاريات 

استشهدحيث ، تعدده 0ع لاستدلال يا هنا الشعري الشاهد انفرد ئد 
وأنهاالعرب، لغة في ء عصيب  ١١معنى على للدلالة شواهد بأربعة الملبري 

انويلحفل الر، كيير ديد، ال بمعنى أمعارهم، في امتماصن، قد 
علىالكريم القرآن وفي الشعر في لليوم صفه إلا يرد لم عصيب٠٠ ١١وصم، 

العامةيعتده لم الذي الغرب من ليس الوصف هدا أن غير مواءأ حد 
عليه.الشعرية الشواهد من للأكثار يدعو مما 

ررشظر((لكلمة يره نفعند الشعرية الشواهد من عطية ابن أكثر و— 
تممال ت [ ١٤٤لاJمرة: ألماوه ألتسءد سنلل ؤيمهق^ ءؤمز< تعالى• قوله في 

عليه،الفعل لوقؤع به المفعول ؤيشبه الفلرف،، على نم، راوااشولز(ا 
تأحنر ابن قال ؤتلماء، ثحو، ت ومعناه 

الحماالعمدمن هدكارب عائدة وهي تجد نطر ئنذولنا 

رنمالشاهد ، ٥٦للمرقتدى التفسير ني الموصح محقق قال كما جعيل بن كعب هو ( ١ 
لغيره.أحده ولم  ٨٩

٠٧٤ه/ القرآن لأحكام الجامع القرآن مجاز ٢( 
ا/ةه'آ.القرأن مجاز )٤( أعرف لم ٣( 
•جمل بن لكعب الطري بها انفرد التي الشواهد مجن وهو أحده، لم ٥( 
٠٤١٠- 0\إبم1 )شاكر( الطري ضير ٦( 
٠٥٦للمرقدى التفسير في الموصح وامملر! )عصب(،  ٢٣٤؟/ العرب لسان انقلرل ٧، 
الحزبه نشر الأي البز والنقبتدارنا، كارب؛ الشاحل، عن ذثها ٠^٥ عاقده: ٨( 

.١٦١/٢المصون الدر انغلر: يتأحر. أن يمنعه 



ْ)٢( نبيمبض سطر العيس صددر 

تغشاكوبخاصم ن ل'

بمهم،الئثلأبجضلْنملأ،.

ص
:٢٣٧وقال 

نفركمسعلر مس أظلكم وفد 

ا,قءّج
فيوصيغتها يمعناها كلها الشواهد هذه في وردت راائئلرtا وكلمة 

الكريمة.الأية 

التعريةالشواهد من لحل.د رين المقذكر على كيلك الأمثلة ومن 
دومِت تعالى لقوله تميره عند عملية ابن قول واحدة لفغلة لبيان 

ذلكفمن الجزاء، الدين: اللفغلة أئحاء راومى ٤[: لالفات«حةت ه ل. ألدمت\ 
الزئاني:الفني قول 

٢وار دائكنا دماهم ئدوان البرى بؤ يم ول
حمل:بن كب قول ومنه جانئناهم• ت أي 

بفرصوياا ممنل ووثاهم اج ثيرما رموئا مإدا 
الأحر:قول ومنه 
ددايىاار٨ا.ندين كنا يأى واءالم دايل ملكك أن بقينا واعلم 

وردتحين فى الممدر®الدين®، بلففل الأية في وردت الدين ولففلة 

)ثطر(.)يذا0\ضوب\/\\\بو أص 
٠١ ٩٩ا/والشعراء الشعر انظرت جاهلي. شاعر الأيادي• معمر بن لقيعل هو 

.١٦١٨انمون اوور )٥( . ٤٣ديوانه 
ا/ْم.ليرزوهي الخاّة ثرح )٧( • ١٠hالوحز اس 
ا/م•اللمز اشٍرر 



التعريامماس إيراد ض

فياتحادها ،ع »تدين«، »ذانوا« »دناهلم« الفعل بالفظ الشعرة الشواهد في 
•الجزاء وم المعنى أصل 

منالإكثار من عطية وابن الهلبري عاليه مار الذي المنهج وهذا 
المقرينمن غيرهم عليه سار شاهدين، عن تزيد حتى الشعرية الشواهد 

شعرية!غير أحرى شواهد ح الشعري الشاهد إيراد الثا؛ ث٠ 
القرآنمن الشواهد، من عددآ رون المقيورد كثيرة أحيان في 
المعنىلتأكيد ونثرأ؛ شعرأ الحرب وكلام الشريف،، والحديث، الكريم، 

احتماعهاعند الشواهد هذه ترتسب، في ولهم وتقويته، إليه يذهبون الذي 
هىمتعددة صور 

غيره:على القرآني الشاهد تقديم 
الموصعهذا في الحكيم ررومعنى الطري• قول الصورة هذه ومن 
•١[ل\ّ■: يزه فيل: كما ئعم، إلى شل الننكم، 

الشام؛،:فال وكما ءي، ينمى: 
صأمذننخانه . ....................

المسألة،على دليلا اعتماده على دلالة القرآني الشاهد تقديم وفي 
منبتؤع يوحي الترتيب في فالتهديم شواهد، من يتلوه بما وتعفيده 

ثمالموضع، هذا في المفر لدى اعتماد دليل وأنه الشاهد، لهاوا التمييز 
كلعش لازم غير هذا كان ؤإن اعتقاد، كأدلة التالية الشواهد لأتي 

الترب—ا،هن.ا في لمزية استحقهار دون ذللث، المقرون فعل فربما حال، 
التدؤين.حال الذهن على ورودها بمحسب ؤإنما 

؛/مأأأالقرآن لأحلكم الجامع ، ٧٨. ٧٦، ٧٧، YV-.TY؛/الكثاف انظر: )١( 
١٨٢، ١٤٤.

<١٤٨ديوانه انظرث )٣( يكرب. معل بن عمرو هو )٢( 
)شاكر(ها/آأا.اتجري ضير )٤( 



^^ميم

وىبؤ تعالى: لقوله تمره عند الطري قول كذلك الأمثلة ومن 
وجهبذكر وهو ٥[ ت برنس ت منازله وئدرم ^١ نألمم ضعء ألثئس -بمن 

والقمر،مّي الذكر تقدم مع ه منازل وندرم ؤ قوله* محي الضمر توحيد 
عنأحدهيّا يذكر اكتفى يكوف أن اروالأحر: قال: ثم الأول، الوجه فذكر 

إنبرصوء أف ثل ررنثولأُ آخر: موضع في قال كما الأخر، 
[.٦٢]التويت: محوضنث>ه صفازا 

•٢٣٧٢ووالدي منه كنت بأمر نماني 
الثعر.مجن الشاهد على القرآن من الناهد محقدم 

الدائم،الثبات والحلمي: ١١الزمخثري: قول ذلك أمنلة من و- 
عكثن تثر جعلنأ رما ؤ تعالى: اض قال ينقعلع. لا الذي اللازم والبقاء 

القيس:آمرو وقال [. ٣٤]الأنياء: المثلدئ.ه دهإ مت أنش 
رiJبمننئثاذياثنبامص اسز الأاملمماااثها

،.ّلاينومماسئ،انحاللنخلد ممسي إلا نلمننص وهل 
الثباتبمعنى اللغة في يأتي الخلد أن على القرآن من الدليل فقدم 

المعنىعلى لقيبمى ا امرئ ث ق من ساهدا يعده ذكر يم الطويل، لمكت وا 
مسه.

١إ٩ • م»ّران: ]TJ وأووه آقل ٠ر►ؤوأختكف عهلية: ابن قول الأمثلة من و- 

_.UUIأحمر بن عمور *و )١( 
ساللص، ابن لص إنه حممه: ممال بثر، في حمومة رجل لبثن الشاعر بين كانت )٢( 

انظر:البتر. ومحي العلوي( اجل ردمن المحيحة: البيت رواية ولعل الشعر. محذا 
- ٢٦٢\اوعاللها السح القراءات إعراب ، ٨٨- w، المطق إصلاح ،  ١٨٧ديوانه 
.٢٦٢ا/من ٥ رقم الحاب يي أوت شرح في الحقق أفاض وقد  ٢٦٣

.٢٧ديوانه انظر: )٤( . ٢٣/١٠)شاكر( الطبري -فبر )٣( 
١. ١٠ا/الكشاف )٥( 



اثشعرىالناس إيراد في اومض،رين منهج 

نالكما حلمة، لهثا هذا، يحالم، وهذا هذا، ، يحلمهذا أن معناه! 
نالوكما [، ٦٢لاله_رذان: بله ؤألأهار أقل جمل ؤ)جو تعالى؛ 

زمرت

لصئ؛ابجنذيذئزتجم'"تنبنذخلفأ البنذُامام بيا 
>":٢٥١ولأل 

اادلاث_واسيبمنا4وثدُِذِإئا نو4
طئخبمطمر'<.خس>غىإذا 

يصيغةوردت الشعر من الشاهدين وفي القرآنية الأية في للفعلة 
منمواصع في المنهج هذا ععلية ابن محلك، وند واحد، ومعنى 

)ْ(

مواصعفي الشعري الشاهد إيراد في المنهج هدا القرٌلم، ملك و- 
أي![ ٣١ت ]ف أدأٍكا إعأ ُؤآندد I فوله ذللث، ومن يره، نفمن 

نفسي،به تقوي ومعناه الحفوبن، موصع من الغلهر والأرر ؤلهري، 
تعالى!فوله ومنه قواه. ت وآزره الموه، والأزر! 

ء1البإ!أبو وقال [ ٢٩]القح: 
ورإرخثنب)آ"(ر)ِ\(ا\ط\ب• يه وأوصى أرزه ند —اش-م ٠ أمويا أليى 

رص ^ا\\1 الكامل ش وذلإالينئ ، ٢٢رديوانه وغما معارة، بن ^ تحا )٢( 
ديوانفي وليسا والأحوص، معاؤية بن ليزيد تجهما ني مختلفون الرواة أف عبيدة 

ورجحالجمحي، دمل لأبي ١ ؛/ الحيوان ني الجاحغل وتجهما المجمؤع، الأحوص 
r^/Uالأدب، حزانت وانثلر: . ٨٤لم أنهما ديوانه محقق 

مسحمانغلر؛ بالشام. ؛ Jljl؛والماٍلرون! السابقة، الحاشية مصائر في تخريجهما انفلر )٣( 
٠٥ه/• البلدان 

ه/ههلؤ، ١٤٢٨اوحررالوح؛ز )٥( . ٢٣٤.٣٣;الوجيز اشحرر )٤( 
القرآناا/مها.لأحكام الجامع )٧( . ٢٨ديوانه انغلر: )٦( 



الشعر:على القرآن شواهد من عدد تقييم 
كقولالشعر، شامي على القرآن من شواهد عدة الممر قدم وربما 

فقرأته[، ٩٨،: ٥٠٥١]ؤدحقاه ت قوله قراءة في الثرأْ الواختلفأت، الطري! 
اللهدق يمعنى! بالتنوين، مقمورأ ادلكا والبصرة المدينة أهل ثرأْ عامه 

إخألأدي، دق ^١ الله: بقول واعتارأ دتتهر١،، آي! دكأ؛ الجج3 
وهئ ة ه ه آمحز ص وفونه: [ ٢١ه وخ 

حميديقول دلك على يعضهم واستثهد [* ١٤ت ]الحانة 
نهنه(رم.الريال، بالمنض ثحطر الجس؛_ال، ي—ذك 

فيالدك معنى على الكريم القرآن من شاهدين العلمري ندم ففد 
منلي يبدو والذي الشعر. من يشاهد ذللث، أتح ثم التفتيت،، وأنه اللغة 
-تر وحل إذا - اللغوية القرآن شواهد على يقدمون لا أنهم المرين صنع 
فيالقرآن من الشواهد توحد لا قد أته غير العرب،، كلام من شيئآ 

عرالسواهد إلى لممرون ١ فعدل رة المفلاية ا غر كرة مواصع 
حيثي.

الشعري:الشاهد على الحيبت تقليم 

لقولهيره نفعند الطبري نول الترتيب فى الصورة هده أمثلة ومن 
علىارأحممتإ منه؛ ®يقال [! ٧١ليوس:  ٢٤٧٠١^١ ٣۶١٠^تعالى• 

الصومعلى يجمع ذإ امن الني فول ومنه عليه، عزمثؤ بمعنى! كدا* 
،!الشاعرأ فول ومنه ننزم، لم من بثعنى! له*ل؛،، صوم فلا الليل من 

.٢٩٥ح^ةالضاءاتاشرسانى*ااا، انظر: والكار. خض؛ عدا الثرة ثراءة عي )١( 
٠.١ ٠ ّاا/ )شام( أسرى تمر انفلر: شام. سوئ ذم كما الأدنحل خمد م )٢( 
١.• • *؟ا/ )شام( الطري تمر اظر: الطري، غم عد الثامد احد لم )٣( 
وغيرما ٢٤٥٤برنم  ٤٤٢، ٤٤١آ/داود وأبو ، ٢٨٧ا•/المد في احمد أخرجه )٤( 

.٢٦-  ٢٥/ ؛ الغليل إرواء ني ني الأب وصححه حممّة، ديث حس 
نميرانفلر: العجالي•. النجم لأبي أهه ولكني ناتله، ايرق الم ثار؛ محمود نال )٥( 



التعريالتاهد إيراد في رين المقمنهج 

هزأعدوذيومأدأنريمجنغلا،،رى,سمغ لا والنتى شنري ليث يا 
صخاختلاف مع الشعري، الشاهد على النبوي الحديث فقدم 

الشعري،والشاهد النوي الحدمث، في عنه الأية في الشاهد موضع اللفظة 
وردتالحديث، وفي *أجمعوا*، الأمر فنل بصيغة اللفعلة وردت الأية ففي 

المفعول(اسم بمغة وردت الشعر وفى، ، ُريجمعٌ الم-ضاؤع فعل بميغة 
الشيء,على العرم وهو المحنى أصل فى، الاتفاق ®ع ررمجنع*، 

ؤؤ}؛وإ•' تعالى لقوله يره نفعند الزمخشري قول( الأمثلة من و- 
كادةإذا بفلان *ونخل [: ١٣تالرءد: ^^ ٩١ندد وم اؤ i، بجندك 
ناحلاعلينا ئجنله *ولا الحديث،: ومنه السلطان، إلى به ونعى 

١لأعشى:وئال، مصي٥١*أم، 
السالأ؛انديي الندى صربر النجد عصن ني ؛ r،iسع درغ 

الاستشهادفدم وفد ،. لأءداJهاال والكيد المكر شديد أنه والمعنى: 
.بعدهماالشعري الشاهد ثم بالحديث،، أتبعها نم بالأية 

]يونس:عنده عوؤ ٣' ظ لا ح *وقوله: عهلية: ا؛ن ثال، و- 
،٢٦عاايكماالعغ *فإذ الهلال،: في نوله ومنه مشكلا. ملسنا أي: [؛ ٧١ (٦),,

ديوانه.ني أجيم ولم )٢(، ه\احا\حاتب )شاكر( الطري =
.١٣٦المنماتص^ ، ٣١r٣، ٦٦ت، اسب شرح ؛، Ao/Yللفراء القرآن معاني انفلر: )١( 
, ١٤٨.  ٥١٤٧ا/)شاكر( الطري تمر )٢( 
بامظوورد ،  yau/yالكثان، أحاديث، تخرج يي الزيالعي ذكر كما اللفظ يهدا غريِا )٣( 

للمهقيالإيمان وثمِح (، ١٢٤رقم) rrs\إ حبان ابن صحيح في كا ٠رلوءا آخر 
 /Y ١٥٥أحمد للإمام الزهد ني كما عود مبن اه يبد على موتونا وولد ، ١٣٥،

•١,٦ • رنم  ٣٣٧٢;الرزاق لعبد والمف 

.r'\<\/A)شام( الطبري -فير وانظر: ، ٥٢أ/آاه.•انكثاف )٥( 
y٦٧٢/ رمضان شهر أو رمضان يمال، هل باب، الصيام، كتابه البخاري، رواه )٦( 

-*ijjiرمضان صوم وجوما بامه الصيام، كتابه صحيحه، في لم وم(، ١٨)'•
هآ.صر اين عن ١( )•٨• ه٧ ٩/٢الهلال، 



سموض

،;الراجزل قول ومنه 
آ.،،ر حمموارننرج لم لو بئئؤ ئكئوا إذ الناس دنومهادن 

نحوفي كاثة »مناا على ارمارا لحالت راوكذلك عطية: ابن وقال 
الشاعرأقول ونحو ،، شفته٠٠أ يحرك مما الرسول. وكان ١١قوله؛ 

اار٧ا.٢٦١اكممن اللنان ثكي رأسؤ عر صربه الكبس يصرص لثنا نإيا 
ومنهالحءثج، مجاذبه رروالمنازعه: القرطبي: قول أيضا ذلك من و- 

الأعشى:وقال . القرآناا ينازعني لى ما أقول رروأنا الحديث: 
ونهوأمرأرانوده-احضورا"،نمكثأ الئئأمحان دارعئه؛اقفثن، 

فيوالمنازعت . الروصه(( والحضياله: الناعم، النيات \دخأنذاو: 
صورةفهدم حية. منازعة فهي الشعري الشاهد فى أما معنوية، الحديث، 

علهيتمدl•م ح، ، واهل. المن عره عرى الاهد اثيرتعيا صور من 
الشعر.ذللئ،  JIajيأتي ثم النبوي، الحديث، 

غيره:على الشعري الشاهل، تقديم 
منغيره على الشعري الشاهد ر المفيندم أن المور ومن 

•روبة بن ١ض مد العجاج هو )١( 
)ثاكر(شٍر١^ ، ٣٧٤ديوان4 انظر: )٢( 
\.lM\a)ثاكر( اتجري تمر وانظر: \اص الوجتز الثحرر )٣( 
إلىالوحي بدء تمان كيفإ باب الوحي، بدء كتاب صحيحه، ني البخاري رواْ )٤( 

ه.ماس ين الد تمد حاويث، من )٥( ا/آ' اش. رسول، 
.٢١٧/١٠الأدب حزانت انظر: الربح. ين الهيثم واسه التميري، حية أبو هو )٥( 
.٢١٧•ا/أاآ'.الأدب حزانة الكابآ/أْا، )٦( 
«ا/\ا>ا.الوجيز الحري )٧( 
^ا^\٦السنن ني والترمذي (، ٧٨٠٧)برنم  Y٢٨٤/المد في أحمد ١^٢ رواْ )٨( 

ونيادتهالمغير الجامع صحيح في كما صحيح، حدينؤ الألباني: وفال، (، ٣١٢)رنم 

م\،أالأالقُآن لأحكام الجامع ١( )• . ١٠٩ديوانه )٩( 



السمرىالشاهد إيراد في اوممسرين منهج 

أثمياتعالى• لقوله تضيره عند الهلبري فعل كما النواهد، 
أدهلنْ\لت->زأ ثهلزت ت منه اريفال يقول! حيث، [ ١٠٤لالبقرْ: ؤأنتمأه 

تالحهليئة قول ومنه ورمته، انتهلزته ت بمعنى نفلره، 
٢وثننامىر١ ئهاحوزي محئاو للحس ص_ادرة أعشاء ئ_ظنئك_م ويد 

(^؛١ثامو1 لكرثث> تإلثقثث ألث،ؤ0 يمن خآ ت جق < ٥١فول نه وم
الأسينفي والفعل اتظرونا«أأ،. به: يعني ;! ١٣]الحديد: مه'ه من نقش 

الناهدفي الفعل ورد حين في ،  ١١وارانaلنوjارJااا Jaررائالأمر بصيغت ورد 
*لإ ررنفلرتكم الماصى بمحغة الري 

عندالطبري قول أيضا الترتيب في الصورة هذه على الأمثلة من و- 
ادنإب قثد من م، «كثآزان ئم اؤزما تعالى: لقوله يره نف

إدنا،به آدن به، طح إذا الأمر، JهاJا أذنث، رريماد:قد [: ١٠٢]1^: 
الحطيئة:قول ومنه 

ساوص_زاأمياذسبم يإلأ اسإنخدنمى ألأ:د
ددثوإمح'هأممي نى حتمء ثناؤه: حل قوله ومنه ياعلميتي. يعني: 

بصيغةورد الكريمة الأية وفي الشعري الناهد فى والفعل ،. ه7آ[اا لاوقرْ: 
أسندالأية وفي ا>فأذنينىاا، لئفِد أنني الشعري الشاهد في أنه غير الأمر، 

الجمع.على الفرد فقدم ، ٠٠فأذنوا١١الجمع إلى 
علىالشعري للشاها٠ مقدما ■كهلية ابن قول أيضا ذلكر من و_ 
الئاءرلْ،:قول ومنه الجناة، . ؤ. ااوالدين. المثل: 

تخريجه.تقدم ر١( 
٠٤٦٨.  ٤٦٧آ/)تاكر( الطري تمر )٢( 
٠٣٨٠ا/ لسرى المان ني وم الديوان، ؛ي أجيم لم )٣( 
)ثاكر(الطري تمر )٤( 
٠يالفند ريلم، الزماني شيبان بن ثهل هو )٥( 



سمواسض

والدانا نكائم ديارف!وان سوى سق ولم 
„)آ()م(ممان،الىص.ثدئن ارئا مي: ضلوا، كما جانيناهم أي: 

الشيري:اكاهد على العرب أقوال تقديم 

السريةالعرب^ امءال ف^سيم التمسسر كتنب في السواهد ترسب صور ومن 
الصورةهده أمثلة ومن الشعري. يالشاهد عها إنا مم لسهري، ا الشاهد على 

إدالها شي؛ ^٧٧ تعالى! لقوله تفسيره عند الزمخشري قول الترتيس! محي 
منررلخلها« نض راأنها« وقيل: . . .».ا،'ا[: زالأنعام: يمحغن4 لا ءآ؛ت 

القيس:امرؤ وقال ١ لحما® تشتري ئيذ الئوق »اب العرب: قول 
ا،ئءام'ً'■"■'.اسنمم;ش م أث التجل اسل ئر قويا 

مناللغة لهن.ْ النحويوذ به يمثل الذي القول الزمخشري قدم فقد 
القولفي الناهد وموصع الترتيب، في الشعري الشاهد على العرب كلام 

الجمعإلى الشعري الشاهد في أسند حين في ، »أداائ،ا، مقرئ إلى مسند 
الجمع.على المفرد فمدم ، »لأيناا، 

١٠ ٠ ». عهلية: ابن قول الصورة ه هن. على كن.لاثا لأمثلّة ا من و— 
هيم،»عادرئا الريح: في العرب قول فمنه العادة، يمعنى الدين 

القيس:امرئ قول ومنه ، لأديانها® 

.ا/٥٣للمرزوش الحمامة شرح انفلر؛ )١( 
ا/^أاالوجيز المْرو )٣( الأُثالآ/هها. مجمع انظر: )٢( 
المشيئة،المفتوحة )أل( أوجه من وجه وهذا لحما، تشتري لعلك وق الائت، أراد: )٤( 

كلامفي كثير »لعل« بمعنى •رأن® مجيء أن القرطير وذكر لعل. بمعنى تكون أن 
الماني، رصف، ٤١٨- ٤١٧الJانى الخى ، U٦٥/القرطص ير نفانظر: العرب. 

\/\>0.لعضيمة المان لأسترب دراسات، ، ٢٦٣-  ٢٦٢ا/ اللم، مغنى ،  ١٢٧
ا٥٧/٢الكشاف )٦( . ١١٤ديوانه انظر: نكى. ستا أراد: )٥( 
هوتيبالشجر ورق، تجفف، اليمن، من تأتى حارة ييح وهينا: لعاداتها، أي. رى 

)هيف،(.١ ٨ ١ / ١ ٥ العرب، سان لانثلر: ونقطه. 





الكريمالقرآن نفسر في ؤذث\>ور ]خقج 
واصنالأجمع الدهر يدم بونا ثماؤ، القليل الحمد أيتني لا 

تحسان وقول ٩[. ]الصافات: عياب امم(،! قول ومنه 

ونزمبمةناثى«رم.ردحضبم ع1ننئال
هيواحدة بصيغة ورد الشعر وشاهدى اy*_؛_، في الشاهد فموصع 

القرآن،من الشاهد تقديم الطبري يلزم ولم ، ٠٠ررواصب الفاعل اسم صيغة 
منبناهد أتبعه ثم القرآن، من بشاهد أتبعه ثم الشعر، من ثاهدآ قدم ؤإنما 

بيتقدم أنه هنا أيضا الملأحفل ومن ترتيب. دون الشواهد فمزج الشعر، 
لمأمر وهدا عليه، ان حتقدم مع خهع، ئابت بن ان حبيت على دولي ل١ 

يهمهمؤإنما ، السعراء رمن يحمت هد وا الترسب، في المفسر>ن من عنايه يلق 
المتنأحر.الشاعر ييت، يتقدم أن ذللث، بعد يضير لا ثم حجة الشواهد تكون أن 

الشعرمن لثيت، تقديمه الرصي على عاب خزانته فى البغدادي رأيت، وقد 
رروأشجعفقال متقدم وهو الحنفي جابر ن مومحى بيت على السلمي لأفبع 

a ٠٠؛عل.ه لن،ى ا لثيح، ا عن حره تا ينبعى ن فكا ، يكلأمه يستسهد مجن لى 

لقولهتميرء عناو عطية ابن قول الصورة هاوه على الأمثلة من و- 
واكيام ١١[; ١٨٣]اوهم0; ه أيتام كث ءامنيإ أؤ؛أا ُاؤةتأيها تعالى• 

تالا؛غة قول ومنه حال، إلى حال مى الثقل وترف اق، الأماللغة في 
،اللمحمار النجاجوحملئي، حث، صائمة مئ وحيل صيام حيل 

٧^;^.خير أي: 
•أي [ ٢٦]مربم؛ صؤماه للرء.تي دد.ر>ت، ^إؤ تعالى; اممه قول ومنه 

القيس:امرئ قول ومنه الكلام، عن إمساكا 

:::تثيبببُ,ش,ت:ق;,..
ا/ا'ا':ا.الأدب )؛(خزانة 

X/٧٧.والكامل ، ٢٤٠ديوانه انثلر: )٥( 



ثسعريا الشاهد إيراد في المفسرين منهج 

^١^١^١،؛٠٥في عئمغ الثرئا كأي 
فوله:ومه وامنماكها، ثوتها موضع في أي: 

ونجرارىالنهار صام إدا دموو همنك الهم دّّل يا ليع 
وسشااأ٣،.الأنتقاو عن الثمز وقفت أي: 
التزامدرن القرآن وشواهد الشعر نواهد بض عطية اض مزج فقد 

الشواهدفي ®الصنام* المفئرة اللففلة صيغ احتلمت، وثل بعينه، ترتيب 
المصدربصيغة رة المقلأية ا في ورديت، ففد المفثرة، لأية ا في عنها 

،صيام١١حيل ١١الصفة بصيغة الشعرية الشواهد في ووردمتإ الصيام١١، ١١
كما، ®صام١١الماضي الفعل ويصيغة ، ®مصامها١٠المكان اسم وبميغة 

نداللفغلة أن غير ، ١١صوما  ١١المصدر بصيغة الهرآنية لأية ا في وردُت، 
منوالظاهر الشواهد. كل في الإمساك وهو الأصلي المعنى في اتحديت، 

لهاتشهي المالالففلة صيغة تكون بأن عنايتهم عدم رض المقصنيع 
تنم،العناية ؤإنما واحد، وزن أو واحل، يابح من الشواهد في واللفغلة 

عرتدل كانت، فان الشاهد، في الاففلة هذْ تحملها التي الدلالة عر 
^٠٠٢المرين من العناية محل فهي صغة نأي الأية ر الراد المعنى 

اسة.علماء من 

\ذحديدث.'مى سؤ\هد هح \ذسمدة \دقؤ\هد يوال - ٦ 

معالشعرية الثواهل المفسرون فيها يورد الر الثانية الصورة هده 
الحديث،شواهد ْع الشعرية الشواهد إيراد وهي مْلرد، ترتيب دون غيرها 

عندعهلية اض قول الشواهد إيراد في الصورة هذه أمثلة ومن النبوي، 

وعجزْ، عنبت صدر )١( 
جنذونأ إلى كثان مأنزض 

.٧٢آ/ الوجيز المٍرر )٣( . ٦٣المس امرئ دتوان انفر: )٢( 



\س\و5ويمسمو ض ؤك 
أوجهبذم وهو •؛ ٧١ليوس• وئرؤءة؛ه  ٢٤٧١ؤ»أءمأ تعالى• لقوله تفسيره 

إمحاقأبي وابن الحس ت الناس وجمهور بعه ال"وقرأ ت القراءات 
ومنهعليه، عزم إذا الشيء، على الرحل أجمع مزت ءؤ،أءما4، وعيسى 

يأمحذتُاُميتجءصآلح 
صوصاةلُآ،لهم أصمغ أص1حوا يلثا يليل لثزئإ أجمعو١ 

.، مكثا® يججع لم راما الحديث؛ ومنه 
ذئب؛أيي قول ومنه 

ذكناليثوذد4اإأبمغأننة
النبوي،الحديث على بعضها وقدم الشعر، شواهد عطية ابن فأورد 

جميعافيها والشاهد الترس،، لهذا عله لى تظهر أن دون بعضها، وأحر 
الفغل•عز العرم بمعنى الإجماع ورود 

دنيمناآن نحثئإ مولون ؤ * تعالى قوله ير نفعند عطية ابن قال و— 
منوحادثة الزمان، من ئازله معناه: ررودائزة، [! ٥٢]الماندة: ه د1إت، 

علىدوائر الأمور هذه ونمى اليهود، من موالينا إلى تحوجثا الحوادث، 
يدورالحادث، فكأن دوران، في والنهار الليل حيث، من الزمان قديم 

الثاعرلقول ومنه . . نزل. فيمن ينزل حتى بدورانها 

حلزة.ين الحارث هو )٢( تخريجه- تقدم  ٢١١
.٤٥٢الطوال الح المعالقات شرح ، ٤٠ديوانه انظرت رص 
مكثايجمع لم ما المسافر صلاة باب الجماعة، صلاة كتاب الموطأ، في مالك رواه )٤( 

شوالمهقي (، ٤٣٤٠)رقم  Y٥٣٣/المف في الرزاق وتمد (، ٤٠٠)برقم 

),(>ْ<محمح::::'• 
الراجز.العجاج مر )٧( 





بهينعلي صري دما - نعنري 

،ر. .................. الننلى ئت ما أسك نننر 
الاحرأ؛،:وكقول 

اتيْ،لكاللزل 1ن نمزك 
،!الشاعرر قول ومنه ، افي١١ررلعم تقولت والعزب 

رصاهارصأعجسى اف، لننز يشير ثو عالؤ نصين إذا 
وئلالأض:

باصس4ابماإهاّوكنسبمزاضونذ 
•وهلالهارارأ، ث محئروى 

التيبالصغ يأتي أن للشواهله إيراده في هنا عهلية ابن حرص وقد 
لكافالإضافة منها فأورد العرب، كلام في لمقلة إليها تضاف 

بهامقمودأ القرآن في وردت الميعة وبهذه ، ١١ررلعمرك المخاظب 
إلىؤإصافتها المتكلم ياء إلى إضافتها منها وأورد المي.، 

*وعجزه بيت، صدر 

الأيائنطقغبملأغلؤ لقد 
٠٣٤ديوانه اظر: 

المر.علي أبو هو )٢( 
توعجزْ t محيت صدر )٣( 

كريما يالدندني كرم إلى 
.٢٨٧آ/للمالي الأمالي انفلر: 

.٣٣ديوانه انم: )٥( انمي. بن >ءه هو )٤( 
اشالإ.المحس هو )٦( 
.١٧٦زد أبي نوادر ، Y٨٤/ القرآن مجاز اننلر: )٧( 
.٨١الأض ديوان انفلر: الديوان. رواة هي عطة ابن ذكرئ الي الثانة الرواة )٨( 
>ا/م؛ا.الوح؛زالمحرر )٩( 



فيايراداكاساكعري

اض(ا،#لعنن الجلالة لمظ إلى ؤإصافتها أساشاا، ®لعمن الأب لمقلة 
علامة*،الشهور جعل مى *لغمن الجلالة لمقل دون اض إلى ؤإصافتها 

اشتملبل فاندة، من يخلو الذي التكرار يعني لا الشعرية الشواهد فتعيد 
الأحر.في ليت فائدة على شاهد كل 

Iتعالى فوله يره نفعند عقلية ابن فولط كذللن، الأمثلة من و- 
أوهأق أتسخ أمحك، نةاي أق أة ئز؛ تهوئ أس 

بينوالملازمة للساسمة الثنوة تنتعير قد العرب أف مص •٣[، 
فيمستحيالآ الئنل أمر وكان السامع، على ذللن، يشكل لم إذا الأشياء 
الحربزبئتنا *وقل ت مروان بن الملك، عبد قول ذللث، *من •' حفها 

قولذلك ومن الملازمة، يريد ، أمنا* وهي بنوها فنحى وربئاها، 
؛ئغئض١٢بن •ئزث 

نأتجوارمصدق أبغاغ وآباؤهم أئهاثهم يهم ثقند لم النجد بنو 
قولومنه دلك، ونحو الثبيلء، ماء ولاابن ه، في لاابن ذلك ومن 

والأرءزسازكانم،كا¥ْ،.
وكلامالنحر، شواهد بين هنا امتثهادء في عقلية ابن مزج ففد 

فيوالثنوة مقلرد، بترتببح التزام دون عنهم، حفغل الذي التثري العرب 
لأفوللممدق؛ وللم,جد.، للحريح، الملازمة بها يفصد النواهي. طْ 

السامع.على يشكل ولا تحتل، مفيها التناسل 

\إ\\.الأعاليللقالى انظر؛ الكونت. ويحول، الزير بن مصبغ ثتل بعد حطته فن حزء )١( 
حزاتةانظر: أب. بمي شعراء من إملامي شاعر التميمي، نحمض بن حرين، محو )٢( 

.آ•/٢٣الأدب 
.Upأثق لم يبح، س شطر )٤( . ٦٣٤إ الأدب خزانة انظر: )٣( 
a٠١٦٤/الوحثز المحرر )٥( 



خسمييم

تالشعري الشاهد من حرء إيراد ابعا؛ ر* 
كاملا،بالبيت يكون أن الشعري يالناهد الاستشهاد في الأصل 

الشواهدذكر في الغالبة الهلريقة هي وهدم منه، الشاهد موصع إلى ويشار 
غيرالرسالة، هده صفحات فى الأمثلة هى كما كثيرة وأمثالنها الشعرية، 

عوؤمتعالى! قوله يمر وهو الهلبري قول من مثالا أخرب، أني 
علىتقثل الدي هو ااادن«، ض: #وقال [; ٥٧اتن 

-نس بن ميمون - الأعشى عنى وإياْ كالعنل، حلو وهو والعشر، الثمام 
بقوله;

/٢v١١ماضكاتجتجااظحىممام لوأشنوا 
الاستشهادفي الأصل هو فهدا واللغويين، رين المغحميع ومثله 

عندالمفسرين أن عير كاملا، عر البيت يدكر أن السعري اهد يالثس
دونالست، من الشاهد موصع بإيراد يكتفون قد الشعرية للثواهإ إيرادهم 

علىبدلالته اكتفاء أقل؛ أو بيت سئلر الشاهد موضع يكون وقد باقيه. 
٠العلماء عند الث،اهد لثهرة أو ، المقصود 

المفسرينبين تركة م السعري بالساهد الاّسسه،اد فى الطريقة وهده 
منحزء إيراد صور لمعرفة التفسير كب تتبعتا وقد والنحويين، واللغويين 

الأتية!الصور فكانت، به، الاستشهاد عند الشعر ست، 

الببت'شطر إيراد - ١ 

،؛نمقالشعري يالشاهد امتثهاده في المفسر يكتفي ما كثيرآ 
البيتا،يصدر ر المف،كفى فقل، عجزه، أو ، الثيت، بمدر إما ا، البي

ارالأولى;فقال! را-ج1ريلاا في الالغارت، يعدد وهو القرطبي فعل كما 
ثابتا؛بن حان قال الحجاز، أهل لغة وهي ، •جترين؛ 

.٩٤- \< T/o)شام( ص تمر )٢( . ١٥٩ديوانه اننلر: 





^^ممؤيم

منالناهل موصع على ؤيثتمل مستقلا، معنى يودى بما اكتفى فقد 
٠الط وثمام ، صدره هن وكلمة اليتح عجر فاورد اليت، 

الآرائكل١،ص Jالمعراء ساشرن كأتمثا حتى الثير في حمت حذودأ 
البيت:شطر من حزء إيراد - ٣ 

قائماالاستشهاد، في كافيا الشعري البيت، شعلر من حزء يكون فد 
فىمنه ر الالجزء هدا على الثيحؤ من ر المفاقتصر فربما بمعناه، 

تعالى؛فوله ر يفوهو الطيري فول ذللث، أمنالة ومن استشهاده، 
فىواللام الألف، اروأدحلتؤ [؛ ١٤٥لالأء_راف; أ'لألواجه ؤ لإ يكما رؤ 

٢،؛الشام قال كما الإuفة، هن بدلأ »الألواح« 
.....................

وتمامالبيتؤ، عجز من جزء هو العلري أورده الذي الجزء وهذا 
؛البيت، 

ساثس،رالأخلأمئنصء"ل4يدبمئللمبمياجئننلم 
ولأدائهجهة، من العلماء عند الثيحؤ لشهره يه اكتنفي قد أنه غير 

أحرى•جهة من الاستشهاد من المراد للمعنى 
البيحؤسهلر من بجزء رين المقاكتفاء على كذللث، الأمثلة ومن 

الكتابرروأما ت اللغة في الكتاب لمعنى شرحه عند عهلية ابن قول الشهري 
نولومنه لاحتماما، كتيبه؛ قيل! ومنه جمع، إذا من مصدر فهو 

الشامْ،؛
اإن>ارلأ،ناثي

الذمحازرطض•التامة م )٢( •آ/ا،'أتم\اؤ ديوانه انظر: )١( 
.١٣•ديوانه انظر: )٤( )شا/( الطري تفسر )٣( 
■).w/rواوؤان.ان الإ.تاع انظر: دارة. بن سالم محو )٥( 
'ه.لانتدالفاصل انظر: )٦( 



التعريالشاهد إيراد في اثمفسرين منهج 

مرصعوهو البيت، عجز من بجزء اكممى ص اخنعها«لن. أي: 
ويمامالعلماء، بين الثبت، هذا لاشتهار ذلك يكون وربما فيه، الشاهد 

يأسارواكئ4ها قلوصلث، على بؤ حآ-لمت، سا دراريلاثانثن 
فيالزمخشري البيت شهلر من جزء على الاقتصار من أم ومثن 

ميلاها.منممّ أثث ه: نوللث، ذلة أمنيومن افح®، *الكنس
جملههي نلمتج: الجمالة؟ هد0 موقع ما قلته: فإن . . [. ١٢٥ا»; ]ال

منالشعر في يجيء ما كنحو الإعرابإ، من لها نحل لا اعتراصية 

•• •••••••••••••••••••جنه وادث، حوال
jJLjlj ،، بذكراكتفى قد فالزمخشري . ملتها، اتباع وجونم، تأكيد

جملةإر يثير وهو الشعري، الببنتإ شطر من جزء وهو الشاهد، موصع 
بنتهند فول( ذللئ، ومن الشعراء، أشعار ني كنيرآ ترد اعتراضية 

المنذر:بن العمان 

المريلبمدني ولم أموت أني جنه والءوادL، أحسثؤ كشت، ما 
التغلثة:الحباب، بننح عنزة وقود 

عنانمن الحي ممد ا أنجنه والحوادث، أحنئ، كغت، ما 
اشiامي:وقول 

الأوسرأحيلث، الى حداك حدث، جنه والحوادث، اثالثؤ أصؤإذا 

لأحكا•الجامع انظر: نير• أو يخلمي جلدعا طرفي بين الجمع الدابي'هو وكتب )٢( 
.٥٠سو'د الفاصل ، ا/٥٨انمون الدر ا/لأها، القرآن 

الأءانيه/هأا.١^٠: )٤( ا/ا'1ه. الكشاف )٣( 
.٢٢٢الجاهلان ش س فض انفلر: )ه( 
.٥٠الأغاني1آ/، ٢٥٧ديواناكلاس !نظر: )٦( 



الجملةهذه الشعراء فيها يذكر التي الشعر، أبيات ْن وغيرها 
الأعضاصيت١١/

عندمشهور ثاهد من بجزء مكتميأ كذلك الزمخشرى ونال 
ملمت معنى في [ ٢٤٩]البقرة: ون_هه  ١٠٤٣٠ؤ ت معنى كان فلما  ١١المحوييزت 

نولونحوه منهم، قليل إلا يعليعوْ فلم ت نيل كأنه عليه، حمل، بطيعوْ، 
الفرزدق؛

أونجثصإلانجث النال من نيغ ].؛١ . .............. .
،١مجلفثالأ أو منجت إلا المال من سؤر لم ءال1 كأنه 
الست!وئمام صلوره، من وحزء البيت، بعجز اكتفى ند وهو 

أوسجت إلا ١^ من ناح لم مرواذ ابى يا دنان دعمى 
حلاثحولها دار التي النحوية الشواهد أسهر من الشاهد وهن.ا 

٠لشهرته منه الشاهد بموضع فاكتفى الإءرار<ت،، أهل 
ألتمثتتلت ^٠١^ ١٠ت قوله الزمخشري عند كذلك الأمثلة من و— 
كيفت قالت فان [. ٢٤؛ ]الثّعراء ميلأ كم إن ييثهما محبما إمحؤْما 

وماأيثد قلن؛ مجمؤع؟ إليه والمرجيع التثنية، على ؛يمثتأه ق، نيل• 
•، قائل تى بالفلاهر قعل ما بالمضمر قعل الجنين، بين 

ي4بماجثلأ،مال. ....................
وتمامه!البيت، عجز من بجزء الرمخثرى اكتفى فقد 

(٦)الهنجافي، اكهمق عند يجيئا ملم أويادأ القوم لأصغ 

ابنديوان ، ٣٢٩، ٢٢٥؛/.٢، .r/ الروس ابن ديوان ،  ١٤• م؛ كير ديوان انئلر: )١( 
ديران، ٢٦٤>/حيوص ابن ديوان ، ١٢٤ابن.يمديى ديوان ، ٦٣٦، ٢٦المارب 

.٤٥٢، ٤١٤الأخرس ديوان ا/هآ؛، الأمحوردي 
.٢٦٨ديوانه انغلر: )٣( . ٢٩٥/١الكثّاف، )٢( 

.٩^٨١٥ الأدب، خزانة في كما الكلمر، العداء بن صرو م ، ٤١
م\/هلإهؤالأدب، خزانه انذلر: )٦(الكثافممأ؛. )ه(



السري^ير١د١اشاص 

عجزه:من وجزء البيت صدر من جرء إيراد - ٤ 

صدرمن حزء على يشتمل الشعر، بت من بجزء \دفو يكتفي قد 
البيت.من الشاهد موضع هو ذلك ؤيكون الست، عجز من وجزء الست، 

^٠٠٠أف يههدى ؤؤآأت ت تعالى قوله تفسيره عند الزمخشري قول ذلك ومن 
•نلت، ررفإن [! ٨٦صمران: ]آل ه حق ألرسول آذ وثهدوأ ابمليؤم بمد ^ينردأ 

فيما على يحملق أن وجهان; فيه قالت; ؤوسهدوأه؟ قوله: عملف علام 
تعالى:كقوله [آمنوا، أن بعد معناه: لأف الفعل؛ معنى مى إيمانهم 

الشاعروقول [ ١٠]المنافقون؛ .ه ..وإَش ؤؤثتثثه\ 
ارآ،.. ..........ولاثاعب.عشيره لينواثصالءٍن . ......

منعراتها( بسن و)إلأ البيت، أول من )مشائيم( كلمة حذف ممد 
•لكرم ما وهو منه الشاهد بموصع واكتفى ، اخر0 

]الأعراف:ئثاه أزنتا «>لتن الزمخشرى: قول كن.لك الأمثلة ومن 
بهذهينعلفون يكادون لا لهم ما قك: فإن محذوف. م نجواب [ ٥٩

قولهتحو عنهم وفل *قل■*، مع إلا اللام 
.......١ . ١ ٠ ّ . ....لناموافاجر يافرحالفه لها غث حال

-اكيدأإلا تساق لا القسة الجمالة لأن ذلك كان ]ك نث: 
الذيالتوقع، لمحنى مغلنه فكانت جوابها هي التي عليها. المقسم للجملة 

.المم* كلمة المخاهلب امتماع عند .آ لقالمعنى هو 

غيكما للفرزدق وقيل ا/ها"ا، لمبوته الخاب ني كما الرياحي الأحوص مر )١( 
الكاب'ا/هأا

.٣٨١ا/الكشاف )٢( 
.١٦٢الإنصاف م/آآ، ا/هأا، امماب انثلر: )٣( 
.١١٣-أ/آاا الكشاف )٥( حجر. بن الهمس امرؤ مر )٤( 



^^|ميم

موصعوكمل ، ءجزْ من وكلمة البت بمدر الزمخشرى اكتفى فقد 
وتمامه!القيس، لامرئ شهير بت وهو بهيا، منه الشاهد 

ولاص1ولا،حديث، يناإذمن ئاجرلناموا حلمه باطه لها حلمغ 
آخر:بيت من به يرتبْد وما بيت من جرء إيراد - ْ 

بت،من جزءأ يوردون قد أنهم يالناهد رين المغعناية ومن 
عندالطري قال كما الشاهد، موصغ لكونه له؛ التالي الت من وجزءأ 
آدبمديف آم تذ إب ئجوُيم بن ءًكثر ق، ءت ه تعالى؛ لقوله تفسيره 
دهن،من حجة يذكر وهو [ ١١٤اء: ]التألثابجاه ؤث لما-لج أد معرومح، 

ثجعلأن مملى التمسن، ®وأما ص،! موصع في الأية في ®مى٠٠ أ0 إلى 
لأومنقطعا؛ استثناء يكون حينئذ لأنه نصبا؛ فيكوف ، فعلا رُالثجوىاا 

الشاعرص!فول نظير ذللث، فيكون »النيوى«، خلاي، »نناا 
كن بربع الوما 

١لأبأ أواري ؛لا  ((ر؛ا.. .ا.أ:ثه٠ 
عجزمن جزء وهو البيتين، من الشاهد بموصع الطبري اكتفى فقد 

وتمامالمعنى، حيث، من لارتباطهما وذللش الثاني، وصدر الأول،، 

أحدا\ذوميمص رنا عستؤجوابا أناثالها أصملأنا 'ونمثؤفيها 
الجلدآْ،كالحوض،ال٠ظالومة والتوي ا هأبيتما ا لأيالأواري إلا 

قصيدة:من بحزء الأسشهاد - ٦ 
يوردما ونادرأ تجوزأ، المسألة بهدم وألحقتها نادرة، الصورة وهذه 

ذللث،حصل ؤإن متتتاليه، الواحدة القصيدة من الأبيايت، من عددأ الممر 

.أي.مدرا)٢( . Y-Yديوانء انظر: )١( 
Y ^ا)شاكر( الطري -شتر )٤( الذبياني• النامة ص >م  'T.
٠١٥-  ١٤ديوانه انظر؛ )٥( 



اتشعريالشاهد إيراد في المسرين منهج 

علىلا البلاغة أو المحو حيث من الأسلوب على ده1 الاستشهاد فيكون 
تعالى:قوله في الالتفات لأسلوب الطري اسشهاد ذلك ومن الألفاؤ 

ولايك بن أثب دثث تن ثطم وما دأ'لأبج!< ثمحى لو أقن ألت مام وؤ 
العلبرى؛نال حت نيد، بن للكميت بأييات ١[ ٧• ]البغرة: غبميو 

المتكلميخرج اف نمنح بينهم، مستفيض العرب كلأم من وذلك . ...٠ 
وجهوعلى عيره به قاصد وهو الناص، لبعض منه الخهلاب وجه على كلامه 

يهوالمحالما جماعه أو ، ءيرْ جماعة به يفصد وهو لواحد الخمياب 
اممهقول ذللئ، من أحدهم به والمقصود للجماعة الخهلاب هدا وعلى أحدهم، 

ءي.عايكاى أثة إى رأث1قغتإر، آلكغؤن ض وإلا أثة اي ألص : ثناؤه جر 
ثعلؤنيما َ؛ان أثن إى رئ من إلتاك■ يؤى ما ؤو\أي : نال ثم ا.ه نإؤا 
الكلامابتدأ وف- الجماعة حطاب إلى فرجع ٢[ - ١ ]الأحزاب: لؤاه ^٢ 

الله.؛رسول ميح في زيل- ن الكميت، فول ذللثه ونفلير الني.، بخطاب 
;ث؛لمينبولأنض،لا ف النسر ً إلى 

دارنقنواالعجوز إلي الحاس يلغ و دلر؛ عبإلى نه ع
يلنواأر المائلون عئمني ولو يصدمتج تل ، أذرطأت، يئيل: 

راللجنؤالصجاج فيالث، أكنر ولو اليسال ستيضيلل، لج 
النأنئ،را،قوتف، ئص إذ الشنسة في النهان، المحص الئصهي أئت، 

أهلبل-لائ، فاصمي وهو ه للبي الخءل١ب وجه على كلامه فأخرج 
بالقائلينأمة بمي وعنى الني.، دن.كر ومدحهم وصفهم عن فكني يته 

النبي.مادح ، بتعنمفيوصن-ا أحد لا أنه معلوم لأنه المعنسن؛ 
وهذه. بفضله٠٠ القيل إطناب في واللجب، الفجاج بإكثار ولا وتفضيله، 

٠ر التقكتب، فى الورود قللة صورة 

انموانديوانه انظر: )١( 

.٤٨٦.  ٤٨٥آ/)شام( اتجري تمر )٢( 



Iالشعري للشاهد المختلفة يالروايات العناية حاما ٠
هذايكون وند للشاهد، روايات أو أحرى روايه الممر يورد قد 

الشعري،الشاهد في الاستشهاد ئموصع مناص له الرواية في الاختلاف 
عوؤؤ<توة اوفيل: اليري: نول ذلك< ومن ذلك،. الممرإلى فينبه 

ؤصنمتو)ىهبقولهI فعطف، [ ١٩٣لالأء_رافت ءانعتو)ىه أمر أم أدءوت«وهم 
أميقل: ولم ماض، فعل وهو ؤأدءوثزئ؛إه قوله: على امم، وهو 

1;لالتام،منضينمحلا،امحلإيم،بلة ،س،
واست،ااأأنث، أم ينشد: وقد 

الوليللأن به الاستدلال ؤيسقط فيه؛ شاهد لا الثانية الرواية وعلى 
هذاالنحويون ناقش وند به. الاستدلال سمط الاحتمال إليه تْلرق إذا 

هوإنما الفعل، على الاسم ععلف من وليس ٠١حيان: أبو فمال الشاهد 
منفليس الست، وأما الفعلية، الجمالة على الاسمية الجمالة عطف من 

الأممعلى الفعالية الجمالة ععلف من بل الفعل، على الاسم عطفإ 
ست،أم أنفرت عيك سواء التركسي،: أصل إذ الفحالية. بالجملة المقدر 

أنفرت«ص.موقع النفر فأوقع ليلة، 
ذكرفيكون الشاهد، موصع الرواية في الاختلاف يس لا وربما 
ااوية.الالفري: قول ذللث، ومن دأصس_،، العلم بات من الاختلاف 

الحاجة،أهل عن المال من لديه ما لمنعه وحمر؛ حصور للبخيل: 
الأخطل:قال كما النفقة، عن إاْ ه وحب

وصوبها.٠. الفقر.عيك امحواء المخطوطة؛ في الرواية وأصل معرض، إلى أهتد لم )١( 
نرحض في محص، حتلآ بأنها وفال، ٤، ٠ ١ ا/ للفرا، القرآن معاني من شاكر محمود 

٠٥٣٨ه/الممون الغر في بها الستح 
.٣٢١. ٣٢;• ١٣اتجري)شاكر( شر )٢( 
.or\/oالممون الدر الممط الحر )٣( 



^^رينفىإيراداكاساصورى

لسوارفيها ولا يالحنور لا نادمني إالكأس 'ّرثح دّنارُتأ 
بموصعله علاقة لا الرواية من الوجه وهذا . ؛ا . . سأر. • ؤيروى 

يكرهؤإيما البخيل، بمعنى يأتي الحضور أل وهو البست،، فى الناهد 
الميت،.لهدا أحرى رواية هناك أن القارئ ليعلم اتجري 

،ررفعل® على حمع ءاعازاء، جمع رروررالمزىاا ت أيضا العلبري وقال 
بيتهينشد وقد ررقولءا، على ورردائلاا راثهده، على ررثّاهداا يجمع كما 
تريبة 

4لنخمئجس جي دأذل نثهئؤي ئديهنهم فاليوم 
ذلأمة_لأ ذْ إلا ئل: و؛

أيفأؤينثد 

إلأئ.غلأئ.أر'*رئوض:
وهوالمفصود، على شاهد فيه ليس الثانية الرواية على وهو 

الأولىJالرواية الامتشهاد فيكون ، )يول( على يجمع )ئايل( أن 
فمهل.

ْعغيرها، دون للشاهد المتضمنة الرواية بدكر المفر يكتفى وقد 
تئنوأة>ننى رروقوله: ععلية: ابن نول ذللث، ومن ذلك. إلى الإشارة 

،عبيدة أبو ذكره ئها، ثجرم من العرب ومن لن، نصبت، [ ٢٤]الشرة; 
الروايات•بعص على النابغة بيتإ ومنه 

)ءجر(أا'/\<'ه.اتجري -ض )٢( . ٢٠ديوانه انم: )١( 
.١٦٦ديوانه انظر: )٠١( 

٠٣٣٣.  U٣٣٢/ )شاكر< البرى نفير )٤( 
.٢٧٢الجى ، ٥٠٩/٣اللمب .ض انظر: )٥( 



اثكويماكرآن تفسير هي لكاء> تخج 
الأسلإث أ>ءز فلن . ....................

هذهاحتار أنه غير يعريها، أحرى روايات" للبيت" أف إلى نبه ففد 
٠أيضا الضائع الفعل نجزم قد *لن® أل على بها للاستشهاد الرواية 

فى، مخ^تلفتن بروا1تين عري ل١ هل. آ الر المفيذكر ربما و— 
ودونالرواية، فى الأخلاق ^ا إلى الإشارة دون التمر من موصعين 

ذلك،ومن البست،، من الاستشهاد موصع في أثر الأخلاق، لهذا يكون أن 
أمرثلوأ ألثتد استيئس إدا ؤ-ءئ ت تعالى لقوله يره نفعند الطري قول 

بفمااكد؛وااا قوله؛ قرأ ممن اروقادآحرول [؛ ١١■]يوسف• كذمحأه ءف 
أفقومهم مى الرسن استأس إذا حتى ت ذللث، معنى I الدوال وسLJJد٠ الكاف، 
كدبهمقد أئهم واستيقنتا لمعنى؛ الرمل وظنت، ؤبمدئوهم، بهم يؤمنوا 

الحلم،يمعنى؛ هذا في ررالفلناا ؛ وقالوا. يصزسا الرمل •جاءُت، أممهم، 

٢٠ ااننئد«أ المار،يتي حزاظزني نتثج، ئارس بمألمي ئئنوا 
بروايةه، نفالمحنى على البيت، بهذا استشهد أن مبق قد أنه مع 

ومما١ . . ظنا. والشالثج ظنا، اليقين مي تقد العرنم، ررإ0 فقال؛ أحرى 
الصمة؛بن دريد قول اليقين، ؛،" يمي أنه على يدل 

الئنردأالنارمي في نريهم ندجج يألفي ظ؛وا • لهم فقلن، 
تالييت، وصدر ا ١ ١ 

ناحبه مع تفإن الثناء هد.1 
ماالأمور من تأتي أن ابيتؤ معناها الملوك بها مون كانوا تحية اللعن، أبيتج ت وتوله 
والجا،ع، ١٢٧لاوعلاليوس ال.يوان شرح انظرت الطاء. والممد؛ • وتن.م عليه تلس 

؟١٢ا/١• القرآن لأذكام 
ا/هأالأالوجيز النحرر )٢( 
{،•r.)شاكر( الطري -ش-ر )٠١( 
.١٤الأنارى لابن والأصداد ، ٢١٠والأصمعياته ، ٤٧ديوانه انظر: )٤( 



الشعريالشاهد إيراد في اشمضوين منهج 

تأتيكم،١مدجج ألفي ئبموا • يدلك يعني 
فيله به ونالأول، الموصع في لقائله الناهد يتب لم فالهلبري 

وهوواحد، الروايتين في الشاهد أن إلا الرواية، اختلاف ومع الثاني، 
اليقين.يمعتى العرب لغة في ررالفلى،، ورود 

المتقدمين:عن الشعري الشاهد مل ائما: س* 
المفسرينمن بقين آ الالعلماء لأقوال يتتعرصون المفسرون 

الشعريةالنواهل. ينقلون ومنانشنهم نقلهم معرض وفي وغيرهم، 
أوالشواهد، هذه فهم حول خلاف حرى وربما به—ا، التشهد 

•توجيهها 

كلمة؛في القراءات عن حديثه عند الطبري قول ذلك أمثلة من و- 
أفيظم ٣' سثنل ^٥ تعالى: قوله في 

العلمأهل؛ راواختلمإ ٩[: وه َ(دتي؟ى آثتككت تن أف تميد 
يعصفقال . يكسرهاأو الدال يفتح مرئ إذا ذللث، معنى في العرب يكلأم 

جاءتالملائكة أل بالكر، مرئ إذا ذللث، معنى والكوفيين؛ البحريين 
تقود؛العرب ؛ وقالوا. ااأندهتهااقاد؛ من لغة على بعضا، بعضهم يتبع 

ذلكقولهم لصحة واستشهد وااأقعثهاا، ررثبمثهاا ثمعثى؛ وااردءتثهاا، ررأرذئثهاا 
الشاءرل٢،؛قال با 

كغالفاساطئوواصاليو\ ^١ 
بعدهاجاءت «، »^icأراد ؤإيما ررأرذدث،اا، الثاعن؛ فقال ؛ قالوا

القرياءربحد ثجيء الجوزاء لأف 

المفاعئ.نهد بن خزبمه م )٢( . ١٨- ) U/r)شاكر( الطري ير نف)١( 
٠١• • اللالي ّط ، UA/\Yالأغاني ، ٦١٧قشة لأبن العارف انظر: )٣( 
٠٤١٦)شام( اتجري -ضير )٤( 



^^^لتهميم

الذيالشعري الشاهد ونقل القح، قراءة وجه مى أقواد نقل فقد 
وقال!الكسر، قراءة الهلبري رجح وقد الاستشهاد، ووجه به، استشهدوا 

آثمقنكؤتى قرأ مى قراءْ عندي ذلك في القراءة من راوالمواب 
منذكرُت، ما على التاؤيل أهل لإجماع الدال؛ ر بك

تأويلهم«لا،,
قيلوكيف، قائل: قال ررفإن الهلبري: قول كدللث، الأمثلة من و- 

علىالخبر فابتدأ ؛ا،!ا ه تل( *0 أؤ أئيآء ثلم جق لهم: 
فيمختلفون العربية أهل إن قيل: مضى؟ قد أنه أحبر ثم المتقبل، لنقل 

ذلك•تاءؤيل 
ملأ،من الله أساء قلتم ملم ذلائ،ت معنى المر؛ينلآ،: بعص فقال 

ناأي: [ ١٠٢لاوِقرة: ظمجلجأه ثئوأ تا نناؤْ: جل نال كما 
ئت،.

الثام٣،:قال وكما 
نميغط،رءالت،:تنسي على ولمدأنث 
ذلكأل عالي وامتدئ مررت، ولقد أمراء، ولقد  ١١بقوله: يريد 

ررقعزاءأن وزعم عنه. فأمضي يقن: ولم ءنهاا، ررفمضت بقوله: كذللث،، 
:الشاعر يقول ذلك على واممتسهد واحد، معنى فى مترك قد و١١معلاء 

\/ي القرآن معاني ا/اأآ، القرآن مجاز وانظر: "اا/آاإ، السابق المدر )١( 
٤٠٤.

.١٤٥-  ١٤٤)/له القرآن معاني ني كما الأوسط، الأحض هو )٢( 
كماالحنفي جابر بن رليميرة ،  ١٢٦الأصمعيامحتا في كما الحنفي عمرو بن ثمر هو )٣( 

نسةوبلا ، ٢٤م الكاب في الووكا بتي.من ولرجل ، ١٧١الحتري حماسة في 
.٣٦٤َ و 

فىالحاباuبةة.والمادي ، ٣١٠٠الخمائص-؟/م/؛أ، لسويه المحاب، انظر؛ )٤( 
•اللاتي حكتم بن الهلرماح هو )٥( 



اصويالتاس إيراد في المفسرين منهج 

عيرا،م مالك0 وامشجاب الأم ثن مضى ما ' jSliJiلأت؟كز يإّي 
تالحطيثة ويقول هي* فى يكون ما ت يدلك يعنى 

ننورىاليأحش ي_د الولأق رين بلقى بوم الحطس1 نبد 
Iالأحر نال وكما نشهد. يعتي! 

أنهمتفإمكن،الآ،،Jاانجيولأك١لأ 
،.أمتءر ءولأ ت قال م ارأصأحيء، ت فقال 
المعاصرينأو المتقدمن عن الطبري نقلها مقولة، الشواهد وهذه 

منها.الشاهد موصع سان مقرونة العلماء، من 
ْكاثش بجي، ي أكن ^إل تعالى! قوله يفر وهو ععلية ابن قال و- 

،،حولأر تخول الرحل، حاد .يقاد! . . .  ١٠[! ٣٦]الماء: نخوراه عنتالأ 
!الطبري وأنشد بنمه، وأعجب ثكبر، إذا 

.٢٩٧٨١^^^^^ان1تا فإنفبو
والشاهدالطبري، عن الشاهد نقل بأنه محا عطية ابن صرح فقد 

عطيةابن يقل ما وكشرا الأية، لهده تفسيره عند العلبري ير نففى مذكور 
فيالإثارة عدم أو ذللث،، إلى الإثارة هع الهلثري عن الشعرية الشواس 

بالمشي لأل المكوف؛ الرنل من ذلك اشتموا كأنهم ومثقة، عناء أي: يكونان؛ 
اللغةمقاييس انظر• يمي• 

.١٣٥ .  ٠٣٥ Y/ رثاكر( ص تمر )0( 
)خيل(. i١٦٩١/ المحاج ، ٥٦•U/ اللة تهذيب انفلر: )٦( 
.Y-/U)^()شام( اتجري شير انظر: )٧( 
؛/الغران مجاز انفلر: الجدي. احق مبن أنى اسمه الجس مد محن لرجل البيت )٨( 

>حل(.١٦٩٢/٤الصحاح ، ١٢٧
إ/ماالأالوجيز المحرر )٩( 





الشعريالشاهد إيراد في المقرين منهج 

فيفآثر شاهد، كل في الاستشهاد وجه وذكر الشعر، من بشواهد 
والأثقالالتكرار، عدم في رب اJوصع، لهدا الإحالة الثاني اJوصع 

القارئ.على 

وأقوالبشواهده، ^١٠<، ١٠معنى بثنا ®وقد أيضا! نوله ذلك ومثل 
أيضاوقوله الموصع«را،. هذا في إعادته عن فاعنى فيه، التأويل أهل 
الحشرمن محل وزن يأتمح، وأثه الحصير، معنى عن يتحدث، وهو 

وقوله!. البقرة١١ سورة في بشواهده ذلك، ؛ينت، رروقد الحنز! هو الذي 
كمامحل، إلى تفعل صرفن، i \}ئلحيمإ الموصع هذا في الحكيم ®ومعنى 

الشاعر!قال وكما مؤلم، ينعتى! •١[ لالقرْت ليثيه قيل! 
الداعينئخانث أمن 

رروقدكذلك،! وقوله الكاباال٤/ من موصع غير في ذلك، بثنا وقد 
فكرهناالشواهد، من ذللن، على يدل بما العدد، الند أف مضى فيما بينا 

يكررألا يحرص أنه في منهجه عن تبين العبارات هذه وكل إعادتها١أ 
يحيلأذ< فهو الأصل وأما الحاجة، بقدر إلا الشعرية الشواهد من سبق ما 

®ونفيانرعبارة! الطبري يورد ما وكثيرا . بشواهده بيانه سبق ما إلى 
على®والشواهد وعبارة! . أن من أكثر العرب كلام في ذلك، 
ذكرناهوفيما تحصى، أن من أكثر - وكلامها العرب أشعار من - ذلك، 

منعددأ يورد أن بعد وقوله زعاراب اف ثاء إن لفهمه وفق لمن كفاية 

.٥٦٥ا/٤ )شاكر( اتجري تمر )١( 
بعدهاوما  ٣٤٢ُا/القرة سورة تمر في تقدم رقد أ\/آ*ه، )هجر( الطبري ير نم)٢( 

)هجر(.طبعة من 
,0١٦\إ )شاكر( الطبري تقبر )٤( تخريجه. تقدم )٣( 
)شاكر(.طبعت من  T\A\/,وانظر ، YU<\/rازبق انمدر )٥( 
،١٦٨، ١٦٣، ١٥٥، ١٤٨، ١١٨، ١١٦، ٧٨/١٣)يآكر( الطبري ير نفانفلر: )٦( 

١٧٩، ١٧١ ،r<\y/\i.
البقا/اآااالمدر )٨( . Y١٦٣/)شاكر( الطبري -فبر )٧( 



^^؛ميم

وأشعارها*العرب كلام في كثير ®وذلك ت السحرية الشواهد 
الشعرية،الشواهد تكرار عدم في اتجري منهج م، الأصل هو هدا 

السابقة،شواهده إلى إشارته مع المواصع، يحفى في كرر ربما أنه غير 
[١٦٧]الأمحراف: ^ ^٥٥ت بقوله ثناؤه حل أيعني قوله! ذللئ، ومن 

قال،كما الإيدان، من شل وهو وأهمنم، ربك أذف إذ محمد يا واذكر 
تنس بن ميمون الأعشى 

،٢٧١٠آيف حجل صرنوا بخموف جيرتي الجرم أون 
هداغير في بشواهده ذللث، بثنا وفد أعالم. *أذل*، ت بقوله يعني 

معانيذكر ند أنه للتا يتبين السابقة المواضع مراجعة وعنل. . الموضع* 
شاها.أأورد ؤإنما السابق، الشعري الشاهد يكرر لم أنه غير الإذن، 
حديدا

فال؛حسن، كالقرمحلي المفسرين بقية المنهج هذا في انجري ومثل 
آلفي تقدم وند الحد، ومجاوزة الإفراط لغة الفي أوالإسراف 

منلهم أبيح كان أنه يحتمل الممال! أوقال ت أيضا وقال • عمران* 
وهذاI نلت، والحمية، والشجاعة خاء الإلى النجع يحرك ما الشراب 

حان!فال وفد أشعارهم، في موجود المعتى 
ندوكامْ،ونشن;خا 

القرْ*لفي المعنى هذا أشبعنا وقد 

.١٤٥نه ٥^١ نظر: ١ )٢( . ١٢٧٩"؟ا/سابق المصدرال)١( 
أ/هأأ.وانظر: 'ا، اسي)ىكر(مأا/أ'تسر )٣( 
٠٠٤ ه/ القرآن لأحكام الجا•ع )٤( 
وعجزه;يتح، هدر )٥( 

اءيالايا نهبنبا مدأ وآم
٠٤١٢ديوانه انظر: 

.ه/٢١٨ه/؛"ا، 0أإحمك القرطبي انظر: لاوزياّ 0/"\«آ، القرآن لأحكام الجا،ع )٦( 



الشعري:الشاهد إيراد قى السياق مراعاة ثامأ: *
بدلا أمر وتمرها معانيها تناول عند للايات العام النياق مراعاة 

الترجيحمونت الوقوف محال وبخاصة الصحيح، وجهها على لفهمها منه 
مراعاةدبل الرين المقمنهج ومن المفسرون، ذكرها مقى أقوال بين 

منامةتكوذ بأف وذللت، الشعرية، بالشواهد الاستشهاد هد الايايتج سياق 
فيهترد موضع كل في مستشهد الأية، في اللفغلة فيه وردُت، الذي ياق لل

ولااللنعلة، هدْ عليها تدل التي للياق المناسبة للمعاز القرآنية اللفغلة 
دلالاتيحمل الذي الاففلى المشترك باب، من اللفظة كانم، إذا با 

الكلام.سياق حلال من إلا تتضح لا متعددة، 

®وأصلI الظلم معنى ر يفوهو الطبري قول ذللئ، أمثلة من و— 
نابغةقول ومنه موصعهل١،، غير في الشيء وضع الحرب،، كلام في الغللم 

محازتدض 

رالأزفيثأدمضٍشاض"اا اأثبمأنالأأنابتيلآ,
غيرفي حفر النوى فيها حفر الذي لأن مفللومه؛ الأرض فجعل 

•موصعها غير في منها الحمرة لموصع مغللومه؛ فجعلها الحمر، موضع 
عيناتصفة في ئمتئه ابن نود دلك ومن 

النمالإثنيد له النطائج فصما حريمه ائهلأل، مها المطاح قنلم 
وقد. ..ؤمصته غير في وانمبابه أوانه، هر في مجيئه إياه وظلمه 

إذاأماكنها في وسينها الكتايج، بإحمائها يطول معان من الفللم يتفئ 

نيالشيء يوضع ند إذ المعنى، على أدل لكان العدى وجه على بكونه هذا قيد لو )١( 
أنهذكر أن بعد فيه فارس ابن قال ولل.للث، ١ ظلما يمي فلا نحوه أو جهلا موضعه غير 

.٤٧•v/ اللمة عقايس انثلر: تعديا«ا موصعه غير في الثصء وضع روالاحر ت أصلان 
*تخريجه تقدم )٢( 
•اصح للحادية كونه ولعل ، ٤٨ديوانه في كما للمحادرة ونِإ ، ٢٠٧ديوانه انظرت )٣( 



^^،؛ممييم

الشيءوصع من وصفنا ما كله ذلك وأصل تعالى، اف شاء إن عليها أتينا 
.، محو غير قى 

بمس:الظلم ذلإ فها ُرُ الش اوواس كل ني اممري أخل ثم 
دللناراوثد بقوله! الموضع هذا إلى فيه يحين موضعه غير فى الشيء وضع 

فكرهنامعناه، على الدالة بشواهده وأصله ااالغللم،ا معنى على مضى فيما 
،.٢١الموضعااهدا في إعادته 

في»النهص<ا، وهو الظلم معاني من حديد معنى إلى حاء إذا حتى 
[٣٣لالك_هف: ثن؛أه ط ظئر ئ ن\د آ1قي؛ تعالى: قوله 

ومنهكاملا، تاما ذللئؤ آتت، بل شيئا، الأكل من ئنمص ولم رريقول! : قال،
:الشام٣٢قاث، كما وشنن، بمن إذا خمن، فلأنا فلاق ٣ قولهم: 

ظكيناشئامحى;دي
علىبناء ئمهم التي، والمعاني الآيارتج، مجائ، الطبري فراعى 

الاياتءساق في اللففلة لتعنى المناست، الشعري الشاهد وأورد السياق، 
غيرفي الشيء وضع يمعنى الأية في الغللم ورد فعندما رها، يفالي، 

العرب،،لغة فى المعنى لهدا يشهد ما الشعرية الشواهد من أورد موضحه 
موضعهغير في الشيء وضع يمعنى الغللم فيها ويكر آية، وردت وكلما 
الشعر،من بشواهده الفللم معنى فيه مثن الذي الأول، الوضع إلى أحال، 

ماالشعرية الشواهد محن لها أورد القص، بمعنى الظالم كلمة وردمت، فلما 
مراعاةمن وهذا النقص، بمعنى انمرمح لغة في الفللم ورود على يلل، 

*عر المن ياق للالناسة يالواهد لامشهاد وا ر التقفي السياق 

.orr\/)ثاكر( اممري تمر )١( 
 )٢(jJc  الطري )؛/؛)شامOA ،/٤٣٧، ٣٨٤ه.
.بنفرعان •نازل، أبو م )٣( 
.١ ٤ ٤ ٥ ٣; الحماّة ديوان شرح ، )_( ٢  ٦٩٣! المرب، لسان ،  ٣٨٧; الأخار عيون انظر: )٤( 
.٢٥٨/١٥الطري)هجر( تمر )٥( 



ننقم—jالتعري الشاهد إيراد في اوممسرين منهج 

إيرادهمعند للماق رين المقمراعاة على كذلك الأمثلة من و- 
والشكظنا، المس تمي ند العرب ®إن ت الطبري نول الشعري للناهي 

صارحا،والماءسث، ندفه، والضياء ندفه، الفللمة مينهم ننظير ظنا، 
الشيءبها سمي التي الأسماء من ذلك أشبه وما صارحا، تغيث، والم

الصموتبن يؤيد قول اليقي، به يسمى أنه على يدل ومما وصده. 
المنردرا،المارمى في نرايهم ندجج يأش ظ؛وا • ليم فقلته 

طارق!بن عميرة وقول تأتيكم. مدحج ألفي تتقنوا بذلكر؛ بمي 
ثن.؛ناآآ،غيبا الفلن ض وأجنل فيكم دأس يرمي ننشردا أذ ي.

العربأشعار من والشواهد . مرحناعيبا اليمنى بش رأجاز ت بمي 
ذكرناوفيما تحصى، أن بن أكثن القين معنى في القلي أل على وكلامها 

،.كفايه®ل لفهمه وفى لمن 
علىأتينا »وقد فقال1 الغلي ذكن فيه ورد لاحق موضع في أحال ثم 

صحةعلى ي،وث يما اليقين، معانيه أحد وأف الفلس، وجوه عن اليان 
إءادته«أ؛،.يكرهنا مضى، فيما نللئ، 

شواهديورد لم الشلث، ينعنى الفلز فيها بأني التي المواضع وفي 
®فأمايقولI حيث، تحصى، لا الشعر من محواهل.٥ أن يرى لأنه الشعر من 

موصعفي وقال س_واهدهاآ. تحصى أن من لأكثر الش-ك، ممعنى الظن 
الشاك«رْ،.اكوضع هذا في رروالظن آحر: 

فيوأحال اليقين بمعنى ورد إذا الغلن لمعنى استشهد ف- فهو 
حاءفلما اللففلة، ،uJ، فيه ر نالذ>ي الأول الموضع إلى التالية المواضع 

.١٤الأناري لأبن والأمحداد ، ٢٣والأصمعيات ، ٤٧ديوانه انظر: )١( 
.١٤الأناري لابن رالأساد ، ١ ١ • / ا والفرزدق حرير نقاثص نرح انظر؛ )٢( 
•٣٥٢ه/ابق ايالممدر )٤( . ١٨. ١٧٨)شاكر( اتجري تمر )٣( 
ابقآ/هأأبالماورال)ه(



اممريماثقرآن تفسير في ؤك1مر لتغج 
المعنى،بهذا لشهرته الشعر من شاهدأ عليه يورد لم الشك بمعنى الظن 

عليهتشهد يأن من وأظهر أشهر الشك بمعنى الظن ورود بأن وقناعتته 
ومراعاتهاستحضاره على دليل هذا الطبري وفٌل الشعر• من بشواهد 
الاستشهادفي بدقة ذلك ومراعاة القرآنية، للألفاظ العام يق للالدقيقة 

.الشعرية بالشواهد 

إيرادفى الايات ياق لالمغرين مراعاة على كذلك الأمثلة من و- 
وأنهاللغة فى الدين معنى يشرح وهو عطية ابن نول الشعرية الشواهد 

فمنالجزاء، I الدين اللفغلة أئحاء ارومى ت الجزاء I منها معان لعدة يأتي 
الزثاتى:الفني نول ذلك 
واردانا نكانم دييئان نالبوى بؤر يم ول

حعيل:بن كعب فول ومنه حانيناهم. أي: 
يئرصريالما مئل ودماهم ي_ث_املم ار«سارمومإدام

الأحرأقول ومنه 
مدينكنا يأذ واعلم رامل مالكالث، أة مقيغأ واعلم 
منالنحو راوهذا فقال! الشواهد هده على عهلية ابن عمب يم 

آمحنجيوُّ رؤم-إلك تعالى: نوله ير لتغيصالح الذي هو المحنى 
منوهذا . بهاُ ايؤ والحالأعمال على الجزاء يوم أي■ أء لالفاتأحة؛ 

الأيةير نففى المناب المعنى اختيار فى الأيات لسناق الاحتكام 
المعنىهذا على للدلالة المياسة الشعرية الشواهد ؤإيراد الكريمة، 

.\/orللمرزوش الحمامة شرح ، ٣٥١القرآن مشم -اؤيل انظر: )١( 
.٢٥ا/)شاكر( الطري شر انثر: )٢( 
الكاملا/مآآ، المآن مجاز في كما الكلأبي المض بن يزد نقيل ابن ص )٣( 

لساناننلر: اني. الغثبر أبي بن للحارث قاله الكلأيي نوفل حويلدبن لجل.ْ وقيل 

ا/"ام\.الوجيز المٍرر )٥( اثٍررالوجٍزا/مب )٤( 



ايثعرياثشاس إيراد 

الشعريبالناهد الاستشهاد نى سياق المراعاْ يل والأمثلة يعي0ُآ،. 
هم؛ُ"•

كتبفي رون المقعليها ار ّالتي والطرق الناهج هي هذه 
قديكون لا أن وأرجو الشعري، للشاهد ؤإيرادهم عرصهم في التمر 

بال*ذو شيء والطرق الماهج هده من فاني 
۴۴ م"< 

الأصفهانيالراف تمر , 0U\/r Ui<{/y)ثام( \ذشمي تمر ١^: )١( 
•/T١٣٣١. ١٣٣.

الممرالو.مزآ/س،، ٤٥٥;.-فراسرى)شام( !ظر: )٢( 



اممربماممرآن تفسير في اوكاهمر ;|آآتما 

!^٥
الثانيالمبحث 

التفسرق الشعري الشاهد على ١لمفسرين اعتماد مدى 

الشعريةالشواهد إيراد في رين المقمنهج عن الحدث بعد 
البحثيمل التمر، في بها الاستشهاد عند عرصها في وطريفتهم 

وهلالمفرين، عند لواهد ١ من عره بين عري الالساهد مكانة إلى 
أنأم التمر؟ في التعري الشاهد على كليا اعتمادأ المسرون اعتمد 
كانؤإن الشواهد؟ من غيره مع به اعتقادا إلا يكن لم ذللئ، 
الاعتماد؟هذا مدى فما الشعري الشاهد على اعتمدوا فد رون المق

فىله أعرض سوف ما هذا الاعتماد؟ هذا مقدار معرفة يمكن وكيفإ 
البحن(.هذا 

الشعري:الشاهد على اومسرين اعتماد أولا: 
الشاهد:همية أ. 

بلغاتعالم غير برجل أوتى ألا قال،: أنه ماللث، الإمام عن روى 
ثعبفي اليهقي وأحرج ، نكالأ، جعلته إلا اض كتابج ر يفالعريس؛ 

إلابالشرق تزندق من تزندق ررما قال: أبيه عن الزناد أبي عن الإيمان 
وإيابهالمفسر ثرومحل في المصنفون جعل ولذللثv ،. العررس،االبكلام جهلا 
بلغةنزلر القرآن لأن ر؛ المفثرومحل من ثرطا ومعرفتها انمربيه اللغة 

رونالمقينللشا عي وقد العالخاءأم، من عدد ذلاكا على ونص انمرب؛، 

 )١(jL،^Ji ١٦٠القرآن؛/علوم ني ؛ . )١٦يوش؛/الجديدة الفرائد )٢
.١٦٠ا/الهمان ئرم ني اننلر: )٣( 



اثتفسيرفى الشعري الشاهد عالي المفسرين اعتماد مدى 

منشواهدها معرفه العرب بلمة المعرفة في ويدخل التمر. كتب في 
منالغريب وشرح القواعد، نفعيي في الملماء ءالي4 اعتمد الذي الشعر 
العلاءبن عمرو أبا أتى عبيد بن عمرو أف ذكر وقد والحدث. القرآن 
أبوفقال فيه؟ وءل0 يخالف عقابا عماله على اض وعده من ®أقرأت فقال؛ 

هقواض ٠ . الوعيد. غير الوعد إن عثمان؟ اتا اتيت، العجمة أبى عمرو• 
ؤإثماوتفضلا، كرما ذلكر كان يفعل لم ثم أوعد ؤإذا ومي، وعد إذا 

العرين،؟كلام في هازا وأجد ت قال تفعاله، لا ئم حيرأ ئعد أل الحلم، 
،:الأول١٢قول نست أْا نمم، قال: 

صولةبن دلاأحتمي صوم ض  ١١٠٣١^دلايرئب 
 Uilوثنمزنوعييلينادي، لثحلئج اوزعدئه أوعدته د

بلغيجهلي إر محي بن ءماّو فهم عدم العلاء بن عمرو أبو فارجع 
ؤيقرنهإلا جوابا يجسس، العلاء بن عمرو أبو يكن ولم وعجمته، العرب 
ألم،عن عمرو أبا ررمألتج الأصمعي! قال كما الشعر، من وشاهد بحجة 

®سالت،الأصمعي! قول ذلاائج ومن ،• حجولأ بألف فيها فأجابي، مسالة، 
فقال!منمله، [ ١٤ت ]يس وتعالى! تجارك قول عن عمرو أبا 

!وأنشد شددنا، 

٠لأونسئرا،<<رص ونأنعها 'ثني ^١ لأءنها ثنرر صنزمحت، أجد^١ 

وهوالمرة، ونشأ -، ٠٨٠عام ولد بالولاء، التئمي عبيد بن ■هممرو عثمان، أبو هو )١( 
ونياتانظرت ؛؛أه. نة ّمات عطاء، ين واصل مع المعتزلة يقول، تال، من آول، من 

٠.١ ٤ I/ النلأء أعلام سر ،  ٠٤٦ "T/ الأعيان 
.٥٨ديوانه انفلر• )٣( ١لطفيل٠ بن عاُر هو )٢( 
طبقات، ٥٤ا/حالويه لابن وعلاها السع القراءات إعرابح الرواة إنباْ )٤( 

٠١٧٥/١٢بغداد -ارخ ^ ٣٩واللغومحن التحوين 
ATTfiالرواة إناْ )٥( 
.١٨٠ديوانه انفلرت الضبص، ليتالس الييتؤ )٦( 
•٤٦المم-؛ين النحومحن أحار )٧( 



^^ميم

بهاحوطبنا التي اليربية ®فمعرفة ت تيمية ابن الإسلام شيخ ؤيفول 
دلالةمعرفة وكاللاك، بكلامه، هؤ ورموله اض مراد نفقه أن على يمن مما 

السبب،بهيا كان البدع أهل ضلال فإن انماني، على الألفاظ 
عليه،دال أنه يدعون ما على ورموله اف كلام يحملون صاروا فإنهم 

لكولالأ،لأا،.الأمر يكون ولا 
علىرتب اض لأن الحياة شؤون حميع في أهمية له والشاهد 

اللعازص،ؤآيات ^^، Jjuj؛آيةم كما الشرعية الأعام الشاهد 
وأصبح. ونحوْأ رمضان شهر يحول إسات في كما . الّحم، وكذلك 

قالكما بعالمه الناس يثق ^١حدة، ٠١اعن حارحا يأتي؛الشاهد من 
علىوأحلنا الشاهد، استنطقيا إذا - اف حفظلث، - *ونحن الجاحنلت 

تحني ابن تال وكما . وبينها، بينهم هي إئما حينئذ فالخصومة المثل، 
واليل«أ٦،.المنهج وصح والدليل، الشاهد قام ®ؤإذا 

عليه،دليل لا يرأ تفيقبلون وعلماؤْ الشعر رواة يكن لم ولدللث، 
شيثاذكر أن يعد الجاحفل قال حتى الشعر، من سئما ولا تؤيده حجة ولا 
ؤإماشنر إما دليل، ذلك، على يكون أن من بد *ولا ت الحرب، عن 

فهوبشاهد ذللث، مع حاءوا فإل العالماء، ذللث، يقول أن ؤإما حديثا، 
يرجحوكان . حجه، قولهم فليس بشاهد يأتوا لم ؤإن للحبر، أصح 
كماالأحر دون أحدهما على الشعر من الشاهد لوحول آحر على نولأ 
والجاحفلالشاهد*لى. لمكان بالصواب، أحق الأحر *والقول قال! 

.٢٨٢المرة: مروة )٢( . ١١١الإيمان )١( 
٠١١٠أ.اورر:.رئة )٣( 
٠٩٥أ/الماتي سن صحح انظر: )٤( 
\س\ض\اتح)٦( مأ/هأ*اّ انموان )٥( 
•١ ١ صء وانظر ، ١٠٤والحولأن والعميان والمرجان البرصان )٧( 
•١٧٩السابق المصدر )٨( 



I التفسير في التعري الشاهد على رين المقاعتماد مدى  ———L

.كته ني يها العناية على والتأكيد الثعر، بشواهد عني ممن 
كتبني للشاهد فإن والرواية الأحبار جانب في هذا كان ؤإذا 

فييكون والبيان بالتمير اض لكلام المتناول فإن آخر، شأن رين المق
لفهموالحذر الاحتياهل في رون المقبالغ وند والحذر، الاحتيامحل غاية 

الموي،والحديث وقراءاته، بالقرآن فاستشهدوا الكريم، القرآن معاني 
الأساليبهد0 على اعتمادهم ا0 غير ونثرأ، شعرأ العرب وكلام والأحبار 

التمييزيمكن إذ طبيعته، في يختلف، كما آخر، إلى مفر من متفاوتا كان 
والعنايةالقدماء المقرين عند والتقعيد الاحتجاج انجا؛ • اتجاهين محن فيه 

المقرين،من المتآخرين عند توصيحي والجاه الاستدلال، أوجه بتقوية 
لثواهدبالتوضيح يكتفى وأيه الاحتجاج، مجن القدماء نؤغ ند أنه يرى 

.، المدماءل 

بيانفي والمفسرول العربية أهل يه استشهد ما أهم من والشعر 
التفسيركتب، في احتل وند المحوية، للأحكام والاحتجاج اللغوية الدلالة 

مادةلديهم الشم بدا حبثإ غيرها، عن الكم حيثإ من نادمت، هامه، منزله 
والتدليل،والتوصيح، الاحتجاج، في عليه يعتمد واسعا، وموئلأ غنيه، 

منهمكل لأسلوب تبحا مختلقه منانع ذللث، في لهم كان وقد والترجيح. 
الاعتماديكثر بعضهم كان إذ تفسيره، فيها ألم، التي والمرحلة وغايته، 

■استثناما يه سمتأسى واحر يقتصد، وبعضهم عليه، 

الشعري:الساهد إلى المفسر اجة ح- 

القرآنفي لمقل لكل التفسير كتب في شعرية شواهد هناك ليس 

معروفأن علي كرد محمد ذكر فقد الحاصر، العصر حتى متبعا المنهج هدا زال ما 
بالشواهديالألوسي شيحه لقبه حتى الشواهد شعر حمفل على حريما كان الرصافي 

الرحيمعبد عن الأصمعي محمد وذكر ، ٤٤٠العاصرون انفلرت الشعر. لشواهد نبة 
.١٣٠ الأصبهاتي الفرج ابي عن ممابه ذلك،ي مثل محمود 





التسيرفى الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

الأمفىذاْلا،.
كلامهم،في اشتهرت العرب، أماليب من ء٧هرة ّاد^ب أ— 
معروفةأصمحت حتى والسنة، القرآن وفي أشعارهم، في ووردت 

شواهدلها المفر وطل_، فلا المقصود، عليه يلتبس لا والسامع واصحه، 
اللغة،في المضاف حيف أسلوب جني ابن ذكر وفد . غيرْ أو الشعر من 

فيراوالأمر فال: ثم موصع، ألف، على يزيد ما منه القرآن في أن وذكر 
٠شاهد أو له، بمثال يؤتى أن من أظهر هدا 

آلاثآ وما تعالى: لقوله يره نفعند الطري فول ذللث، ومن 
هذهفي ارأنء لحول عن يتحدث، وهو [ ٢٤٦لاومرْ: آمموه ؤ( مجز 

ؤأفيحلأف محؤف ك ذؤ ؤو، ت تعالى قوله في يحولها وعدم الأية، 
معمرة ااأ0« تحد؛1، للعرب، فصيحتان لغتان راهما ٨[: ]الحديد: دءوؤ-ه 
إلىبالمتكلم حاجه لا الذي ال،كلأم هو وهذا . . . لث. ما فولها: 

آلوجهذكر نم ،. العرد-،االألنن على ذللث، لفنو صحته، على الاستشهاد 
شائعالأسلوب هذا كان إذا للشاهد حاجه يرى لا فهو الأحر. 

الاستعمال.

قولهمجيء بأف القول يوجه وهو النحاس جعفر أبي قول ذللتإ ومن 
كثيررروهو التوكيد: باب من ٣[ تال٠اتحة؛ س،د آلرحيءؤالتحمتن تعالى: 

هذامثل أن يعني وهو • الاستشهاد؛٠ عن يستغني العرب، كلام في 
بشواهدله الاستشهاد عن تغن م العرب، عند محروق أسلوب التوكيد 

نثرآ.أو شعرآ لامهم كس 
قولهمعنى ر يفوهو أيضا المحاس جعفر أبى قول نللث، ومن 

pjijL]آامعيو،ه  Vjعثيم آلمصنى الى: عت ii :وأن٧[، ؛
.١٩٦الخصائص)٢( )ظن(.  A٢٧١/الرب  jUانثلر; )١( 
.عانىالهممحل/أه.)٤( ه/«-"ا. )شام( الطري تمر )٣( 





—jالتسيرفي الشعري الثاس ض المقرين اعتماد مدى 

يضعأنه يعني فإنه البا؛ بكر ذلك روى أنمن • الباء بكر براح" 'ردلكث 
نمينوهذا غيابها، من يقي محا لينفلن ثناعها من حاحبه على كمه الناظن 

وغيرهم.الثيباني، عمرو وأبي والأصممق، عبيدة، أبي الغرب: أهل 
حينثال أنه عود مبن الله عبد عن روبما الذي الحبر في ذكرت وقد 

النميرهذا أدري ولت محكانا. يراح يعني براح، ذلكثا الثمي: عرت 
محنأو الإساد، في محئن هو نن كلام من - نكانا بزاح نوله: عني أ- 

\ءلز؛ل.لاائ،كان أنه ثلث، فلا اممه عبد كلام من كن فإن افه؟ عبد كلام 
دونقوله ذلك في الصواب، وأن قولهم، ذكرلم، الذين الغريب أهل من 

أعلمكانوا العربية أهل فإن الله، عبد كلام من يكن لم ؤإن • قولهم 
الصحابةوطينة عود مابن قول، تقديم إلى يذهب، فهو . ؛ذللث،،ا 

وعالمهم.لسمهم أيضا، اللغة أمور في اللغة علماء على والتابعين 
كماواحدة، درحة على يه والحلم القرآن، فهم في لبوا والعرب 

ثموثس بعقم،، من بها أعلم بمهم متماوتون، لغتهم معرفة في أنهم 
أحاب؛ا0ذللثه عن قتيبة ابن ميل عندما ولذللثإ ير، النفإلى احتيج 

الغرفسؤ،من القرآن في ما لجميع المعرفة في نوي تلا العرب،  ٠١
كلهاليس . . ١ بحص. على ذللث، فى الفضز لبعضها بل والمتشابه، 

المبتذل،،منه بل عندها، واضحا كله كلامها ولا به، الحلم في تستوي 
منهم١١الحالم يعرفه إنما الذي الوحشي الغرم، ومنه 

وحق،مممحاكفسرسمثإ ء

بلغةعناية أهل السلم، علماء من بعدهم ومن فها الصحابة كان 
أحفظمن ها ماس وابن ها؛ عائشة كانتر بل وشعرها، العرب 

العلمي؛عل.النهج هذا استمر وقد له، روايه وأكثرهم للشعر، الصحابة 
العالهاءبين من فبرز التخصص، إلى الاتجاه فى أحذ ك أنه غير نلكا، 

.٥٠. ٤٨والأجوة المائل )٢( 0ا/اا'ا. )هجر( الطري تمر 





يتضسرا في الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

ذا الدهمت، ودك^ه ، للقران سواهد السعر من بيهت ألقط حمجسمن 
صئنهللقرآن، تفسيرا صنم، ه( ٥ ٠ )ت* الشيرازي محمد بى الوهاب عبد 
ماوسمع رآه، أنه المهيلي وذكر آ، الشعر الشواهد من محت ألف مائه 

لفصاحتهالمؤكدة الشعرية الشواهد من فيه 

علىتدل أنها إلا المبالغة، من الأحبار هذه محي يكون فد ما ومع 
رتمفي لهم عونا لتكون السعر، مسواهلس واحتفالهم المفسرين، عناية 

وفدوصرفها. ونحوها اللغة لقواعد والاحتجاج غريبه، وثرح القرآن، 
أهميةصلى — التفاسير مقدمامت، فى سئما ولا س كتبهم خى المفسرون أكد 

معانيومعرفة الكريم، القرآن فهم في به، المحتج العرب بشعر العناية 
القرآنفهم من للتمكن وفهمه به العناية ووجوب الحرية، حيث، من ألفافله 

أورعن حديثه معرض في العلوي قول ذلك ومن صصحا، فهما ؟ 'م
.. . الحق. بإصابة رين المقررفأحق ت يره نففى الحق بإصابة المقرين 
ونصترجم فيما - برهانا وأصحهم • • • وفسر• تأول فيما حجة أوصحهم 

منبالشواهد إما اليمان جهة مص عالمه مدركا كان مما - ذلك، من 
المعروفه(،رن.المستفيضة ولغاتهم منهلمهم من ؤإما السائرة، أسعارهم 

ونيرهن، ره تمتصممحع التي يالواهد المفسر اعتقاد همة ١ الهليرئ فسن 
مزيدلألك وسيأتي النهج هدا على الطبري مار وقد قوله، صحة على 
٠يان 

اللغةدرس أنه النئنن .( ٠٤٦٨)^،الواحدي الإمام ذكر وقد 
منالكثير عليه ®وقرأت، قال؛ ثم العروصي سيخه على الشعراء ودواؤين 

يئان،، ٩٧للوطي رين المقطبقات , Trr\/الكبار الغراء معرغة انظر: )١( 
.Y٦٠/ ^، ^١٧المرين 

Y١٣٧٠/ الشرين طقات بما/ه1آا، الملأء اعلأم سر ا;ظر: )٢( 
• ١٥١وى للادنه المقرين طقات انظر: )٣( 
.٩٣\إ)شاكر( الطري شبر )٤( 



الأيام،من يومأ - ه - شيخي عاتجي حتى اللغة، وكتيإ الدواؤين، 
تحمآ'أن لك آن أما حقه، ةضست، إلا الشعر من ديوانا ص لم إنك وقال،• 

منالبعداء يأتيه الذي الرجل هدا على تقرأه العزيز، القه كتاب لتفسير 
الأستاذيعض الجوار، من بيننا محا قرب على أنت وتتركه البلاد، أقاصي 
إنماأن يا ت فقلث ظلإ. الثعالبي إبراهيم بن محمد بن أحمد الإمام 
لموثعب، بجد الأدب احكم لم ؤإذا تريد، الذي ذللث، إلى بهيا أتدرج 

الواحديإجادة أثر ظهر وقد . كثب. عن التفسير عرض في أزم 
كتابهسئما ولا التفسير، في مصنفاته في الشعر بدواؤين وعنايته للغة، 

فىبها يتثهغ. الشعرية الشواهد من كبيرآ عددأ فيه أورد فقاد *البسيط® 
،.القرآن١٢تفسير 

كمايفهم القرآل أف محلى *ونى الرودراوريأ"آ،ت الدين مجد ؤيقول 
يجبكما وتدبرها أشعارهم، ونتح العرب، كلام تحقيق غير من ينبغي 

ومفننومنتيها، الأمة، هذه حيز ه عباس ابن كان مخملئ. فهو 
القرآنفي مشكل عن سئل إذا كان أنه عكرمة: تاإم.ياوْ فال وقد القرآن، 

ديوانالشمر يقول: نم العرب*، شعر من ببيت عليه تدل ؤيره يف
العرب«ر؛،

القرانقهم في السعر على اعتمد من فحسسب الممسرون وليمس 
الندث،أهل من غيرهم ذلك في شاركهم بل الكريم، 

.٥٦٠ ١٢الأدباء سبمم ، ٢٢٩ِ للواحدى البط تمر .قيمة )١( 
.٧٣٩للفراج البط كتابه خلال، س الحوي الواحدي انفلر: )٢( 
تربناب ووذدادد ب!لمح، الردضاددي الفرج أش بن النجيد ب■ ال-؛ن مجد م ، ٣١

حانظأنميحأ، ممسرأ، لغويا كان -، ٥٦٦٧صنة المتوفى فارس، بلاد من نهاوند 
شذرات، ١٤٧٦الحفاظ تذكرة انفلرت منه. الشواهال صيما ولا العرب لأشعار 

يحرثكتاب صمن [ ٥٦لالأهمرافت أكءستإنه يى ثيت أثو جمك مسألة )٤( 
٠١٤صرا ^ ١٤١٣الثالث الجزء وآدابها، الرئة اللغة في ودرامات 



اتيفسيرفى الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

العنايهاللغة طالم، آداب من السيوطي جعل وقد واللغة، ،، والسيرةل 
J_tj  ررولتنثنالتفسير في الحففل هدا قيمة مبينا العرب، أثعاو
علىتعال يوبه وآدابا، ومواعفل حكما فيه فإن العرب؛ أشعار بحفظ 

٠٠والحديث القرآن ير نف

الشواهد:موضوع إلى الالتفات عيم .
كانتاما بقدر ومضامينها، الشواهد بموصوعات المقرون يعتن لم 
الشاهدعلى رين المقاعتماد مغلاهر ومن ويئلمها، بلغتها عنايتهم 
تتضمنالتي السعرثة واهد المن بكر هاد الاممئ تحورهم السعرى 

ووضحواالكريم، القرآن ألفاظ العلماء مر فوقد ذكره، يليق لا معنى 
ولماليء، والفعل المحس ذكن فيها التي الشعراء بعص بأبياُتا معانيه 

قيحا،يظهروا أو باطلا، ينصروا أن الاستشهاد هذا من غايتهم تكن 
وفدبالشعر، القرآن غريس، نفير وهو لغويا، ذلاائ، من غرضهم كان ؤإنما 
ؤإعرابهالقرآن لغريمتط الملماء استشهد رروقد الجرجاني! نول سبق 

ذلك؛يعبهم لم ثم القبح، الفعل ذكر وفيها الفحش، فيها التي بالأبيات 
منالشعر يرووا ولم يريدوه، ولم الفحش ذللث، إلى يقصدوا لم كانوا إذ 

معنىفيه بثاهد استدلاله يحد )ت'آه'أاه( الشنقيهلى وقال . أحلهاا 
لغةبيان الخبيمثا الكلام بهيا راوقصدنا قرآنية! آية مير تفعلى قبيح 

منهايستفاد العرب لغة معاني لأن التافهة؛ الخسيسة المعاني لا العرب، 
معانيفي مفرغا كان ؤإن رموله، ومنة اض كتاب فهم على يعين ما 

تابعةهي التي التافهة المعاني لا اللغة، معللق نقمد فنحن تافهة، حية 
.٢٤١((لها 

يرهنفمواصع لمعرفة فهارسه وانفلر هشام لابن النبؤية السيرة انظرت )١( 
يالشعر.واستشهاده للغريب 

٠١٠الإعجاز دلائل )٣( المزر )٢( 
.٩٦٠م الضير ش اكمش مجالس من المر العذب )٤( 





التفسيرفى الشعري الشاهد على المضيرين اعتماد مدى 

إنمابأنهم ليشعراء الجاحظ اعتذر ومحي بعد، من العلماء على شعرهم 
في،للطلبا ، الصدر وصمق العفيبا، ٌع الممعر هذا يمل يتكلمون 

يجعلونالناس أن فمه يقدروا ولم بالشعر، المقصود على الغيفل ؤإدحال، 
نأملت،ؤإذا لطيف،، اعتذار وهذا ، به تنهدون يشاهدآ ذللث، فوله 

أوالهجاء باب عن تخرج لا وحدتها الشاكلة هدم على التي الشواهد 
النبت،.إلى منه أقرب الهجاء إلى هو الذي الفاحش النيتؤ 

الجاهليةأهل شعر من كثيرأ أن في المنهج هدا مثل أهمية وتظهر 
فمنالمستقبحة، الألفافل بعض من يخلو لا الإسلام شعر وبعض حاصة 

يستدلالمى والشواهد الحروف من كثير فى محرْل شواهده من استبعدها 

فىرين المقتجوز على والأمثلة . يرها ونفالقرآن لغة على بها 
بعضكان ؤإن ، ير النفكتب في مبثوثة الشعر هدا يمثل الاستشهاد 

وقدوزنه، لليت، يحففل بما القبيحة اللففلة تللثؤ يغير فد والعلماء الرواة 
حاولوقد الألفا هده ذكر من تحرجا منه، الشاهد ين.هب، 

هدا،الملماء عمل ويغ ئوالجاحفل محتيبة ابن قبله ومن المكري 
سخيمإروايه تركوا لو العلماء أة ®على فقال! الشعر ^ا لمثل وروايتهم 

شعرمثل في موفورة جمة ومحاسن كثيرة، فوائد عنهم قهلت، لالشعر 
•وغترهمءار؛، والأحْلل والثعيث، وجرير، الفرزد3،، 

التيالشواهد مع التعامل في المقرين صنيع تتح من لي ظهر وقد 

٠١٦٣.  ١٦٢والغولان واشيان والدجان امص١ن انظر: )١( 
ه/، ٢٣١م/، ١١٩٨)سر( اتجري ضير ؛/'\ها، )ثاكر( الطري تمر انظر: )٢( 

حزاتة، ٣٣٧-  ٢٣٣٦; الشعراء فحول، طفات ، ١ • ٩ ا/ ٤ الوجيز المحرر ، ٥٥١
٠٣٨٩. ٣٨٨٨الأدب، 

حزاة، ٩٥.  ٩٤٨المضل شرح ، ٩٤أ/اJشضب ، ٤٩. iA\/اعاب، انظر: )٣( 
.١٩٤. ١٩٣٨الأدب 

١;والتسن المان الجاحظ رسائل وانظر: ، ٢١١ا/سكري المعاني ديوان )٤( 
ي.ك، الأخار همون ْقدمق ،  ١٧٣القرآن اويل.يكل ، ١٦٤





التفسيرفي الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

عنايتهممع ومفرداته القرآن ألفاظ كتب أصحاب يذكره ولم 
،،٣٧ابن ولا ، ٢٢٧أبو يذكره لم اتجري ثم ومن بالثواسلا،. 

الشعرية.بالشواهد عنايتهم ْع ، الأنباري ابن ولا 
الاستشهادكرر أنه الشواهد هذه مثل في حرير ابن منهج يزكي ومما 

بذ!؛دلهبئر أ تعالى قوله في التبذير معنى على الشاهد بهذا 
التعليميالهدف وأن ذكرها، مجن تحرجه عدم يعني مما [، ٢٦]الإسراء: 

'اكمج هذا من وأهم بالعناية، أولى 
يستحيااللفظة فيه الشاهد نقل قي تجوزوا ربما المفسرون كان ؤإن 

ابنعن لت، ذلمثل نقلوا كما ذكره، من بد يكن لم إذا منها، 
ءاسه™■

التشير.همب الشعري الشاهد على المقرين اصهاد هدى I انا 
تفاسيرهم،في الشعري الشاهد على اعتمدوا قد رين المقأن تبين 

الشعري،الشاهل. على ادهم اعتمِمقدار لمعرفة حاجة هناك أن غير 
العرب،كلام ومنثور والسنة القرآن من المفسرين شواهد بقية بين ومكانته 
الأتية؛الصور حلال من الاعتماد هذا قياس ؤيمكن 

التفسير:كتب، في الشعوية الشواهد دد ع- 
علىرين المقاعتماد ما-ى قياس بها يمكن التي، المقاييس من 

.١ ٠ ١ ء '١ ٠ م/ للحلي الحفاظ عمدة ، ١٥٦٩لراغب عفرداُت، انفلر: )١( 
.٩٧القرآن غرب اننلر: )٣( . ا/٢٨القرآن مجاز انفلر: )٢( 
كبلي اتجرتم، ير نفمن امتفاد الأساري وابن ، ٥٤١ل/والمؤنث كر التو اننلر: )٤( 

الماصكلمامت، معاني في الزاهر انقلرت ذللته. إلى إثارة دون المقرين أهوال، منه ونقل 
.٢٣٨ا/أأ، 

٠٥٦٥رهجر( الملري نفير انفلرث )٥( 
لأحكامالجامع ، ٣٨٦/١الكشاف، ، ٤٦•.  io<{/T)هجر( اتجرى ير نفام: )٦( 

.٢٩٤آ/الممون الدر ، ٢٣٨٤; القرآن 



^^؛لميم

وتنوعها،التفسير كتب في الشعرية الشواهد عدد معرفة الشعري الشاهد 
هدْفى درستها التي ير التغكتب فى الشعريه الشواهد أحصيت وند 

المشهورةالتفامير من غيرها من وحدته ما إليها وأصفت الرسالة، 
وعددير، النفكتي، ني الشعرية الرواية حجم للت، ليتضح المعتمدة 

الآنىثالمحو على فكانت، فيها، الشواهد 
الشواهدعاد  اكولف الكتاب م

٢٢٦٠ اتجرتم، Ji^rبن محمد جعفر أبو 
^٣١)ت. 

آتم،تأييل، هم، اليان جا*ع 
القرآن

٩٠١ الزمخشرىعمر بن اش جار  الكشاف، ٢

١٩٨١ عطيةين غالت ين الحز عد 
)تا؛هه(

الوجيزالنحرر  ٣

٣٤^١ الجوزتم،بن ح! بن الرحمن جد 
ه(٥٩٧)<ت،

التفسيرقى المسير زاد  ٤

٤٨٠٧ أحمد1ن محمد اض عد أير 
د()ت١٧٦القرطص 

القرآنلأحكام الجامع  ٥

؛١١٧٢٣ ^٧٤٥)^،النرناطى حان أبو  النحطالبحر  ٦

،٢١٤٦٨٦ الحلبيالمين يوسم، بن أحمد 
)ذ،آهبى

المصونير لا  ٧

٢٦٦ ^٦٨٥)^،البماوى  اكأيئلوأسرار اكئريل أنوار  ٨

وعنايةأهميته، على التفسير كتب، فى الشعرية الشواهد كثرة ئدث 
فهمهاعلى ومعين الكريم، القرآن ألفاظ معاني عر كثاهد به رين المق

شواهدإحصاء وفي ٩، المنصور لشعاع المحيط البحر ير نففي النحو أمحيات انظرت )١( 
٠٥٠١الشواهد والغّت،  ٦٠٣_  ٦٠٢إبراهيم اليد صبري للدكتور تميرْ في حيان أبي 

الشواهدالخراط أحمد د. النحمق ^ وفد ، ١٠٩; ١١الممون الدر انفلر: )٢( 
الشعرة.



اا~~~~~إالتضسر فى الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

العلماءصنفه ما تقدم وقد تفهمها، الوحي نزول نمى العرب كانت كما 
التيالمطبوئ التفاسير عليه اشتملت مما أكثر على اشتملت تفاسير من 
٠الشعر هد سوا من اليوم النامي أيدي بجن 

مقصودةكانت أثها تعنى لا الشعره للشواهد الكثرة هذه أن غير 
علىالمفر بها يستعين رّاتل صمى وسلة هي ؤإثما التفسير، قي لذاتها 

ولاJلاكاائل، الوّأهم من أنها إلا وتقريبها، الكريم القرآن معاني إيضاح 
مننرطأ ومعرفتها العربيه اللغث وآدابه المفر شروط في المنقرن جعل 

منعدد ذلك على ونص العرب، بلغة نزل، القرآن لأن ر؛ المفشروط 
التفسير.كتسا في المقرون ؛ذلك، عتي وقد ، العلماء 

أنهاغير التفسير، كتب، على دخيلة والمحو اللغة ائل مولمتا 
إلىمواصع في المفسرين بعفى أشار ولدللئ، ائله، مصميم من لمت، 

يكونفإثما الآياات< بعفى في اللغوية الناهشايت، في يهليلون ءنل.ما أنهم 
هذهإلى قصدآ وليس وتوضيحها، القرآنية الاياُت، معنى لخدمة ذللث، 

ذللث،،في الامترسال، وعدم الاختصار على حرصهم ْع وشرحها، العلوم 
فيالمحوية نقاشاته في أطال، قد أنه رأى عندما الهلبري قول ذللث، ومن 

وجوهنيان محن ذللمثج في اعترضتا يما اعترضنا ®ؤإيما ت تفسيره من مسألة 
-القرآن آي تأؤيل عن الكشفث، الكتاب هدا في قصدنا كان ؤإن - إعرابه 

فاضْلرتناتأويله، وحوم ، اختلافمن ذللث، إعراب وجوه ، اختلاففي لما 
تأؤياله،وجوه تأؤيله لعنالجا لنكثفن، إعرابه، وجوه كثنبا إلى الحاجه 

لمأنه يعني وهاوا . وقراءتهاا تأؤيله في المختلفة اختلاف، ندر على 
معانيؤإيفاح بيال يخدم ما ؛مقدار إلا واللغوية النحوية للمساتل يتعرض 
المفثرة.الآار٠ 

؛/>أا١^ علوم في اJرUن انظر: )١( 
.١٨٤ا/)شاكر( اتجري نفير )٢( 



الكريمالقرآن تفسير هي وضري ؤءقاء> 

النحويةالمسائل لبعض التعرض فى فتمد من المقرين من وهناك 
كماذلك، في الموسعان الكب إر القارئ ؤيحل بالضر، العلاقة ذات 
هوما على وزائدة، ونانمه، تامه، تكون قد رركان؛، لفظة ١٠الرازي• تال، 

الهاشاتمن ١^^^٠ من وهو _ حنان أيي وقول ،. المحوارأ قي مشروح 
وهوحرث، ءإلأ ٢^٠.' معنى عن يتحدث وهو - يره نففي النحوية 

بهالوصف وثرنل وصفا، يحده ما يكول وقئ الاستثناء، لأدوات أصل 
علمفي توفاة مارإلأ® وأحكام للاستثناء، الموصع صلاحية حوار 

على- المقرين أن على يدل مما العبارات، من ذلك ونحو ، المحوا 
وعدمالتفسير، دائرة في البقاء على يحرصون كانوا — مناهجهم تعدد 

صلبعن حارجة ائل مفي الاستطراد إلى إطاره عن يالتمر الخريج 
الممر*

المسائل:من كتير في مقرئ شعري شاهد على الاعتماد ثرة ك- 
يكتفيالتفسير كتب في متعددة ائل وممتفرقة، مواصع في 
تفسيرهمعليه ؤيبنون الشواهد، من غيره دون الشعري يالناهد المقرون 

علىيل*ل وهن.ا ذلك. غير أو المحوي الوجه أو الغريب، ير نفميما ولا 
.بها يتمل وما اللغوية باكلألة يتمل وأنه الشعري، للشاهد اعتمادهم 

عنيرد لم أد الأية، ر يفما الكريم القرآن في يرد لم إذا ميما ولا 
ءا*معند الأولى فيكون تفسير، ذللثج في اكابعين أو الصحابة أو س الني 

الشاهديند التي الرب لخة في ورد ما إلى المميز لهم تفسير وحوي 
تعالى؛لقوله تفسيره عنلء العلبري يقول ولان.للث، صورها، أهم من الشعري 
•فيها رين المقلأقوال إيراده بحد [، ٣٣]الأنساء: يسبحؤزه ؛ك ،ق 

قالاضهك:ؤ'ةؤ،ةمحكمايقال أن ذلك في القول من "والصواب 
الرحى،كحييية مجاهد قال كما الفلك ذلكأ يكون أن وجائز يلممزه، 

ا/مآه.الممط الجر )٢( . A١٧٧/الرازي تمر 



التفسيرفي اتشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

مكئولآ،موحأ يكول أن وجائر الرحى، كط\حووة الحسن عن ذكر وكما 
شيءكئ هو العرين، كلام في الم1اث، أف وذلك، ماء؛ الإط1< يكو0 وأن 

١^١^١،تفود ذكرُتج وقد أفلاك. فجمعه دائر، 
،١^^١١٢أسث، مماصي :اث 

ولااممي، كتاب، في كن ولم قللك، كلامها في دار ما كز كان ؤإذا 
علمح،يدل دليت العدو، قولة يقطع عمى ولا اه.، رسول عن حبر في 
العما ونكت، قاد، ما فيه نقود أن الجواب، كان أي، من هو ذللئ، أي 

به«ص.ءللملا
السنةأو القرآن من ير التغوحوي عدم عند أنه الطبري سن فقد 

ماإلى بمار فإنه التابعين، من نحوه أو الحجة المحاى أو الصحيحة، 
^٧؛،.ؤيكتفى الموثوقة، بشواهدها الصبؤة اللغة فى 

لقولهيره نفعند آحر وجه من المعنى هذا على العلبري ؤيوكد 
العرُتؤعند ارالصمد ت فيقول ٢[ ]الإحلأءس; أل3كمإ ؤآثه ت تعالى 

أشراقها،سمي وكدللئ، يوقه، أحد لا الذي إليه، بمني الذي الثيد هو 

)لصندرنعودوُالئتد بن بقمري أند بمب بممري الغاعمب بكن ألا 
الزترثاذ:وقال 

صندل^نني إلا رمسه ولأ 
المعنىالكلمة، بتأؤيل أولى هو فالذي كذلك،، ذلللج كان فإن 

.VA/Yالقرآن مجاز )٢( اعري. لم )؛(
.٢٦٧.  YYni؛/)مجر( الطري شير )٣( 
٠لأمدي ١ عمر بن سيرة هو )٤( 
تلهد به نهشام ابن سرة وني ، Y٩٣٢/؟^، ٠٧١ممط ؛l/Y ،rالقرآن مجاز )ه( 

.٥٧٢؛/نقالة بن ممد 
؛Y/Y.Tالقرآن ُجاز )٦( 



الكريمتفسيرالقرآن فى ؤك1صر 

صبريدْ ابن حديث لكن ولو يلسانه، القرآل نزل مى كلام من المعروف 
بماأعلم . اش رسول لأل بالصحة؛ الأقوال أولى لكف صحيحا ل أبيه 

الأولىأن إلى الهلبري فأثار . أنزلوبم1 ثناؤْ، جئ لنن اض 
لمانقي ورد ما هو لف، العن لها نمير ثبوت عدم عند الأية بتأويل 
معناها.من العرب 

الأيةير نففي لف العن مجأثورأ المعري الماهد وافق إذا وأما 
بينذلك، في خلافا ولا عاليه الأية معنى بحمل أولى ذلك، فيكون 

^٠^؛*تعالى؛ قوله معنى ر يفوهو الطبري قول ذلكا ومن رين، المق
أولىهو رروالذي •' يرها نففي المروية الأقوال اق سأن بعد وذلك 

لأنهاوجل؛ يا ت معناه قال؛ من قول فيه الأقوال من عندي بالصواب 
وأنثذرجل، يا مهم؛ معناها وأل بلغنى، فيما ءل1،لا، في معروفة كلمة 

•ثديرة بن بممم 
مواتلاريكوى أذ عاليه نخمن، يجب فلم البثال في بطه هثمت، 

،توقالآحرأ
القوم\%و لا;ارك خلائقف( في ث المثماهق إن 

يوجهأن فالواجب، ذكرنا، ما على فيهم معروفا ذلك، كان فإذا 

•الصمدقال: رقعه، ند إلا ]ء1*4 لا تال: أبيه ص بريدة بن اش بل عن الحدث: 
الطبري،ص  a٥٤٧/من ضيرْ قي كثير ابن ذكره الحدث ومذا له•. جوف لا الذي 

،١١٦٢برقم والهلبراني ، ٢٢•/ ١٧اكاوى مجمؤع ني كما حاتم أبي ابن وأحرجه 
بنسد >_ من  ٩٢•برتم اسة في الشح وأبو ،  ١٣v٢/٤الكامل في عدي وابن 
بناطه عبد عر موقوف أنه والصحيح جدأ، غري—، وهوا كير: ابن وتال الروس، ممر 

٠دة ي١ 

.٤UU-Uآ/)هجر( الطري شير )٢( 
.U'l/Y•اJللان معجم •٨، ٢/٢العرب نائل معجم انثلر: اليمن. نائل من ن؛ال؛ن )٣( 
المهلهل.بن يزيد هر ره( . ١٣١ديوانه انظر: )٤( 
١القرآن لأحكام الجامع ،  ٠١٤ U/ للعكري البنان )٦( 



اتاتمسيرفي الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

أهلتأؤيل ذلك واخ إذا سينا ولا معناه، من فيهم المعروف إلى تاؤيله 
والتابعين،٠الصحابؤ من العلم 

الشعري،الشاهد على الاعتماد في قاعدة بهذا الطبري وصع فقد 
الصحابةمن لف العن ترد لم إذا وهو الأسشهاد، فى به والاكتفاء 
أوالتعري الناهد إلى حينئذ فيمار اللففلة، أو للأية تفسير والتابعين 

أوالصحابة عن ورد إذا وأما رين، المقعند المعتبرة الشواهد من غيره 
لشواهدولا اللغة، أهل لتفسير ذلك محي حاجة فلا للأية تفسير التابعين 
القرآنأف يعلم أ0 ينبغي ررومما ت تيمية ابن يقول ذلك، وفي الشعر، 

إلىذلك، في يحتج لم النص. جهة مى يره نفعرف إذا والحديث، 
الالغة«ُ'آ،.أهل أقوال 

بالدلالة:الشعر انفراد على لأمثلة ا. 
بهرين المقواكتفاء الدلالة، في الشعري الشاهد انفراد أمثلة من 

تتعالى قوله في رالعث® لمعنى تفسيره ئد الطري فحله ما لاستشهاد اش 
®4نئمحن ٣ ثم بمت  hMئم اك م اص؛هُا >;تأبم 
ؤئش؛قمساوه: جئ قال كيم، جدليا: موالا أورد حيث، [ ٢١]المرة: 

وأطاعوْعبدوه هم إذا أمرهم إليه يصير يما عالما يكن لم أو ثئتوزه؟ 
عاقبةعن الحبر فاحرغ ثتقوا، أن ذللث، فعلتم إذا لعلكم لهم- قال حتى 

الشك،؟مخرخ إياه عبادتهم 
محنىؤإثما توهمث،، الذي المعنى عير على ررذللئ، بقولهI أجاب، نم 

بعللعته،لتتقوه قبلكم مس والذين حلقكم الذي ربكم اعبدوا ذللث،، 
'•الشاعر قال كما والعبادة، ؛الربوبية ؤإفرادو وتوحيده، 

ننبقكل ك ووئفئم ، مكم، لنلنا اJحئرب، كموا لنا: وقلمتم 
.yy/\yالفتاوى مجموع )٢( آ-ا/ا/. )مجر(الطري نفير )١( 
قائك.أعرف لم )٣( 



الكريمالقرآن تفسير فى ؤم5ا وكاصر ه-ج 
،هحشمففىصتثهم١١الخنبسيرهإ ظثاممثا

هذافي االعر؛اا أف وذلك لثكش. كموا I لنا نلتم ■ يريد 
،•مويقءأ كن لهم رموا يكونوا لم 'نهآ لكن لو الموضع 

معنىفى اخاره ما على دJالآ الشعري الشاهد بهيا الطبري واكتفى 
دليلاالشعري الشاهد اعتماد في منهجه عن أناف مئا الأية، في ؛العل* 

متفردأ.
رأمأ<وايبء دمإ ؤ،لما ت تعالى قوله يره نفعند احر موصع في و— 

م،دهأؤأ ؤ»تنا ال! ن[ ١٠]يرث: ئت ف، طملو' أن 
Iالقيس امرؤ تال كما الجواب، في الواو فأدحلت، ننجمأه، 

تقافذي حثت ثطى نا وائثض الخي ناحث أجريا نلنا 
ساحهأحزنا فلما ت الكلام ؤإئما ،  ١١ءالماجواب في ارالواو،• فأدحر؛ 

قوله:لأن ؛م، ^١ وئ وكذللأ،: ا. نبانتحى الحي، 
الجواب*أن.هو ؤمآ-بمعواه 
الشاهدعلى اعتمادهم في المنوال هذا على المفسرون سار وقد 

كتبهملْ،.في للناظر ظاهر وهذا المائل، من كثير في منفردا الشعري 
الشواهد:من غيره على بتقييمه الشعوي الشاهد على لاعتماد ا- 

ؤإنمارين، المقءنلأ المواهد ترتيبؤ في مشول تعليل لي يتبين لم 
يحفرهوبما وهلة، أول ذهنه على يرد بما مسألته على المفسر يستشهد 

منهجهيبين وهو النحاس جعفر أبى نول ذللتا ومن للكتاب، تأليفه حين 

Y؟/القرطي تمر الثجرى بن ص \إ0ك المرية الحماسة )١( 
٢٨٢.

٠١٤٢ديوانم انظر: )٣( . ٣٦٥.  ٣٦٤ا/ )شاكر( اممري تمر )٢( 
٠٥٧٥ها/؛به_ )شاكر( اتجرى -ضر )٤( 
،^AOالوجيز السرد ، ٣٦٤، ٢٩١، ٢٥٨، ٣٢٣٧;الكثان، انظر: )ه( 

.٣٤٢، ١٠٨، م٣٥، ٢٩١، ٢٧٦، ٢٧٥القرآن لأحكام الجاح ، ٢١٩



التفسيرفي الشعري الساهد على البممسرين اعتماد مدى 

منالجلة ئوو من اروأذكن ت كتابه في وشواهدها اللغة ائل مإيراد في 
حتىالأدلة يكثر يزال لا تم ،، حصرني«ل ما النظر وأهل باللغة، العلماء 

أنوجوار اللغة فكب ررمى® صور يذكر وهو حيان أبو ؤيقول توفي. ي
قال!الموصوفة ررمى® ذكز فلما معناها، على أو لففلها على الكلام يحمل 
مررتتقولت يعني الننثى، مراعاة النرب كلام ثى نحفوظي من ررليس 

.، لاوئ،ا،أ محسنوف يثن 
بلتأليفه، أو لتأليفه، إملائه حال يحضره بما يتنهد أنه على فدل 

لهمع فلا الشواهد، عن وبحث تنةس_، إلى يحتاج قد المقرين بعض إن 
محفوؤلهسعة على قتيبه ابن أف ذللث، ومن ومراجعة، تتح طول يعذ إلا 
فقال:القديم الشعر في دكرت وشل ررحه1لما،، لففلة عن نئل الشعر، من 

فيوحدته سيئا إلا أذكر فلم تدكرتر، وقد وحللب، تتح إلى يحتاج لاهيا 
الجاحغلومثله أبياتا. يكن يم • ا؛ •• قال. الملت، أبي بن أمية شعر 
٠تؤلب بن للنمر بتتا ذكر أن بعل. يقول اعر للموحففله عارضته سعة على 
شعربيمنا أصما أن جهدمحتا ولقد با، تؤلبن النمر قال ما أحن لاوما 
عليه®هدرت، فما للعرب، هدا مثل 

غيرهعلى الشعري للشاها٠ استشهاده في ر المفتقديم أل عير 
ترتيبفي المضرين منهج إلى الإثارة تقدم وقد له، مزية بتؤع يوحي 

ومنالشعري، يالشاهد الأدلة يصدرون ما كثيرأ وأنهم اشعرية، الشواهد 
بحده،ينا والاعتقاد باعتماده، يوحي مما الشعري، الشاهد تقديم أمثلة 
ألميمننمل< تعالى* لقوله يرْ تفعند الهلبري قول ذللثؤ ومن 

منه؛٠^١ل [: ١٣تال_أح_د>_د: ين منمن آقثييا ؛ ٣١٠للي!رك• ؤألثثث، 
الحهليئة:قول ومنه ورمته، انتهإنده ينحني: ثفنرة، أدaلنه الرجل ثهلنلما 

.١٦٦\االدرالممرن انظر: )٢( امما/آأ. القرآن معاني )١( 
اورءانوالمحانما،'آ.)٤( . ٦٢والأجوة المائل )٣( 



الكريمممسيواثمرآن في )إم؛( وكامر 

رس1ميلا،؛هاحوزي طاو للحص صاصة أعشاء دفندكلم ومت 
آثنييأءامؤأ ور؛بم< إلثأ£اف< ألث،ارو0 مؤو قأ * قق اف نول نه وم

اسذلرونا((أت به يعني [ ١٣لالحال؛ا-ت مجأه ثن مهن 
ويعلاستشهاده، في من الناهد على التعري الشاهد فقدم 

•المفسرين يقيه ومله نفيره، في المواصع من كر في مثل 

الشعري:الشاهد في الأّتشهاد جوانس، اسيفاء 
وليلكمقبولة، وحجة لغوية، وثيقة التعري التاهد رون المفيعد 

منالبيت هدا عليه يدل أن يمكن ما كل فيتقمون وجوهه، على يهلتوثه 
عندهذا من محلوفإ إلى الإثارة تقدمتا وفد والبلاغة، والنحو اللغة 

دارالشواه-ل.النؤع هذا ونميت، التعري، الشاهال أنواع عن الحدين، 
منصورة لكونها المسألة هده إلى بالإثارة هنا أكتفي لكن • المشتركة٠ 

استقياءعلى وحرصهم التعري، الشاهد على رين المقاعتماد صور 
مامع الجانبح، هذا على واحد يمثال وأكتفي دلالاته. حميع 

الحث■في تقدم 
الشاعر:قول التمسير كتب، فى ورذ 
اتلاص 'ب,طوإي اطه ت من جاء ع أمل 

ذللئاومع موصؤع، الشاهد هذا أن المرين بعض ذكر وند 
معنىعلى اللغوي بجانبه فاستشهدوا وجوهه، بكافة رول المفبه استشهد 

[.٢٥]القلم: ي.ه رم ء تعالى: فوله في ؤ-رره، قوله: 

تخريجه.تقدم ( ١ ر 
٤٦٨-  T٤٦٧/)شاكر( الطبري تفسر )٢(  ٨٠٤، - ٤ آ/¥ا رضايرV ارعيري مسير رآ.ا 

أمقال ^١^، ر وليس ، ٢٩٦، ٥٥المنطق إصلاح ني كما ثابتر ين لحان نجسي، )٣( 
المغلةت وتوله . تعلربا بمي لكرم افه أحس لا من صنعه ممنؤع، البيت هذا ت حاتم 

الريعهي التمح، النلث من يكون وأن اسئ- همح، التي الئلي من يكود أن يحتمل 
البني.حاشية وانظر ، ا/١٣الأuلي شرح اللالي انظر: والفائدة. 



التفسيرفي الشعري القاص على المفسرين اعتماد مدى 

عليهأحمعت ما يتعدى أن عندنا جائز غير • • كان. رافإذا I الطبري فقال 
عنذكرناما التي الأنوال أحد إلا ذلك في الأهوال من صح فما الحجه، 

فيالحري مض من المعروف وكان كذلك، ذلك كان ؤإذا العلم. أهل 
قمدإذا ت ملأن حري فلاذ حري مد I قولهم من المضي، العرب كلام 

تالراجز نود ومنه ممده، 
الننلهالجنت ح-رد نخري الله أمر من كاذ سل وخاء 

منقول الأية بتأؤيل أولى هو الذي أن صح قصدها، ينمي ت يعني 
قصدوهقي. أمر على وغدوا ه ا. ثدة حني ثق وق،' ؤ ت قوله معنى قال؛ 

٠٠هم أنففي عليه قادرين بينهم واسروه واعتمدوه 
من)اش( الجلالة لمقل من الأخيرة الألف، حذف على به وامتثمهدوا 

الألف،اروحذمتإ ت عهلية ابن قال الحرب، لبعض لغة وهى التخفيف،، باب 
توقيل ئخميفا، طرحتط ت وقيل اللات،، بخْل يثكل لتلا  ٠٠٠٥١١٠من الأخيرة 

الأعرابي؛ابن الشاعر قول ومنها الخهل، في فاّتعملت، لغه هي 
المعلن^العثة حري بحري الله أمر من حاء يل مأنبل 

®وحكيالقرطبي: فقال اللغة في التخفيف، على به امتشهدوا كما 
فهوربع في ألف بغير وربع ثلاث وثاب ؤإبن النخعي عن المهدوي 

قال؛كما إمتخفافا رباع من مخمور 
النغلن*الجنة حري نحرد الانه عند من حاء يز مأنجل 

استوفىبحيث واحد، شعري يشاهد عليها استشهد أوجه ثلاثة فهد0 
فيالاستشهاد أوجه زادت وربما الاستشهاد، أوجه من فيه ما المفسرون 

وكلواحد، وجه إلا البيت، في كن لم وريما هذا، عن الأ؛يات، بعض 

لأحلك.الجامع ، ٨٣. ٨٢ا-ا/ الوجيز المصر ،  ١٧٩٨٣)مم( اللمري ير نف)١( 
القرآن

ه/1اّالقرآن لأحكام الجاُع )٣( ل/خه. الوجيز المٍرر )٢( 



سمسمؤممحضبراهمأناص

الشعرية،الشواهد من أيديهم بين بما المفسرين عناية على دليل هذا 
uقرآنل١،.تفسيرهم ني مها والاستفادة تصريفها، حن على والحرص 

اكليري!نمير قي الشعري الشاهد اعتماد مدى 
اءالعلم-من السابقين عن الشعرية الشواهد الطبري الإمام أحد 

الشواهد،من غيرها عنده قانت، حتى إليها، وأصاف، والمؤلفا١تإ، والرواة 
وكان، إليه يدم، لما الاحتجاج ني الشعر على حريما كان وند 

أحرى،مرة ر المفالنص ويعد مرة، القرآنية الشواهد عقبا يورده 
الأيةفي بما الشعري الشاهد عليه دل ما ؤيوازن حكمه، ؤيبين فيشرحه، 

لهتبين ما على بناء الأية نمير في عنده الراجح لاختيار ثمهيدأ رة المق
محييي.وبيان وامحح، بأسلوب، والأدلة، الأوجه من 

عندهوله بالناهد، الكبيرة بالعناية يره نففي تميز فد والطري 
منالتفسير لصحة يشهد ما فكل الشعري، الشاهد معنى من أوسع معنى 

ذللئ،ومن الطري، عند شاهدأ يعد فهو العرب، لغة أو الحديثؤ أو القرآن 
الروايات،مجن بشواهد مضى فيما الطاغوت معنى بينا اوفد ت نوله 

بيناءونل قوله: مثل المعنى هذا تولى همارات كثيرأ ؤيردد وغيرها*آم• 
الشواهدبحص ذكرنا *وقد وقوله؛ إعادته*، عن أغنى يما بشواهده ذللثج 

فيكثيرأ الشاهد مصْللح ؤيتردد مضى*ل؛،. فيما شعرهم ص ذللنؤ في 
أصحابعلى ؤيزيد بل رين، المغمن غيره يفوقا بشكل اتجري ير نف

الترآنلأحلكم الجاح المحررالوح؛ز ام: )١( 
شاعرصتماة اصعار فيه أورد فقد أيضا، داريأيه في للثعر الطبري رواية معة ًلهرت )٢( 

طوالورجز، قصيد بين ما بيتا،  ٤٨٤٨شراهده وبالغت العصور، مختلف من 
يثعرمعرفته على يدل مما وبشار، تمام كأيي المحدثتن شعر *ن كبرا وأورد وقصار، 

الطبريانفلرت عليهم. المتفق الاحتجاج بنعراء التفسير في والتزامه المتأحرين، 
٠٠٢٢ حن يكر علي للدممور اك١رiح في ومنهجه 

.١٦٤٨■فراسري)شاكر( )٤( ،ا/مأ؛. -فيراممري)شاكر()٣( 



لخفسيرا فى ^^يري 

فيالشعرية يالشراهد العناية في سق لهم كان الذين المعاني كتب 
■الممر 

فريبةتكون فل. الشاهد، معنى فى أحرى يتحسران العلبرى ؤيعبر 
،الاحتجاج كممطلح الا.لألة، في الدقيق الفرق مع المعنى 

تعتراتوكلها والأنتزأعرى7 والاعتلال^؛،، والدليل^، 
الطبريعند الشاهد لأن تفسيره؛ ني يالشاهد يقصده ما الطبري يها يقصد 

التأكيدوهو تمسيره، في اعتمده الذي العام الأصل من مجسنؤأ مفهوم له 
الدليل.إلى المستند المستفيفى الصحيح والنقل الحجة، على 

نقمنالذي يره نفمن الأول الجزء في ورد ما بحصر فت وقد 
استشهدفوحاوته البقرة، محورة من آية وأربعين وثلاثا الفاتحة محورة ير نف

وأثرآ،حديثا وثلاثين وتسعة ور٠اذ٠اJة تهريبا، قرآنية آية وأربعين بمائتين 
الأثارفتزيد الأجزاء، بقية وتحتلفح شعريا، شاهدأ وستين وثلاثة وماثة 
بعض،الأثار؛ي على الشعرية الشواهد وتزيل- الشعر، شواهد على أحيانا 

بخلاف،كثيرأ، تتكرر بها يستشهد التي والأثار الروايات أن ملاحفلة *ع 
تكررها.ثور التي الشعرية الشواهد 

علىاللغوي الأّتاللأل في الشعري الشاهل على الطري اعتمد وند 
والبلاغية،النحوية اليب، الأسوشرح المقرئات،، وشمح القرآن، غري_،ا 

ذلالث<:أمثلة ومن ذللئ،، وغير 

الئفئلةتفسير فى الشعوي الشاس الطبري اعتماد أولا: 
الشعر،شواهل• على القرآن لغريب، يره نففي كثيرأ الطري يعتمد 

انظر)١( 
امسير   )Y(ام
|مسر انظر)٣( 
ومسر انظر)٤( 
امسر  انظر)٥( 

.٩٤٨٣;اتجري)شام( 
آ/ها-\.انجري)شام( 

.UY،>/Ti)مم( م\/مْ، \إ0-\، )شام( انجري 
XM/yt)مم( ا/أ<مأ، )شام( انجري 
إا/أ-«االرب، زن، ، Y٢٣٦/)شار( انجري 



الكريماثقرآن تفسير في ؤؤثاُر 

شواهدوفاقت القرآن، لغريب الشعرية الشواهد من كبيرأ عددأ أورد وقد 
منالنصف، من أكر فلغت، عريه الواهي الحمع يره نففي الغريك، 

معالطبري ير نفمن القرآن غرينا مقرئات، جمع ولو شواهده، 
يهينضر لطيف—، كتاب، في لخؤج الشعر، من شواهدها 

منيضملها لم القران غريب، سواهد من كرا الطبري أصاف، وقد 
حاتمأبو يهول، ولذلك، المقرين، من عناية لقي قد الغريب، وجانب، قبله، 

تالقرآن ير نفعلى بالشعر استدلاله عبيدة أبي عن نقل أن بعد الرازي 
منكان ما فأما والإعراب، الغريب، من كان فيما عندي هذا اريجور 
أنلبشر فلس مؤخ، والختوالنامخ والنهي، والأمر والحرام، الحلال، 
الصحابةوقاله . اممه رمول، سنة فسرته ما إلا برأيه، فيه يتكلم 

—وغيرهم المقرين من — المالماء يحتج الذي هو وهذا . والتابعونا، 
لغةفي إلا العرب بشعر يحتج منهم أحد يكن ولم الرب، بشعر عليه 

ابنقال، ولذللث، فيها، له مدخل فلا وحرامه، حلاله دون وتركيبه، القرآن 
كانإذا فيه، احتلم، فيما بها يحتج - الشعر ومنها - الحرب ررلغة ت فارس 

حقيقةفي سننها س الحرب تّتعمله مما شيء أو صفة أو اسم في ١لتتانع 
لدلائلفيه ما أو الأستنبامحل، سبيله الذي فأما ذللث،، أشبه ما أو ومجاز، 
عنسأل، لو صائلا لأن ؛ مواء فيه وغيرهم انمرب فان مجال،، المقل 
يكنلم فرعه، أو فقه أصل في حجة أو التوحيد، دلائل من دلالة 

غيرذللا، موصؤع كان إذ العرب، لغة من بشيء فيه الاحتجاج 
الالخارإ«ص.

ماالقرآن غريب، نفير في الشعر على الطبري اعتماد أمثلة س و- 
إلىذهب، حيث ٥[ نعبده وإياك تعالى! لقوله نفيره عند حاء 

الطبري^ير نفمن العرب، ^J،o كتابه قاحرج ذلك عميرة الرحمن عبد الدكتور حاول، )١( 
والشواهد.المردان، من الكير ناته لكن 

.٤٩الماحي )٣( النية )٢( 



يتضسرا فى الشعري اثشاص على المفسرين اعتماد مدى 

بالربوبيةربما يا لك إقرارأ ونتكيى وثيق ثخثع اللهم ررلك ت معناها أن 
لمركءرا،.لا 

فيالعرين، عن روي ما على بتاء ير التفهذا اختياره كان وقد 
الطريقميتها ونعباده، والاستكانة والدلة الخشؤع ونميتها أشعارها، 

البياذاحترنا ررؤإنما I ذللث، في فمال معثدأ، الأقدام وطئته الذي \ذئذؤأ 
يمعتىبأيه عنه البيان دون تكيى، ونوندف نخثع يمعنى بأنه تأويله عن 

لأن- ذلة مع إلا يكونان لا والحوث الرجاء كان ؤإن _ وئخافث، نرجو 
المدللالهلريق ئمى وألها الدله، أصلها ااعرد_،، جمع عند الحبوديه، 

بنثلرفه قول ذللئ، ومن معثدآ، ت المابله وذللته الأقدام، وطئته قد الذي 
الند:

،ثنثدرنور نوى وظيما وظيما ئاحيامحت،،ومحننت، وون\وأ ينارى 
القلوهدا الموطوء١١ المدلل I ويالمعثد الaلريق، بالمورت يعني 

وغيرهالمذكور المعري الخامد على الطبري اعتماد على التدليل عن يخمح، 
يذكره.لم مما 

الشاهدعلى الملمري اعتماد مدى على يدل احر مثال هذا و— 
عندجاء حيث، ثمئيل، أصدق ااعربا للغة لمثيله فى به وثقته المعري، 

أثنإة سوأ؛ عد إثهن أند جماده وي ثن ؛،مثن ^^١ تعالى• قوله نمير 
قولهمعنى في رين القأقوال فذكر [، ٠٨]الأنفال: .4 آ-قفبم محب لا 

أقوال؛ثلاثة وهي ، ُؤعإاتعالى• 
وعلمهمءلمكا يعتدل حتى عذل، على إليهم فانبذ بمعنى الأول؛ 

.١٦ا/•)شاكر( اتجري شتر )١( 
الأصل،الكريمة هي والعناق ابعها، وت ١٠٧١؛^تباري: ومعنى ناتته، يصف )٢( 

فيدالوظثف _، ني يكسه إلى المعير رسغي من والوظم،: ريعة، الواuحيث: 
,٣٥ديوانه انظر؛ الناقة. حم، هو اليت 

)شاكر(اتجري تسر )٣( 



الوسط،بمعنى السواء أن ت والثاني المحاربة، من لبعفى بعضكم عليه يما 
المهل.بمعنى السواء أن ! والثالث،

الراحز!بقول، له فاستثهد الأول القول فأما 
الئواءرا،إلى يجيبوك حتى الأمداء النير وجرة وأصرن، 

العدل.إلى يحض: 

لهفامتشهي الومعل، بمعنى واء الأن وهو الثاني، القول وأما 

الئأأحاورنواء فى النعسآ، بمد ورمق السي أيصار ثيغ يا 
عنينك، تعلثقا ذللث، على الطري علق ثم اللغد- وممل في ت بمعنى 

المعانيهاوه ®^Ui، فقال: ير النففي الشعري بالناهد امحداده 
وكيلك،عنه. يقصر ولا الحق، فوق يعلو لا وسق ررالعذدا، لأف متقاربة؛ 

بعدلبعض بعضهم عليه فيما المريقين علم واستواء ١ عدد ررالوسهلاا 
٠وونق الفعل من عدد المهادنة 

الئما المهن، معناه! أف من مسالم بن الولين. قاله الذي وأما 
ماومل الطري احتمل ، كيفئانفلر ،. ٤١٠٠العرب، كلام في وجها له أعلم 

لمما ورده معانيها، تتعارض لم ما اللفعلة محاني من الشواهد به حاءينا 
تفسيرهفى كثيرة هدا وأمثلة الحرب،. لغة من أنه اكواهد تؤيده 

الفصسحةاللفنلة بيان إلى الغريبة، اللففلة مرح الطبري تجاوز وربما 
فوالأية أف وبيان ذللث،، في الشعري الشاهد على معتمدأ غيرها من 

.١٤٢ديوانه انفلر؛ )٢( ثاتله. أءرف ولم أحده لم )١( 
بنأحمد شيوخ ومن ء~ة، بن سفيان تلاميذ من وحاففلهم، الث-ام أهل ءالم هو  ٢٣١

لاتهامهبالتحدبم، صرح إذا ثقة وكان هؤ ١٩٤عام الحج من مرحعه توفي حنل، 
.٢١١الملأءا،/سرأملام ،  U٤٧٠/ معيّ ابن طتات اظر: بالتدليس. 

)شاكر(اتجري شر )٤( 
.U٦٢/، ٥٧١", oTi، ٥٢١"، ١٧•، ١٦٧/١)شاكر( الطري -فير انظر: )٥( 



:زخآ7[تتفسيرا فى تشعري ا اتشاهد على اثمفسرين اعتماد مدى 
جائزأ.فصيحأ غيره لكن ؤإن العرب، لغة من الأنمح على جاءت 

ثلأد ؤرأثا؛ءقزوا تعالى: فوله ير نفعند جاء ما ذلك من و- 
وشكرتلث، محت تقول: رروالعرب قال: حيث [ ١٥٢: ٠٠٢٥٠١١]ةىنثور؛اه 

منومحنك، نكريك، قالت،: وربما محتلئ،. تقول: تكاد ولا للث،، 

يمابورىثم إي القوم نكرث يهلا عليكم ونمى بوني محم'جنما 
تXنصحتك٠ نى النا،غه ونال 

راُوليرنمقجغفضزٍِاإإي)"ا(ر)ا(بتقثلوا ثلم عوف يني نصحت 
اللغويةالأوجه إثبات قي الشعري الناهد على اعتمد تل فالهلبري 

هوالكريم القرآن ني ورد الذي أن مع العرب، تقولها التي الأحرى، 
الأفصح.

 Iالنحوية؛المسائل في الشعري الشاهد الطبري اعتماد ثانيا
ذلكومن النحوية، القضايا من لكثير يره نففى العلبري تعرض 

ظاهرحضور الشعري للشاهد لكن وقد الإعرامح، حمثج من الأيات توجيه 
الطبريير نففي الشعرية النحو شواهل. بلغتر وقد المائل، هده مثل في 

تابعوقد الاحتثجاج، لشعراء ولكلها (، ٢٣٠)شعريا شاهل-آ وثلاثين مائتان 
الكوفيينشواهد كل يكن لم إن معظم يذكر فهو شواهده، في الكوفيين 
أكثرفهو الفراء، ميما ولا مذهبهم، توجيهها في ؤيذهب النحوية، 
الباحثينيعفى ءل0 فقل. وللءللئ، يره، نففي ذكرهم تكرر الن.ين النحويين 

المحوأْ،.فى الخJه٠_ا كوفي 

.iiw\االممْل المم في ى لجأ بن صر م )١( 
١٤٣"دما0< انظر: )٣( ا/آه. ممرا، القرآن ساني )٢( 
'ا/آاآ.)شاكر( الطري تمر )٤( 
•٦٢الألو-ى لزم شرْ خلال، س النحومح، الطري اننلر: )٥( 



الكريمالقرآن تفسير في ؤكرى 

آلماو،ت تعالى لقوله يره نفعند حاء ما ذلك أمثلة من و- 
تينمحإمحج أثأسآ؛ ق ؤألمنيؤ عتهدمحإ ^١ بم تهب نألمحى ألرؤلآ وءاف 

القراءة،هذه في ^^١۵١^١،،^ وص_، سب يبين [،وهو ١٧٧لاوقرْت آيآء[ر(يم 
وجهعلى راميا؛ شن، مى وهو قثمب، )الصابرين( راوأنا يقولن حيث 

الاعتراض- الواحد صفه تهناولت، إذا - العزب، شأن من لأف المدح؛ 
آ.'الثاعزر قال كما أحيانا، وبالرفع أحيانا، يالنصي، والذم بالمدح 

افماثزيم.ؤل4ث،القنموضالأام إليىاسم،
^iLt، ^١٣الص_ليل بدك الأثوو حين الرأي ئدا 

قبلهماوالأمم المدح، على الرأي* ورادا الكتيبةاا ليث،  ٠١ينضب، 
الأحر!قول ومنه واحد، صفة من لأيه مخفوض؛ 

وننينمنهم عث كل على ئواصنت، الئجوم فيها التي فليت 
•عربن®رص فذ يحمين الشرى أنول دأونة مخل م ني الورى محوث 

نم،وجه وهى النحوية، المسألة هده في الهلبري اعتمد فقد 
به،المحتج الشعر شواهد من شاهدين على الأية، هذه في الصابريي٠٠ ٠٠

النصي،توجيه في الأحر القول وحكى فيهما، لامتثمهاد ا وجه بيان ْع 
Iقوله أن بعضهم زعم وقد  ٠٠فقال! القول هدا تفعيفإ على تدل بميغة 

ولم،• [اار ١٧٧]البقرة: ^ىؤوآقآدإبمه عهلفا مسبح ألأسا؛ه ق ؤنألمنبغث 
سواهدله تشهد الذي التوجيه اعتماده على يدل مما ذللثط، على يرد 

•منها شاهدين أورد والحم، الشعر، 

نائلها.أعرف لم )١( 
.٣٧٦الأنصاف، \إ\0ف الأدب، خزانة ا/ه>ا، للفراء الهران معاني )٢( 
.٣٥٣-  ٣٣٥٢; الطري)ثاكر( -فير )٣( 

يعدها.رما ١ ٠ ٨ / ١ القرآن معاتي قي كما الفراء هو ( ٤ ) 
.ror/r)شاكر( القرض شير )٥( 



٢٦لتفسمير ا فى الشعري الشاهد على المضيرين اعتماد مدى 

الأية:لتقلم شرحه في الشعري الشاهد الهلبري اعتماد ثالثا: 
وكلامها،حطابها في العرب لأسلوب تفسيره في الطبري 

الموJوقالمحنوظ شعرها لغتها من به الموازنة يمكن ما أمثل ومن 
والشاهدالقرآنية الأية في الأسلوب بين يوازن الطبري كان وند بروايته، 
•النعرى 

هأثث يكلمنا تزلا ؤ ت نوله معنى روأما ت قوله ذلك أمثلة من و- 
رميالة١بن الأشهب قال كما اض، يكلمنا هلا بمعنى! فإنه [ ١١٨ل\و0و1.' 

ارآ،التشعا الكمئ لولا صوطرى ثم أفضل الني-، عمن ثندوذ 
المقنعالأالكمي ثئدون فهلا I يمعنى 

الأيةفي »لولأاا أ0 في الشعري الشاهد هذا على الطبري فاعتمد 
تبارزونلولا أو الكمي، تعدوف لولا البيت،! معنى وأف هلا. بمعنى! 
ذلكالفي عهلية ابن وتابعه الشجاعأ؛ا. القارص وهو الكمي، 

منوليس به، الاعتقاد باب ْبن الشعري للشاهد إيراده يكون وقد 
الحربأو سن وهو قوله ذلك، ومثال كليا، اعتمادا عليه الاعتماد باب 

العلريق،فلأنا هديت، تقول! اوالحرب وبالحرف! ينفه ارهدى® فعل تعدي 
وبكلله. وسيدنه إليه، أرشدته إذا الهلريق، إلى وهديته للهلريق، وهديته 

لهنداههدذئا ^قءا ق لثتي ؛ؤر»الوأ ثناوه! حل اش فال القرآن، حاء ذللث، 
همنغم صنط إق وهدئ ؤآ.نقه موصع'آحر! في وقال [، ٤٢■لالأء_راف: 

٦[.]الفاتحط: .ه ألتثن الممهل ؤآهدنا وقال: [، ١٢١]النحل: 

القرآنمجاز خي كما عبيدة أبا ناع ولعله عطية، بن لجرير هو ؤإنما له، البيت، ليس )١( 
iy\/\الشجري ابن ، AT'Y'/Yالقائض ني لجرير عبيدة أبو به نوقد 

٠تخريجه ش ظؤؤ العلناحي نومع فقد 
.٦٠- •ا/هه ا/آآآ، الأدب، حزانه ^ TTAجرير ديوان )٢( 

.OOT•.  ٥٥٢آ/)شاكر( الطبري تمر ( ١٢)
الوجيزالسرر انظر: )٥( . ٦٠٦الدازالجن انظر: )٤( 





لتشسرا قي الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

Lm '،/ آلا.ه ذثتت؛بم أعيش وأيهض أيسمآئ ءنأ،تبمها وجنو ونبمكم تن[
ذنوتكمعليكم يستر ما إلى بادروا الأية• معنى أف نص فقد [، ١٣٣عمران; 

حنةإلى أيضا وبادروا عموم، مى عليكم يغئليها وما اض، رحمة من 
إلىبعضها ضم إذا المع والأرضص المع، الموات كعرض عرصها 
نوصتعتيها ت نل ®ؤإلما ت قال ثم بعض، 

عرضهاوصف من وصمنا، ما والمعنى والأرضين، بالموات عرصها 
ماؤ قيل. كما والعهلم، الثعة فى به تشبيها والأرنحن موايت، البعرضن 
نفسكعث إلا بمي: [، ٢٨]كمان: نهه .ثًكنني إلا بميم محلا ظدلإ' 

الشاعرأنال وكما واحدة، 

بندنمارأىني اف قام ينبلى يخثوب ءب؛-رنم كأف 
الاحن^:ناد وك٠ا قام، عديت أي: 

-عيرك ويب ~ هي وما ا عنايأ راحلتي بعام حسيت 
٠'ءناقاآ صوت I يريد 

منهو — الشعر سواهد على معتمدأ — الطبري إليه أشار الذي وهذا 
عاليهتقدم ما لدلالة حذف1، وند إليه، المضاف دون المضاف حذف باب 
بحذفلم لو للسامع ليحمض يكن لم ممس ولإفادة جهة، من 

البلاغة.أبوابج من ياب، وهو ،. المضاف١٦
فىالشعري الشاهد على الطري الإمام اعتماد صور من شيء هدا 

منالاستفادة على المقرين أندر بحق بمد والدي البيان*، *جاع تفسيره 

^،■٠٧١يياح بن جزء بن ثفثق م ، ١١
.٢٣٢مسبمم انظر: بانادة. وبر.رضخ ، ١٢٥٣/٣الكامل )٢( 
.٣٣٩م )ثاكر( الضر ر ه نقالطري نسه كما الظهري الخرق ذو مر )٣( 
١١ ١/ تعلب مجالس ، ١٦٢/ للفراء ١لقرآن معار ر كبما تبعه، ذئأ يصف ر٤( 
.y'A.y'U/U)ثاكر( الطري -فير )٥( 
٠٤٧.  ir/yللض القرآر اكسر خصاتص ، ٣٣٧الماحي انظر: )٦( 



الكريم1^0 تفسير في ذكري ؤكام،ر 

أوعاليه، للاعتماد به اللائقة ئمواطنه وأبمبمرهم الشعري، الشاهد 
المفسرينمن يعدم حاء من وقل الكريم، القرآن ير نففي به الاعتقاد 

عاليالتعري يالتاهد يتعلق مما يرْ تففي عليه ومحار كتبه بما وانتني إلا 
الخصوص.وجه 

الرمخشري:نمير في الشعري الشاهد على الاعتماد مدى 
واعتمادهالشعرية، عنايته؛الشواهد كانت، فقد الزمخشري وأما 

أنهغير تفسيره، في منها استفاد كان ؤإن الطبري، من ظهورأ  ١٢١عليها 
فيالشعري الشاهد على الزمخشري اعتماد أمثلة ومن منها، يكثر لم 

•يلى ما تفسيره 

_:jj_uالاستشهاد في الشعوي الثماهد اعتماد أولا؛ 
اللففلةلمعنى الاستشهاد فى الشعري الشاهد على الزمخشري يعتمد 

يالهلجؤيكون الشكر أن على للدلالة امحتتهاده ذللئ، ومن يشرحها، التي 
النعمةفعلى الشكر رروأما I فوله الحمد، يخلاف والجوارح از واللم

فازروالجوارح، واللسان ؛القاو_إ وهو خاصة، 
الساريوالشن دي ئلأئ ض الساء أفاذنلهب 

وهداالشكرار ئع_، إحدى فهو وحده، ياليسان والحمد 
المواردأفعاو على يطلق الشكر أ0 على الزمخثري من معنوي استشهاد 

الزمخشرياستشهاد وحاوث< وقد ب،. والقلاز، واللماليد، ت الثلاثة 
أتهغير والمتنبئ، ئمام كآبهم، الشعراء من المتأخرين يأثعار يكثر للمعنى 

قولهعند يره نفمن واحد موضع في إلا الغريب، للمفغل لهم يحتج لا 
تماملأيي ست، استشهد •أآ[،رثإ يائإه ير أم ؤثإد1 تعالى: 

اجل.،.لم )١( 
.٩٦\اامن1ن غرام، \إ^ك ممر تمرابن )٢( 
١١١١ا/الكثاف )٣( 



]ثقالمسيرفي الشعري الشاهد عاسم، لمضسرمني ا عماد ا عدى 
الظاهر،وهو متعد غير يكون أن يحتمن ااوأظللمت فقاوت أوس بن حبيب، 

؛نطسس، بن يزيد قراءه له وتشهد الليل، ظالم من منقولأ متعديا يكون وأن 
أوص؛بن حسب ثعر وجاءش ،• ذاعلهل سم لم ما عش رأمحم( 

أمردأشسج،أأآرحه ظلاميهماعن أجلبا لمت هماأظلماحالي 
مننهو اللغة، فى بشعره تشهد يلا محدثا كان ؤإن وهو 

نولإلى ترى ألا • يرؤيه ما بمنزلة يقوله ما فاجعل العربية، علماء 
بروايتهبذلك، فيمتنعون الحماسة، بيت عليه الدليل ؛ العلماء 

يورد0لم فهو الشاذة، القراءة بعد البيت، أورد هنا فهو • وإتماjها٠ 
لغتهفناص لروايته، العلماء باعتماد إليه ذهبا لما احتج أنه •ع بمفرده 

لمأنه غير هدا، الزمخشري قول اشتهر وند المارق. مع روايته على 
وقدبلغته، والاحتجاج ينقل، فيما نقته بين وفرقوا أحد، عليه يوافقه 
تقدم.

تنلت، ®فإن ت قوله في للمعنى تمام أبي بقول استشهد أنه ذللت، ومن 
والكافرينالمؤمنين إلى متوجها يكون أن من بالمائة الأم يخلو لا 

والحسن،علقمة عن روى ما عالي خاصة، مكة كفار إلى أو جميعا، 
إلاهو وهل به؟ ملتبون هم يما أروا فكيف، ربهم، عابدون فالمؤمنون 

القاتل:كقول 

لهيزلك الماد النهر وفي ، ٩٠ا/ السبل البحر ني الزمخشري عن حيان أبو نقلها )١( 
نيجني ابن لها بتعرض ولم للضحاك• نبها الوجيز ال٠مر وني ا/خا■، 

رالمئب«.محابه 

هاأظلم ارجعل :  ١٥'ا/ تمام أبي لديوان التبريزي شرح وفير ، ٣١ثثام أبي ديوان )٢( 
مننياص على ومو جائز، القياس في ومو الاستعمال، في نليل وذلك معديا، هنا 

حاليوان تعد، غير هنا ها اظلم أن ادعي فإن أظالم. معنى في الليل، ظلم نال 
إلىأجليا عدى لأنه ذللث، يينع ظلاعيهما أجليا نوله فإن الفلرف،، كانمماب منموب، 

الذللأ«ضا.
,٨٧. ١٨٦;، الكشاف)■٢( 



اممريمالقرأن تفسير هي ؤكعرى ؤذث\يرو لتج 
ِقوما)ا(؟إا)آ(أن ٣ ِين ألي م نمن كث ضن 

الغريبة:اللفقلة تفسير في الشعري الساهد اعتماد ثانيا؛ 
إؤد؛>بق بل I تعالى فوله ير نفمحي فوله ذلك أمثلة ومن 

رروالحفتت اللغة قي بالحنيف المقصود ر يفوهو 0'آا[ لاوقرْ: مني،لأه 
Iوأنثي ماد، إذا وئحنم، القدمين، في الميل 

ويزرم(،)؛(م خيماديناض' ا شئرلكثاحبمناإلحال
بشاهدالمائل، بمعنى وأته اللغة في الحنيف، معنى على فامتشهي 

النحر.من 

به،امحفادآ الشواهد من محرم بحد الشعري الشاهد يورد وربما 
تعالى.قوله في الدين معنى ير نفئد قوله في كما للتفسير وتقوية 

ومنهالجزاء، يوم الا-ين ارؤيوم ٤[؛ لالماتأحة: آلدمت\ دومِ 
الحمامة!وست، تدان، ئدين كما قولهم! 

را>ًلأ/بف_انانانب!ببمزَىاثننات يو
فيالدين معنى ّرح في تقدمه لما تأييدأ الشعري ؛الشاهد أتى فقد 

كثيرةلَاآ.الزمحخثري عند ذللث، وأمثلة الأية، هده 

.٩٠ا/الكثاف )٢( نمام. أبي ديوان )١( 
ثرةالفي كا الثت ورواية الجاعلي، الأوس الأملتح بن صيفي نيم لأببر الين  ٢٣)

جسلمحز ص د؛1نا خسمأ !ئ \ 12AXروئأا 
\اا{<\إالقرآن ساني ، ٨٧ديوانه ل/ح"ا1، هشام النويألأبن المرة انغلر: 

الموزانمر 
الكشاف)٤( 

وند ٣٠تام لأيي الحماسة ديوان في نمّيال-ة ثاني من والبيت الرماني، للقلب الشاهد  ٢٥)

٠١١٦ا/ْلا.الكشاف )٦( 
.٤٨•، ٤٠١، ٣٩٦\الأ0ك الكشاف انفلر: )٧( 



لتضسرا فى الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

يحويأ:الأية نوحيه فى المعري الشاهد اعتماد ثالقا: 
يعتمدونالايات لبعض الإعرابية توجيهاتهم ني رين المقأن تقدم 

ماالرمخري عند دللث ومن النحو، أهل كعادة الحر مواهد على كيرا 
[٢٤٩]القرة؛ تنهمه مميلا إلا مثه ؤئ؛ي>أوإ ت تعالى لقوله يره نفعند حاء 

أبي"ونرأ ت فقال بال-رفع والأعمش كس، بن ابي نراءة ذكر حيث 
والإعراضالمعنى، ،ع ميلهم من وهدا بارفع، ئيو(لا، )إلا والأع٠ست 

معنىكان فلما المربية، علم من جليل باب وهو جانبا، اللفظ عن 
يعليحوهفلم ت نيل كأنه عليه، حمل ، يطيحو0 فلم ت معنى فى منهه 

الفرزدق:نول ونحوه منهم، قليل إلا 
أوئيلدصثنخأ إلا الخال من .للم:ددغ ...............

ئجأث((ص.أو ثنس إلا \و\ب من تق لم قال: كآنه 
ببتعلى بالرفع القراءة وجه توصيح في اعتمد فالرمخشرى 

هذاتوجثه وفي المحولين، بين توجيهه في مختلف بيت وص الفرزدق، 
.النحويون ذكرهما آخران وجهان البيت 

القرآن:بلاغة بيان في الشعري الشاهد اعتماد رابعا؛ 
تميرهأقام إنه حتى البلاغي، يالجاس_ا تفسيره في الرمحسري عني 

الوجهلتوصح متعددة مواصع في الشعري الشاهد على اعتمد وقد عليه، 

للخيبالقراءات معجم ا/٠"٦، المصون الير للنراء القرآن معاني انغلر؛ )١( 
yoi/^

نجلئ،ار منعنغأ ولا من ندغ لم نروان ابس با رماد رءغس 
٠٥٥٦ديوانه اننلر؛ 

.٤٧٦. ٤٧٥ا/الكشاف )٣( 
خزانان، ٥٢٩آ/ا/أه_ الممون الدر ، ١٨ا/•اكمحب، الخمائصا/؟ها، انفلر؛ )٤( 

؟/v؛■؟.الأدب، 



صن؛ممربم

يمدؤإثاث ت تعالى قوله تمر عند ذلك ومن المفسرة. الأية في البلاغي 
لفظعن عدد لتر قلت: ءفإن نال: حنث ٠[ ث-ثعمح.ه و,إباق 
قدالبيان، عالم في الالتفات يمي هدا قالت: الخناب؟ لفنل إلى الضة 
التفتوقد . . . الغيبة. إلى ومن الخطاب، إلى الغيبة من يكون 
أبيات:ثلاثة فى التفاتات ثلاث القيس امرؤ 

اسؤولإنيوم اض ث اول تط
الآنم_دائر نالذى ة ليكلله يلله انت، ربو؛—ات 

الأ.ّودالا،أبي صن وحيرئه اءني لث،منبجوذل
القرانفي الوارد العريي الأسلوب هدا على القيس امرئ بشعر فاستشهد 

الامحتشهادمن الزمخثري أكثر وند الالتفات. وهو متعددة، مواصع في 
شهر؛ذ.لائ،.حتى نفيره، في البلاغية الأساليب على الشعري بالشاهد 

ألكنف^، ١٠تعالى: لقوله يره نفعند قوله أيضا ذللئ، ومن 
الشيءوصمؤ وهو الحكمي، المجاز إلى يشير وهو ١[ لمست آفك->ِه 

وصفأو بها، وظقه عليها، لاشتماله الحكمة >اذو فقال: محدثه بوصف، 
الأعشى:قال محدثة، بصفة 

قاوةا>ىأ>مذ! نذ ^UJ: ّ تذ خكيمة النلوك نآتي وغرسة 
كئ؛رةلن.الزمخشري محي ذللث، على والأمثلة 

الألفاظ:اسقاق توضيح فى الشعوي الشاهد اعتماد خامسا: 

:قال الإله. أصله: ®و٠اضا١المملة: مس فوله ذلك، أمثلة ^ن 

.٧٧ديوانه انظر: )٢( . ١١٩-الكشاف)١( 
.Y٢٥٦/الكناف )٣( 

،٥٤٠، ٢٦٨، yy/r، ٤٨٥، ٨١•٨. ، ٥٩، ٥٣•٤، ا/بمم_ الكشاف انظر: )٤( 
.٤٧٥؛/

النجاثعى.حرين، بن العسثا الشاعر محو )٥( 



تتضسرا فى ى لشصا لشاهد ا على كشسرب^إ ا ععماد ا مدى 

،^٠١١مون أن الإل نناذ 
ن1للآ،:الأكس. أصله: »الاس«، ونيرئ 

اص-نضضالآث؛الثاناس أن 
فيميل ولذلك التعريف، حرث منها وعوض الهمزة، فحذفنا 

ايقال: كما بالقطع، اض ا الداء: 
لاكايومخ ثؤ أول ؤل0 ت تعالى فوله ر يغوهو قوله ذلك ومن 

اشتقاقهاونيل: المجد، موصع ®وبكه: [: ٩٦ممران؛  jnلمحكا 
وهيسكه، ننيت كأيها • • • • فيهاالناس لازدحام وحمه؛ إذا )^( مى 

ناللْ،:النتنة، 
يو4صحني يحف الآك_ه أحذئن اوث_رسث، إذا 

وهناكالشعري، الشاهد على اللفعلة اشتقاق بيان في فاعتمد 
سيأتيالشعري الشاهد على فيها اعتمد الزمخشري لدى أحرى جوانب 
رين.المقمحي الشعري الشاهد إيراد أغراض عن الحديث عند تفصيلها 

الوجيزالمحرر نمير في الشعري الشاهد على الاعتماد مدى 
عطية؛لأبن 

فكانتالطبري، حرير ابن طريفة علك، سار نقد عملية، ابن وأما 
والاعتراضلشرحها، الممرض من وأكثر بارزة، الشعرية بالشواهد عنايته 

اشتملوقد الثواهل.، هده فهم في حرير ابن أو عيية أبو ذكره ما على 

؛مجز، )١( 
زنزبنملة ولا س ولا 

.Y٢٧٧/الأدب حزانت ، ٣٧٨للمرزوش الحماّة شرح انظر: 
.T٢٨/•الأدب حزاة )٣( الحميري. الجاون ذو عر )٢( 
ممب.بن ءاuن هو )٥( . ١٠٨.\/U-\ الكثان، )؛(
اننلر؛الخلق. محوء هي والأكة ،•، JLj]معالث، يسقي أو •علث، يثرب الن.ي هو الئ-رم، )٦( 

٠١٨٦ i\A\/الدنة •قايس 



ثعريآثاهدأ وثمانين وواحد ونعمانة ألف على الوجيز" ®المحور مسيره 
وتوجيهالغريبة، والألفاظ المفردات ثؤح ني عليها اعتمد (، ١٩٨١)

تدلنقدية وقفات بعضها عند الوقوف ْع ذلك،، وغير النحوية التراكسب، 
Iذللث، أمثلة ومن بالمعاني، بصره وحمن ونقده، بالشعر علمه مثير على 
والإعراب،:التحو في ااشعري الشاهد اعتماد أولأ: 

حامليره ونفالعربية، علم من كبير ثا حانعلى ءهلية ابن كان، 
فيالسيوطي قال ولدللئ، . ولغتهاوصرفها نحوها العربية مياحث، من بكثير 

فيبإمامته له ساهد أصدق وهو العفليم، القرآن تفسير راوألف I ترحمته 
النحو،ائل ممن الكثير على التمسير اشتمل وقد • وغيرها" العربية 

القراءات.نوحيه في الاختلاف عند سئما ولا والإعراي،، 

يئزأسةئر ثز  'ظتعالى! قوله تفسيره عند حاء ما ذللا، أمثلة ومن 
وبمدمحآ-أثازر أثتددْ بتم يجعل، ءثب وعبشف ه قنه من أثي بمد مرئ د'لأثا ين 

ابىرروقرأ ت فقال )عيد( قراءة أوجه أحد ذكز حبثؤ [ ٦٠لالمائا.ة: آظعواةه 
وكرواياء العض شح الطاغوت( )وعبد عبلة: أبي بن هماس،ئ؛راهيم 

وحدفت،الهلاغوات١، غيده المراد: أف على وذللا، )الطاغوت،(، من التاء 
الراحزرآ،:قول وْثلة تخفيفا، الهاء 

مموهاثلأما محام 
ثخفيفارالفحدق ولائها، أراد: 
ذكر•٥[، ]الماىوْ; يعوزه ا.إهث ١^٤؛؛ ؤ تعالى: قوله نفير وعند 

برفعر)أةأحكلم( والأعرج رجاء وأبو لمي والوتانم، بن يحيى ررقرأ أنه؛ 

لمأم0.)٢( ا/ههأ. )ا(دةالوءاة
لأ!\\Xالعرب، لسان انفلر؛ الأحطل. شعر ثي الخمر له تب مرصع اسم صرحد؛ )٣( 

)صرحي(.
.١٤٣الوحءز0/آاا_ السرد )؛(



اا~~لتفسير ١ فى لشمري ا الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

ولكنهكذلك، ليس الفتح؛ أبو قال حطأ، وهي مجاهد؛ ابن نال الميم. 
الجم؛أبو نال الشعر، ني حاء وقد منه. أقوى غيره وجه 

نم،ذساظ'بثمأا،نذأس،أماسارض 
وهكذاععلية؛ ابن هو - محمد أبو القاصي نال )كز(. برفع 

الأتمتا،حمح من التبرؤ أراد لأنه الصحيح؛ المعنى يتم وبها الرواية، 
،.؛عضهاار صغ أنه قوله ظاهر لكان اكزا نم.، ولو 

عثلأنه الآيات<، في المحوية الأوجه لبعض اختياره على يدل ومما 
ئعابموصه ما مثة بمئمُ_ا أن مقيء لا اثن قأ تعالى؛ نوله تمسير 

نا ٠٧^؛قوله؛ ض ل».اأ الإعرابية الأوجه ذكر [ ٢٦]الشرة: 
تقول؛كما مخصصان، صفة ررمارا أل يترجح ®والذي قال؛ نم بمؤيده 

أبيبن أب قول ومنه وتئريبآ، تخصيصا المكره فتفيد ما، أمر في جثتلئ، 
المالت،ث

الب-4موراأمدعالمت، ما حمانل ما عشئ ن ومثلما نلح 
ثان*مفعول هذا على وبعوصة 

تقيدمخمجمه، صله تكون أن إعرابج)ما( أل إلى ذهب عهلية فابن 
وقد)تضرب،(، للفعل ثانيا مفعولا تكوف و)ثعوصة( والهرم،. التخصيص 

الذيالصالت،، أبى بن أمية بيت على هذا إعرابه فم، عطية ابن استند 
قيلتخالمى الأعاري._ف أحد وهذا مراُتؤ. ثلايث، مزيده صله فيه)ما( ورديته 

ه/1أا.الوجيز الحرر )٢( . ١٥٠ديوانه انفلر: )١( 
البقرأذناب في اكار أصرت المطر أرادت إذا العرب كانتف نجر، رالننن النلع )٣( 

حملتيما البقر أملتح الجدب سة يعني البيقورا، وعالت، وتوله. والنسر، سلع بال
وقال، ٦٩القرآن مشكل تأؤيل انفلر؛ المفير. والعائل فيها، والنار الثجر من 

مغنيانظرت يعريه. أحدا رأيت، ولا معناه، ما أدري لا البيت، هل.ا عمرت بن عيي 
٢٨٣ه/المغني أبيات شرح ٠^١، المالت أيي بن أمية ديوان ، ١١٢- ١١١؛/اللببثه 

تفصيل.وفته 
.١٥٣-ادحررالو-نيا/آها )ا(



اممريمالقران تفسير في ؤؤثا>وو 

الإعرامحةأوجهها على الكلام هشام ابن امتوقي وند )ما(، في 

القرآن:بلاغة بيان في الشعري الشاهد اعتماد ئانياث 
فعلكما تفسيره في البلاغية الصور محي الوقوف عملية ابن يهلل لم 

فقههعلى تدل التي الونفات بعض له كانت ذلك هع ولكنه الزمخنري، 
الجانبهدا في حفور الشعرى كان وند اليبها، وأ>االبلاغة في 

محدابزعهلية.

تقعونثل كأتل ؤ؛ل تعالى! لقوله نفيره ئد فوله ذلك ومن 
ها. ثيفدث آكسؤت يأة ^٠ ين أيل وءآ لوئا أزو وآ اثي »امثا ؛u إلا ينآ 

هذاونفلين , . . الوجيزة. البليغة المحاور من لأيه ا ااوطْ [! ٥٩]المايوة: 
النايغة!قول الامشاء في - الذم يشبه بما الميح تأكيد أي! - الغرصى 

بم؛مل.تي؛نأعرلأمتتجمحلإسا 
بلاغيأملوب من الأية في ما إلى مقتضبة إثارة أثار قد فهو 

أنإلى القارئ نفلر ولهث الذم®، يثبه يما المدح ارتأكيد البلاغيون سماه 
وهذاالذبياني، النابغة بقول وامتشهي الشعر، فى ورد قد الأسلوب هازا 

عيبولا قال كأنه فيه والشاهد المعروفة، البلاغيين شواهد من الشاهد 
المقارمةمن أسيافهم فلول وهو العيب،، هذا إلا أصلا القوم هؤلاء في 

المدحغاية هو بل ، بعسب، ليس وهذا والمضاربة، 

للقبائل:اللغات سبة في الشعري الشاهد اصاد ئالثأ: 
القبائل،إلى اللغات، نسبة في الشعري بالشاهد ععلية ابن امتعان 

ثميم،لغه فيه والممن الكسر، على مبني لفظ ®وهؤلاء قوله! ذلك، ومن 
*الأمحى قال وأني، ير وبعضن 

.٤٤ديوانه انثلر: )٢( اي مض اننلر: )١( 
.عاساكصصمب•اننلر:)؛( ٠١٣٩/٥الوجتز الحري )٣( 



التفسيرفى الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

ذنحدئ؛ث ن>لأثملأأعف نإلأ٢ 
لغات;ثلاث )محولا■؛( ني منظوو ابى ذكر ومد 

منةممدودة ت )هؤلاء( عميل. لبني وست منونة، نمدوة ت )هؤلاء( 
لتميمبت ونمقصورة، ت )هولا( الحجار. إلى جت ونالكسر، على 

سىمن نجد أهل إلى - عطية ابن ذكر0 لما إصافة - القمر لغة بت، ون
كماالأعشى يبيت، اللغويون اسشهد وند . وأمد وربيعة وميس ئميم 
هولأءأْ،.في القصر لغة على عهلية، ابن صغ 

إن^^٠ ت تعالى قوله ير نفعند عهلية ابن مول أيضا الأمثلة ومن 
يذكروهو [ ١٦٢لالأjعامت آل*ؤيث رب .بؤ دمماي-، ُم؛اك، دمعر صلأؤ، 

وعيسىإسحاق أبي ابن راونرأ الأية: ألفاظ بعض في القراءات 
ذويب؛أبي نول ومنه هذيل، لغة دهذْ ،• )ومحين(١٦والجحدريت 

نْننغلصأرىخئب كل لررأء1ئواو4واَ ظواهري 
الغرييج:شرح في ااشادرى الشاهد اعتماد رابعا؛ 

واختيارهالغربمبا، نمير في الشعري الناهل. على عملية ابن يعتمل. 
تفسيره.في كثير وهن.ا عليه، بناء التفسيري الوجه 

نمداهأؤاض. ؤوة'-ثؤا' تٌالى• لقوله يره نفعحد الأمثلة ومن 
وقيل;ركوعا، مصاه: ه; عباس ابن فال ررومجدأ نال; [ ٥٨لالقر؛؛ 

ديوانهانظرت ميثال( )محدوة الديوان روايه 
.١٧١ا/الوجيز السرد 

٠٣٤١، ٣٤•Y/• )صوا( العرب ان يانظر: )٣( 
للفراء.ال؛نران لغات عن نقلا  ١٥١للأزهري التمرح ثرح انظر؛  ٢٤)

صرلأفارسآا؛وحواثيه،اءالياينابيريا/م؛.
القرآنإعراب انغلرت ومذيل. ممر، عاليا لغة وعي ألف، غير من الثانية الباء يتثديد )٦( 

.TYU^انمون الدر ، ٥٩٦/١لنماس 
.٦١٩٣;الوجيز الخرر )٨( . ٢٣ديوانه انظر: )٧( 



ايثريمالقران تفسير في ؤ؛ثمك، ؤهقامحر 

التواضع،لأنه كله؛ هدا يعم والسّجود معينة، هيئة على لا متواصعين 

الشواهدمن عددأ ؤيورد اللفعلة فى اJفiز ععلية ابن يعلين وند 
ومنالشعري، الشاهد على اعتمادأ يراه الذي الوجه يختار ثم الشعرية، 

بت تعالى نوله نمير قي المقرين عبارات محاق أن بعد أنه ذللث، 
منمنهم وأف [، ٢٣٥لالجيِة: منئأه مثُ يئيوا أن إلا يمإ 

والإحماء،الإسرار وجه على العدة بحد الخعلبة على يالمواعدة النث مثن 
هدهعلى تعقيبا قال زنا، تواعدوهن لا أي■ بالزنا؛ الثر فثر س ومّهم 

عنديذلالث، وفي #النت*، ير نففي هؤلاء عياره جاءت ®هكذا الأنوال: 
نفلر.

محنىلكن وحرامه، حلاله الوطء على يبع اللغة ش ر الأف وذللئ، 
الحْليثة:قول الشواهد فمن الوجهين، أحد إلى ثرد وثرينته الكلام 

٤،البماع أم، بخ\و'ي يبأكل ملجؤم يرج-اييبم محبموم 
فلوؤإلأ حراما، الوطء به أراد النث، أن ثعهلي الست، هذا فقرينه 

قولالشواهد ومن عار• ذللث، في يكن لم يحن كما الجارم تزوجتا 
الآم'ً';

الدم.الخل ند م )١( 
Iوصدره بيت، عجز )٢( 

حجراتهم النلذ تجل يخجش 
.٦١ا/المرة الحماسة آ/هم، الكامل انئلر: 

.٧٢، ٢٣٦٢; انظر: الأ.ثلت من للمني ، ٢٣•ا/ الوجتز المحرر )٣( 
بشرحديوانه انفلر؛ غيرمم، نل الممعن من بالأكل ياوأون اى؛ أولها؛ القصاع أم، )٤( 

.١٣٨الكت، ابن 
المهري.بن،عودة عرصاوي عر )٥( 



التسييرفى لسمي ا ايثاهد عسم، المفسرين اعتماد مدى 

ايحنرعع الندامى وئنهاد علي يبرآ الئس—اء بر أحالتنا 
الثكررا،يومأ ونامها ولميمها داهنا أصئح لم لئى 

فيعموما اء التجماع يحريم أراد أنه ئععلي الشعر هذا فقرينه 
الرجليواعد أن عن النهي تعطي والأيه ثأره، ينال حتى وحلال حرام 

الزنافي المواعده وأما التزؤيج، بوجه العدة بعد يءلأها أن المعتدة 
وغيرها؛المعتدة مع الملم على فمحرم 

الموارنةعلى الأية في الر لتمير اختياره في اعتمد قد عهلية فابن 
النظربعد لديه وترجح ذكرها، التي الشعرية الشواهد في الر معاني بين 
وأنسرأ، المواعدة هو بالسر المقصود أن الشعر شواهد في معانيها في 

عطيةابن من جيد نفلت وهدا لأية، ا في له وجه لا بالزنا هنا السر ير نف
ذهبحيث هدا، اختيارْ في العلبري حالما وقل التفسير، شواهد في 

ووجهالأقوال، من غينه ورد الزنا، بمعنى هنا المث أف إلى قبله العلري 
علىعهلية ابن اعتماد وأمثلة . رجحهل٣، الذي للمعنى ال>ءليئة شاهد 

متعددة١الغريبة الالفغلة شؤح في الشعري الشاهد 
الصوف:مسائل في الشعري الشاهد اعتماد خامسا: 

اتلبموازنتها ما إذا فليلة عهلية ابن نفتر في العرف، اتل متبدو 
ابناستعان التي الصرفية ائل المبعض تجد أنلث، غير واللغة، النحو 

لقولهنفيره عند قوله ذلالئ، ومن الشعر، بشواهد وبيانها شرحها في عهلية 

داهنقضاعة: من يملون ثلاثة بين عداوة حدتت وند قومه، من عجوزأ يخاف )١( 
علىالنساء فحرم رئام• الشاعر توم صد معا، وناعب داهن فانضمت ورتام، رناعب 

\/القالي أمالي انظرن شعواء. غارة القوم على يمر حش حراما ام كن حلالا شه 

١.١ ١ - ١ ١ ٠ ه/ )تام( الطري شتر انظر: )٣( 
.١٨٠، ٧٦، ٦١الممرالوج؛وه/خه، انظر: )٤( 



^^؛مميبم

منممروث ااو٠دديعاا [! ١١٧ه أألآر؛ق ألتعمزت ؤٌ، تعالى• 
يكربمعد بن عمرو نول ومثاله مبصر، من كمير مببع، 

^١،١^٠٣ض زس أمن 
الننيع*رآ/يريد: 

•القرًلثي نمير قي الشعري الشاهد على الاعتماد ْدى 
سقوه،الذين المقرين شواهد جمح تفسيره أولع فقد القرطي أما 
نواهدسئما ولا والنعحويين، اللغويين شواهد من كثيرآ إليها وأصاف 
ألاف،أربعه ؛لغت، حيث، الشعرية، بالشواهد حافلا كتابه فجاء سيبويه، 

فييوجد لا كبير عدد وهو (، ٤٨٠٧)شعرية شواهد وبية ويمانمائة 
اللغويللاستشهاد كلها نمحضها عدم مع المهلبوعة التفاسير من غيره 

ونديره، نففي الدليل بهذا القرمحليي عناية على يدل وهذا والممحوي، 
للغريب،اللغوي يره نففي الشعري الشاهد على ىيرآ القرطبى اعتمد 

التفسير،جواب من ذللت، وغير نحويا، توجيها ااقراءاات٠ توجيهه وفي 
IذلاJث، أمثلة ومن 

الغرس،:تفسير في الشعري الساهد اعتماد أولا': 
المهمةالجواستا من القرمحلبي ير نففي القرأن غرست، جانسؤ يعد 

غرست،من لفغله ئمث تكاد لا حين، الشعري، الشاهد على فيها ءئد التي 
علىأكثر أو نحري بشاهد تشهدآ محولها الكلام ؤيهليز إلا القرآن 
ثلاثةالقرآن لغريتؤ الشعرية شواهده تجاوزُت، وند اللغة، في معناها 
إلىيمل عدد وهو ( ١٥٦٣)الشعر من شاهد وألم، مائة وحموستين 

الأدبيةالشواهد استثنست، إذا اللغوية، القرمحلبي شواهد ، نصفمن أكثر 

•• • ص تخوج تقدم )١( 
.Y/٧٨انفر: الأمثلة من  Jb>u\إ\<ص الوجٍز المٍرر )٢( 



|،~~~التفسير هم؛ الشعري الشاهد على ا اعنماد مدى 

وثمانمانهالأف أربعة بلعت التي التفسير نواهد مجمؤع من والتاري٠خية 
(.٤٨٠٧)شعرية شواهد وسبعة 

ؤاةت تعالى قوله ير نفعند جاء ما ذلك على الأمثلة ومن - ١ 
واحدة®والمروة نال! حيث، [، ١٥٨]البقرة: ١؛^^ ثعآر ين وألميث المنم\ 

الصلأن،.إنها ت قيل وقد لين، فيها التي المغاو الحجارة وهي النرو، 
وترىيتثنلى الذي ورحوها، صليبها الحجارة، *المنوا أل والصحيح 
نالالصالس_،، في ؤيقال أكنر، المرو ينال! هذا وفي حاشيته، 

:الثام١٢
ناسفإذا ووووى\لأوضتي 

ذؤيّ_،أأبو وقال 
ضم النشقر بمما زأ 'مشسز١٥^٠ كأئي محي 

وأنهاالعرب،، عند المروة لتفسير اختياره في القرطبي اعتمد فمد 
منشاهدين على مروأ الرب نمته نللثv كل ، ورحوها صليبها الحجارة 

يعثيمما الهدلي، ذؤس_إ لأبي والأحر البكري، للأعشى أحدهما الشعر، 
•قبائل عدة بين مشتركة عربيه لغه أيها 

النرسس،تفسير في الشاهد على اعتماده على كدللث، الأمثلة ومن - ٢ 
توالثمرة زار، أي• [ ١٥٨]البقرة؛ أعتمره ت تعالى ®قوله نوله؛ 

ناتته*يصف قيس بن ميمون الأعشى هر )١( 

ةنُنذغمجتس,ل
٠٢٩١ديوانه انظرن ٠ محهها المرر وطأ إذا مجتمع، صلب يخف الأرض تطأ ناقته ان ت أي 

منواا1خيم، موصع وهو ءلالمش-ثقا، ؤيررى بهجر• وقيل يالطاف، سوق \ذنذؤ*\ )٣( 
وانظر٩، \اك الهذليين أشعار شرح ا/ّا، الهذلتتن ديوان ، ٣٤ديوانه انظر: مى. 

بمجالةالمعيني الحميد عبد للدكتور الجاهلي( الشعر ني )المشمر بعنوان بحث 
•آةاهصآ'؛٧.0 ٤، شهري ٧ ٦، العددان الدرعين، 

١^٥لأحكام الجاح )٤( 



:٢١الشام قال الزيارة، 
تعيدوصننا١ثعبدأمن مغرى اعتنر نئنرحيى ابن لمدنما

للعجاجالرجز من بيت عالي اللغت في للممرة يره نففي فاعتمد 
تولفي كما تميم، غير عند كداالثv وهي الزيارة، بمعنى وأنها التمتمي، 

يعضهمعند الباهالي أحمر بن عمرو 
اثضرص«رااالراكث نهل كما ؛_اف ئكيالمرمد ؤل ت

بشواهدالقرآن غريب ير نفعلى القرمحليي اعتماد على والأمثالة 
كثيرةالشعر 

)ليحوية:القواعد تأصيل في الشعري الشاهد اعتماد ثانيات 
بشواهدفيها واستعان القرمحلبي، لها تعرض التي القضايا أكثر من 

حديثهعند ذكره ما ذلك، ومن . بالآياتاالمرتبهلة النحوية ائل المالشحر 
مىحدثنا سيبويه! ،اقال قال! صثؤ المخففة، ارأل® البصريين إعمال عن 
الشاعر!نود وأنشد لمنهللمى، ييدآ إف تقول! العرب ّ»ع أمحه به أثق 

يثطوإلينارقالظاص
يتابعبهيا وهو • بحدها® ما ونم، يخمم، محلبيه، كأيها أراد! 

وهذاالنحوية، القواعد تقحيد في الشعري بالشاهد استعانته في سيبويه 
.سيبويه شواهد من الثيشا 

.١٦٦٨امآن لأحلكم الراجز. العجاج ص )١( 
)صر(. ٣٩٤آ/ العرب لمان ،  ١٤١إ/الس ُقايس ،  ١٧٨ديوانه انثلر: )٣( 
القرآنلأحكام الجاح )٤( 
،٣٨٦، ٣٣٧٧;، ٢١٥، ٢١١، ١٩٨، ١٩٧٨؛^^ ١١لأحكام انفار:الجا.ع )٥( 

٤١٣ ،/-\iT ،\إلآل، ٣٥١، ١٢٨.)إ0أ\إ ، ١٥٩، ١٤٥\\
٢٨٣، ١٣٠.

.Y١٨١/القرآن لأحكام الجا.ع )٧(. ١٦٥٨الكاب )آ(
.١١٦٥/٣،١٣٤/٢لكابانثلر:ر٨<



التفسيرفي الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

ؤنجلتعالى• موله ير نفعند جاء ما كذلك الأمثلة ومن 
.. المثل. )روالصئو: القرطبي: قال حيث ٤[ ]\لوءد: صبمؤإزه ره؛و محبمتؤإن 

الجمع،نون فتعرب بالإعراب، ولا والجمع، الشية بين فيها فرق ولا 
:الشاعر فال التثنية، نون وتكر 

ابمالدرءزإنإذاساوالجللمظانم ؛للم ال
الأىننداوذاك نجمع إلا نصا بوانلأبملم 

والجمعنية البين الفرق عدم من ءلثه ذهب ما على الشعر فامتشهد 
»صيان«.كلمة; في الإعراب ولا 

الصرف:مسائل في \لثصي الشاهد اعتماد ثالثا: 
قضايابعض في الشعري الشاهد على ير0 تففي القرطبي يحتمي 

يرهنفعند ررسجيلء كلمة في الإبدال عن حديثه ذلك ومن المرق، 
ذكرحسن، ٤[ تالم؛_ل: .٤٠ يمل ثن هجارر تعالى؛ لقوله 

منااوميز؛ت ففال،ت آخر مولا حكى ئم بالعلين، يرها نففي الأقوال 
أصيلاذ،في قالوا كما نونا، اللام ا؛اولت ثإ سجين، وهي الجحيم، 
مقبل:ان قال أصيلاي، 

مجيثارمالأإطال به تواضت٠ ظ . ....................
سجيلأا،هو ؤإثما 
هتثثآ»ءؤءجمكه تعالى: قوله ير نفعند قوله كذلك الأمثلة ومن 

به؛ينتفع لا ءأي: فقال: الهباء معنى ثرح حيث [ ٢٣لالفرىن: نضإه 

.٩٢٨٢;القرآن لأحكام الجا.ع )٢( ص. طى ولا صك، أئر لم )١( 
وصدره:بت، يجز )٣( 

ءرم،ءن البيص مريون يرينه 
.١٣٧م/1لأغأن سائس ، ٢٠٩زد لأبي الوادر ، ٢٣٦اظر: 

.١٩٨•أ/القرآن لأحكام الجامع )٤( 



^^ميم

لالتقاءهمزت ؤإنما الهمز، ذوات من الهباء وليس بالكفر• أطلناه أي• 
فصت يقول من الحومحن وفي الريع• موصع في فص والصمر الساكنين، 

قالأماء، والجمع ماة، وواحده الحاسل حكاه ١^^، موصع في 
ناقه!يصف حلزة بن المحاريثإ 

دثزىخأم4اصامواضن
حدنبلغ لم ؤإن متعددة، التمر في ذلك( على والأمثلة 

الكترة.

الآيات٠:إعراب في الشعري الشاهد اعتماد رابعا: 
أوتأييد في السعري يالساهد كئيرة مواصع فى المرحلبي يستعين 

التوحيههذا يكوين ما وعادة يفسرها، الش الأية فى تركيب إءرانم< نوحيه 
هذايحكي أن على القرمحلبي يزيد ولا السابقين، النحاة كتب في مذكورأ 

التوجيه.

أكماآل؛جوءا تعالى• لقوله يره نفعند قوله ذللق، أمثلة ومن 
إعرابواختار ذلك،، فى النحاة احتلاف، ذكر حيث ٣[ لالأذساء: نهمأه 

المراث،ارأكلوتي لغة على الرفغ الأخفز رروأحاز قال: ثم الأحفش، 
الشا>ر؛،:قال ...كنن.وهو 

ْ،للأعزاص اثال يانثدبن اتاعى ذون النضال نال ف، 
،:وقالآحر١٦

٠١٧ديوانه ت انظر حماخها. وي والوئع توانمها، ر"؟ع والربع أي* جلمها ( ٢١
٠٢٢/١٣القران الجامع )٣( 
أنهغير .  t^JL^بشعر النحو قي الشرطي فيه اسشهاد نادر موضع وهذا تمام، أبو هو )٤( 

للفرزدق.بشاهد أتّعه 
■طرا ين صرو هم الفرزدق ص ، ٦١ ٠١٧٦ديوانه انظر: ( ٠١



لتفسرا في الشعري الشاهد ع1ى المفسرين اعتماد مدى 

،٠١أئارث4ر الثل؛ط ي«مران ه وأنرء أبمثر افدإبمكن ول
اعرابهفي الأحفش حجة تأييد في التعري هد بالتا فاستعان 

حكايةعليه فدم أنه مع الوجه، هدا وامتحن فاعل، أنه على ءالدين® 
بمالأمالبىإما;ها"ء.

الآي1تتبلاغة ببان في الشعري الشاهد اعتماد خامسا؛ 
لسعري١ بالساهد تمسيره من كسرة صع موا في القرطبي استعان 

أربعمائةالبلاغية شواهده بالغت وقد المصرة، للأية البلاغي الوجه لشرح 
تتعالى قوله تفسيره عند جاء ما ذلك ومن بلاغيا• شاهدآ عشر نية ولما 

م؛قر؛هأي،'ظ تنر أن؛أمقل تنْمح أغي :نتأ ثممكرتم 
الالميت، لأن الميتة؛ بأكل الغيبة اممه مثل ٠١؛-؛)،I حيث، [ ١٢]\ذ%>جو\ت.' 

واستعمل. . . اغتابه. من بغيبة يعلم لا الحي أن كما لحمه، بأكل يعلم 
تالشاعر قال جارية. ؛دللث، العرب، عادة لأن الغيبة مكان اللحم أكل 

نخدىشثامتجدالْاأرأ،رإنهدثوا لإنأكإواشيويث،لخونهأإ 
به،يمنعون كما بقدحهم ائه ييطلى لا اله يعّي لحومهم ووئره 

وبئانالتمثيلية®، الامتعارة ٠٠البلاغيين عند نمى البلاغية الصورة وهدء 
مثله،آحر ان إنلحم بأكل المحؤ م، ئى الله أن الأية في الصورة هده 

للأكل،أحا المبت، هدا جعل ثم ميتا، جعله حتى ذللث، على يقتصر لم ثم 

•م مالنمتا والساليْلت الشام، بلاد ني بالجزيرة مرصع دياف، إلى بت ندياني! )١( 

>,<

.٦٤"ا/ممحاس القرآن ؛مراب أ/تم\أأ، للاحض القرآن ،عاتي انظر: )٣( 
٠- )٥٦ الكندي بالممي المعروف عميرة ين محمد هر )٤(  الدولةشعراء من ( ٠٥١٢٨

.'٧٢٩أ/والشعراء الشعر انثلر: الأ،وة. 
٦!للمرزوني الحمامة شرح ، ٢٠٤القسي لتوري أمون شعراء فمن المجمؤيع شعره )٥( 

ATA

٠٢'٣٥/١٦القرآن لأحكام الجاح )٦( 



^^؛يهمبم

أثرهاوقح المحة، تحريم شدة على دليل فهدا 
ؤو،ذثونت تعالى قوله تفسيره عند القرطبي قول أيضأ الأمثلة ومن 

الذننلأن بالدكر؛ الأذقان خص راؤإنما ا،'ا[: تالإّراء: للاذم 
عنويبعفه جاوره، عمأ بالنيء يعبر وند الوجه، عن عبارة هتا ها 

ولاحده على يجد لم كان ؤإن ساجدآ، لوجهي حر فيمال! جميعه، 
الثاعرأى:قول ذلك، ومن عينه. 

وللم»االصلحرصربعاإل؛د.خم . ....................
رينالمقمن وغيره القرًلثي اعتماد أوجه عن مخممره أمثلة فهده 

الأمثلة.من مريد وصيأش النفير، كتب في الشعري الشاهد على 

Iالنمير شواهد عراء ش— 

يرالنفكتب في لشعرهم الاستدلال في الشعراء حفلوظ تفاوتت 
كالأعيعره يالامتهاد من رون المفأكثر من فمنهم كبيرا، تفاوتا 

الجاهلية،سحراء من الكندي القيس وامرئ الاJJياني، والنابغة البكري، 
تميم،من ثلاثتهم والفرزدق وحرير، والعجاج، العامري، رييعة بن وليد 
الإسلام.شعراء من العدوى الرمة وذي 

درستهاالتي التفسير كشب ؤي السواهد حمب^ بحصر نمت وقد 
الل.يالشعر ومقل.ار ، وعمره قبيلته إلى شاعر كل يت، ونوقائليها، 

هدهسملتهم النأين رين المقمن مفر 'كن؛ لدى شعره من يه اّتشهل. 
كرةيحسا العراء أسماء رتبهتا وثل. جلأول، فى دلالثا لت، وقيل. الداراسه، 

التغلي.حى بن جابر م )٢(  ٣١المثل انظر: )١( 
مدر،:)٣( 

لهفنس مم الرمح بمناوله 
انظر؛وإبا.ال. إدغام فيها فوثع تاء. ابل.لها ثم الثاء في الون أدغم انس أك،• دام، 

.٤٤١النمالسات 



التفسيرفي الشعري الشاس على المفسرين اعتماد مدى 

قييلثهشاعر كل أمام وميينا بأكثرهم، مبتدأ التصسير، كتب في هدهم مّوا 
الدىوالمممر فيه، عامحي الذي الرمنى وعهسره ، إلّها ينسسب التي 

إلاالسعراء من ل نكن لم من الجدول من ااستم^ءدتا وقد سهره، امحسمسيس 
علىبه غناء لا بما الإحص-اء إطالة خشية شاهدان أو واحد، شاهد 
البحث:على ولا القارئ 

الاستشهاد:في عليهم اعتمد اللين لشعواء ا٠ 
القرطمى عطيةابن  الزيخقري اسري العصر الصيلة الشاعر م

١٣٠ ١١٢ ٢٣ ١١٨ جاهلي بكر مسبن متمون الأءض  ١

٩٦ ٤٨ ٨ ٥٣ جاهلي غطفان الأمة ٢

٨١ ٤٥ ١٤ ٤٦ مخضرم هوازن العامريربيعة بن لبيد  ٣

٤٩ ١٦ ٧ ٤٤ إسلامي بيميمم العجاج ٤

٤٥ ٢٠ ١٥ ٤٤ إسلامي |ح.ّ انمجاجبن ريبة  0

٧٣ ٥١ ١٤ ٣٧ إسلامي ٢٣لممس عءلةبن جرير  ٦

٦١ ٤٦ ١٩ ٣٤ إسلامي اوب الرمةذو  ٧

١٠٢ ٤٦ ١٦ ٣٠ مخضرم الأزد ثاتبن حسان  ٨

٤٩ ٤٤ ٢١ ٣٠ إسلامي pr!عم الفرزدق ٩

١٥٣ ٧٦ ١٧ ٣٠ جاهلي كندة القيسامرؤ  ١٠

٨٩ ٤٧ ١٤ ٢٨ جاهر مزية سلمىأبي بن زهير  ١١

٥٢ ١٦ ٢ ٢٦ جاهلي ثممخ انحلتأبى بن أب  ١٢

٣١ ٢٢ ٤ ٢٤ مخضرم هدل الهذرذؤيب أبو  ١٣

١٦ ١٥ ٤ ٢٣ إسلامي تغل الأمحلل ١٤

٥٥ ١٤ ٣ ١٨ جاهلي عد
7و(

مدادم'إ عنترة  ١٥

٢٥ ٩ ٣ ١٦ مخضرم هوازن الجعدىالتايغت  ١٦

٢٤ ٢٤ ٢ ١٦ إسلامي وممّ البائينيد بن عدى  ١٧

٧ ٩ ١ ١٦ إسلامي شء حكتمبن التلرماح  ١٨



الكريمتفسيرالقرآن في ؤؤه\يرو :نهتئ[

القرطبي عطيةابن  الرمخشري الطثدي اكص1_، الص_ولق الشاعر ۶

١٦ ٩ ١ ١٥ جاهلي م،مم حجربن أدس  ١٩

٢٥ ١١ ٨ ١٤ مخضرم {JT الحطسة ٢٠

٢٠ ١٠ ٤ ١٤ إسلامي كر العجلىالجم أبو  ٢١

٤ ٠ ٢ ١٤ جاهلي ءرص ٢٢

١٨ ١٤ ٠ ١١* مخضرم هوازن شلبن تميم  ٢٣

١٤ ٤ • ١٣ إسلامي الأزد مالكبن كى  ٢٤

١٩ ١٥ ٢٠ ١٣ جاهلي كر العدبن محنرنة  ٢٥

١٤ ٨ ١ ١٠ مخضرم مزية زهيربن كب  ٢٦

٩ ٣ ١ ١٠ مخضرم كالا ءالدولي لأسود ا أبو  ٢٧

١٥ ١٢ ٢ ٩ جاهلي >،ء الهلائىحاتم  ٢٨

٢١ ٩ ٨ جاهلي نغف كلثومبن عمرو  ٢٩

١٧ ١١ ٤ ٨ إسلامي أسد نيدبن الكمت  ٣٠

٩ ٨ ٨ إّلامي تغل التغالىالمطامى  ٣١

٧ ٥ ٢ ٨ جاهلي أمد الأبرصبن عبمد  ٣٢

٧ ٢ ٤ ٨ مخضرم باملة الباهليأحمر ابن  ٣٣

٤ ٣ ٨ جاهلي عاصبمد  الطفلبن عام  ٣٤

١٩ ٧ ٤ ٧ مخضرم ذييان ضراربن الثماخ  ٣٥

٨ ١٠ ٢ V إسلامي الأزل الأنصاريالأحوص  ٣٦

٨ ٣ ٧ مخضرم ءرص الرنعرىبن اه عبد  ٣٧

٤ ١ ١ V إّلأمى هوازن الحميربن توبة  ٣٨

٢١ ٨ ٢ ٦ إسلامي هوازن المريالراص  ٣٩

١٢ ٧ ٢ ٦ مخضرم الإباب تؤلببن المر  ٤٠

٧ ٥ ٦ إّلأمب حمير الحميريمهمخ بن يزيد  ٤١

٦ ١" ١ ٦ جاهلي حزامة ٌمدأبي بن ممل  ٤٢

٦
٠

١ ٦ مخضرم هديل الهدلىالمنخل  ٤٣



التفسيرفي ي الشص الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

القرطبي عطيةابن  الزمخفري الط؛ري الخصر اومعا_1ه الشاعر م

٣ ٥ ١٠ ٦ حاملي ٢٢٠ا^_ع.،  بممربن الأسود  ٤٤

١٢ ١١ ٢ ٥ جاش ٢٣ عدةين علممة  ٤٥

٧ ٢ ٤ ٥ إسلامي قفامة مسرن جميل  ٤٦

٥ ١ ١ ٥ إسلاهي ٢٣يحّص الأرقطحمد  ٤٧

٥ ١٢" ٢ ٥ جاض هوازن الممنبن يؤيد  ٤٨

٤ ٢ ١ ٥ إصلأمة هوازن الأحيانليلى  ٤٩

٣ ٢٠ ٢ ٥ مخضرم طيء الطائيزيد أبو  ٥٠

٢ ١ ٢ ٥ جاهلي ٣٣ع٠ ا ٠ ك  نيئةين خفاف  ٥١

١ ١ ١ ٥ مخضرم ٢٢٠٠وحّعسع الأعرفبن فرعان  ٥٢

٢ ٤ ٢ ٥ مخضرم ^٢٠٢سلعع مرداسبن الماس  ٥١٠

٢٤ ٤ ٥ ٤ إسلاهى زص ربيعةأبي بن عمر  ٥٤

١٥ ١" ١٠ ٤ مخضرم الخزرج رواحةين اه تمد  ٥٥

١٢ ٨ ٤ ٤ مخضرمة ٢٣٠٠٠٠ع٠ ا > تع  اءالحن ٥٦

٦ ٢ ٢ ٤ جاش أسد حازمأي بن بثر  ٥٧

٦ ٦ ٤ إسلامي الرناننس بن اه عبد  ٥٨

٤ ٤ ١ ٤ جاض ٢٣ جندلين ملامة  ٠٩

٤
•

١ ٤ جاهلة نرئس عامرفتت صاعه  ٦٠

٢ ٩ ٤ مخضرم مال-ج يكربمعد ين عمرو  ٦١

١ ١ ١ ٤ جاض - الختبريبن جلهمة  ٦٢

٣ ٣ ١ ٤ جاض مئين جلهاءبن عمرو  ٦١٠

٥ ١ ١ ١٠ إسلأس ٢٢٢٠أمم الءارمىمسكهن  ٦٤

٠
٠

١٠ إسلأس صدالمس الأعجمزاد  ٦٥

٤ ٤ ١ ١٠ إسلاص ٢٢٠٠|معء رميلةبن ، الأشه ٦٦

٤ ٣ ١ ١٠ جاض مذلي الهذر،جومة ن ساعية  ٦٧

٤ ١ ١ ١٠ جاض هوازن ذهمربن حداش  ٦٨



■ص
اممريما1قرآن تفسير في ؤهفمكك ؤؤساشر 

القوطعى عطيةابن  الرمخشرى اسري العميء الص_داد الشاعر م

٤ ٣ ٣ إسلأس هرمةبن إبرامم  ٦٩

٣ ١ ١ ٣ مخضرم بكر الحهلمطيعة ين ثرح  ٧٠

٣ ٠ ١ ٣
-

فنمى صعصعةبن زائدة  ٧١

٣ ٠ ١ ٣ إسلأس مازن العلاءبن عمرو أبو  ٧٢

٣ ١ ٣ جاهلي الأزد الجلأمن أححة  ٧٣

٣ ٠ ١ ٣ جاهلي بكر ءلباء؛نأرثماوثكرى ٧٤

٣ ١ ٣ جاهلي بكر الأكبر١^  ٧٥

٣ ١ ١ ٣ جاهلي بكر ٧٦

٣ ٠ ١ ٣ جاهلي يميع الير؛وءيبدر بن حذيفة  ٧٧

٣ ١ ١ ٣ جاهلي ثقمفا الثقفيملمة بن غيلان  ٧٨

٣ ٠ ٠ ٣ جاهلي حثعم اسمبحمب بن نفتل  ٧٩

٣ ١ ٣ جاهلي ال^ررطرم^المثلمسر^  ٨٠

٣ ٠ ٠ ٣ جاهلي فزاره الفزارىعنقاء ين أمد  ٨١

٣ ١ ٠ ٣ جاهلي هم-ش نقيلبن عمرد بن نلد  ٨٢

٣ ٠ ١ ٣ جاهلي م؛س قميثةبن عمرو  ٨٣

٣ ٠ ٠ ٣ جاهلي نمر العودحران  ٨٤

٣ ١ ١ ٣ جاهلي هذيل ربعيبن مناف عبد  ٨٥

٣ ٠ ١ ٣ إصلأس ٢٣•مع عدىالنخيلة أبو  ٨٦

٣ ٠ ٠ ٣ مخضرم ٣٣و_معع بدربن الزبونان  ٨٧

٣ ٤ ٠ ٣ مخضرم ًليء الْلا؛يالخيل نيد  ٨٨

٣ ١ ٣ مخضرم يدران العدوانيالأصح ذو  ٨٩

٣ ٠ ٣ مخضرم فزارة الفزارىعنقاء أيو  ٩٠

٣ ٣ مخضرم ض؛نصا؛ةامرى ٩١

٣ ١ ١ ٣ مخضرم تمانة الأمكربن أمية  ٩٢

٣ ١ ٠ ٣ مخضرم هوازن عوفين مالك  ٩٣



؛تقئاالتفسيرفي اتشعري الشاهد على ال4مس.رين اعتماد مدى 
وحاصةالتفسير كتب في لهم ليس الذين النعراء اسبين وفد 

وسعونواثنان ماسان وعددهم شاهدان، أو واحد ساهد إلا الهلبري 
الجدولفي غيرهم مع عصورهم لخصت ومحي ، تقريبأ ( ٢٧٢)ساعرآ 
الأتي:

الشعراءعدد 
الشواهدعدد 

اامج«وع المجهولين الإسلاميثن المخضرمى 'ل،?اهلبين

٢٧
• ١٠ ٨ ٩ فأيلي ١٠

٢٦
• ٩ ٨ ٩ 0 -٩

٣٩ ١ ٨ ٥ ٢٠ ٣_٤

٤٢ ٣١ ٦ ٧ ١٨ ٢

٢٦٥ ١٦٦ ٥٦ ٣٦ ٧٤ ١

١٩٨ ٨٩ ٦٤ ١٣٠ المجمؤع

التفسير،كتب في الشعراء لأّسماء الجدولثن هدين حلال ومن 
تيلي ما يتضح شواهدهم، وعدد 

كييرأ،امحمادأ الجاهلية شعراء على اعتمدوا محي اوفسرين أن أولا: 
أنذللث، على والدليل غيرهم، شعر بشعرهم يعدلون يكونوا لم وأنهم 

مكنا جاهليا ساعرا وعسمرين سين وا مائة يشعر استسهد محي الهلبري 
شعراءمن محالها من المجهولة الأبيات جملة من يكون وفل معرفتهم، 
بشعرهمالهلبري امشهد الذين الشواهد شحراء مجمل من الجاهلية، 

مجنتمثل نسبة وهي شعراء، وعشرة ثلاثمائة إلى يصل وعددهم 
٠نفيره فى الطيري سعراء 

منشعريا شاهدآ وحمسص حمسمائة عن يريد بنا لهم استشهد وقد 
شاهدأوأربعين وثلاثمائة ألفأ بلغت التي المنسوبة شواهده مجمؤع 
الطبريتفسير في المنسوب الشعر من  ٠/٤١نسبة يمثل وهو شعريا، 



^^؛؛ميم

عثرالعلاء بن عمرو أبي إلى حك ت الأصمعي يقول الجاهلة. لثعراء 
بمنهجرون المقتأثر ونال ،* إمحلأّْيل ببيت يحتج أٌمعه فلم حجج، 

.بشعرهم الاستشهاد من وأكثروا الجاهلية، شعراء فقالموا عمرو أبي 
المالإلى عمدت اللغة أهل بمنهج رين المقمنهج موازنة في ورغبة 

شواهدهمن الجاهلية شعراء نصيب لأنظر منغلور لأبن  ٢٢العربا٠ل
ومحلايينامحنين عن يريد بما هد م١ محي منفترر ابن ان فوجدمحت، عرية، ال

ألفا،وعشرين واحدأ بلغ لقامحله منها وب المنالشعر، من ساهد ألف، 
الدينالشعراء أن له فظهر ^ا الباحتين أحد درس ومحي البائي، وأغفل 
محلامحمانةبلغوا الأدبية عصورهم محرفة وأمكن الشواهد طْ إليهم نت 
يأشكما لعمورهم بتهم نجاءمحتج شاعر، 

المخضرمينالشعراء ؤلبقة من  ٠/١و٠ الجاهلي، للعصر ينتمون  ٠٠/٤
منو،مأ./ الإسلام، صدر شعراء من ./■ ١٥والإسلام، أدركوا الذين 

للعمرينتمون ./ ٠ ر ٥ تقارب جل.آ صئيلة ية ونالأمويين، الشعراء 
النصف،،تقارب الجاهلية شعراء ية نأن يعنى وهذا العبا 

لمامقاربة نتيجة وهن.ه والأموي، الإسلامي للحصر ينتمي الأحر والنصف 
أيضا.التفسير كتب، فى 

الطري،عند الجاهلية حراء ش مقدمة في الأعشى الشاعر يأتير ت ثانيا 
القرمحلبيله واستشهد شاهدأ، عشر وثمانية بمامحة الهلبري له استشهد فقد 

بشعره،قديما العلماء عناية نتيجة هدا ولعل شعريا، شاهاوآ ومحلامحين بمائة 

\.Tr/lالرواة إناْ انثلر: )١( 
اللغتثهذيِج هي متقاومة لغوية معاجم ة حمجمع لأئه العرب لسان احترت )٢( 

عف،برى ابن حواشي مع للجوهري، والصحاح سده، لابن والثحكم للأزهري، 
ذكركا ت شثا شر أن دون القل، إلا الأثير لابن يكن ولم الأثير. لأبن والمهاية 

.١٩. ا/لا العرب لمان انفلر: قدت. .و 
•٢٤-  ٢٣الآ.م؛ي ياسن للدكتود الترب لمان ؛ي الثعراء سءم انظر: )٣( 



ا~~~ااتتضمير فى اثشعري الشاهد على لمفسرين ا اعتماد مدى 

الأعشىبشعر العناية على تلاميذه يحث العلاء بن عمرو أبو كان ففد 
الكوفةأهل وكان ،• الأعشى^ بشعر ®عليكم I يقول حيث به، للاستشهاد 

تضمنتوند ،، غيرْل على الأعشى يمدمو0 - الشعر رواية أهل هم و- 
الممرونامتشهي له نمائد تجد تكاد بل شعره، من كثيرأ التفسير كتب 

فيالطنيل بن عامر بها مدح التي الرانية نميدته ٌثل أبياتها، بغالب 
!ومهللعهاعلاثة، بن عمرو وبين بينه المنافرة 

خاجرأمإلى نالونر بالقط ناممسءئلهأطلأُبما 
وصرفيهلغوية، مائل على أبياتها بأكثر رون المقاستشهد فمد 

التغيرلكتب قى معلقته أبيات من كثير ورد كما ، وغيرها 
شاهداين وحمبثلاثة له استشهد الذي الذبياني النابغة بعده ؤيأتي 

Iمهليها الش معلقته من شعريا، 

الأندرأ،نالص عليها وطال أهوث، فالثني الملئاء بمثه دار يا 

امرؤالهلري عند الجاهلية شعراء بين الثالثة المرتبة في يأتي ثم 
معفلمهاشعريا، شاهدآ بثلاثين العلبري له استشهد فقد حجر، بن القيس 

والتيمعلقته، عن جودة تقل لا التي اللامية ونميدته معلقته، من 
Iمطلعها 

ننز;ذذسلكذممص>'<اسواتني الأبمأبظفيا

يعدها.وما ٢ ٠ ١ / ١ العرب أشعار جمهرة ت انظر )١( 
.١٨٩ديوانه انظر؛ )٣( . ٥٢ا/الشعراء فحول طقات انظر؛ )٢( 
،١٤٦، ١٤٥ه/، ٦١٨؛/"؟"ا؛، ، T>/T\اهه )هجر( الفري جر تفانظر: )٤( 

١٧٣ ،\'T'Af >.٤٦٦/١٧ ،•Wihi ،oai/Y , ١٨٧\ا\-ل القرآن مجاز،
.٢٨٦، ٢٠٢، ١٥٣آ/هخ، ، ٢١٩

،٤٧•، ٥٤٧١/١٨٣•، ٧٧/١٥، ٦٧٣؛/)هجر( اتجري تمر انظر: )٥( 

١٢٧ديوانه اننلر: )٧( . ١٩ديوانه انظر: )٦( 



اممريمتفسيواتقرآن في ؤم£ا ؤهقاصر ح
القرطبىعند جبا الشعراء مقدمة فى القيس امرؤ حاء حين فى 

شعريا،شاهدآ رحمين وثلاثة بمائة القرطي له استشهد فقد نفيره، فى 
وطرفةوعنترة، زهير، فيأتي ذلك، يعد الجاهليون الشعراء ل اليتنم 

غيره.وعند الهلبري عند الشعرية شواهدهم مقدار الجدول يبين الدين 
ميعةبشعر الهلبري تشهد ام فقد المخضرمون الشعراء أما محالثات 

لدىالشعراء مجمؤع من 'آ./ آ"رايمثلون وهم مخضرما، شاعرأ وستين 
وأوقرهمشعريا، شاهدآ وسبعين وثلاثة يمائتين لهم استشهد وقد الطبري، 

رج^لإعالعامري ربيعة بن لببثد هو الطبري عند عره يالأسشهاد في حفلآ 
أبيبن أمية بعدم يأتي ثم الشعر، من بيتا وأربعين باثتين له استشهد فقد 

يأتيثم شاهدأ، وعشرون أربعة الشعرية الشواهد من وله الميت، 
الشعراءبقية وهكذا بيتا، عشر بحة سوله )هي ثايت، بن ان ح

الجدول.فى هو كما المخضرمين 

حيث،من المخضرمين فيقاربون الإسلاميون الشعراء أما رائعات 
من'ا/' ا"ر*أي شاعرأ وستين أربعة بشعر الطبري استشهد فقي. ثة، الن

وسبعينوتسعة ثلاثماتة الشواهد من لهم وأورد الهلبري، شعراء مجمؤع 
١شعريا شاهيءآ 

عددحسن، من الطبري عند الإسلام شعراء رأس ■هملى ؤبأتي، 
شاهدأوأربعين أربحة له أورد حتمثا الراجز العجاج الشعرية الشواهد 

شعريا،شاهدأ وثلاثون ميعة وله عطية ين حرير ؛عا.ْ يأتي تم شعريا، 
الجدول.في مبين هو كما وهكذ>ا شاهدأ وثلاثون ستة وله الفرزدق ومثله 

تحديدأستطع لم الطبري شعراء من ./ ١ ٩ يقاريتؤ ما ذللث، يعد ؤيبقى 
عصورهمتحديد عن تقبلا ميكشف البحسنؤ ولحل الزمني، عمرهم 

دفة.أكثر النتائج فتكون الزمنية 
العلماءنررْ ئما المقرين التزام الجدول حلال من ئبص •' حاما 



التفسيرفى الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

منأح^ء، فسهر اللثرى سسهد لم حسءا السهراء، مسعر الاحتجاج فى 
العلماءكان ء سعرا يلأية عند استسهاله في وتوقف المحدين، ء سحرا لا 

استشهدحيث ه(، ١٧٦)تهرمة لن إبراهيم وهم الجمتج، آحر يجعلونهم 
بشاهدله امتشهد ه( ١ ٤ )ت؟ الدبيانى ميادة وابن ، شواهد بثلاثة له 

،شواهد بثلاثة له استشهد )ته؛اه( الراجز نخيLJة وأبو ، واحد 
فيحياتهم أكثر عاشوا لأنهم الإسلاميين في الثلاثة هؤلاء أدخلت وقد 

راسماقهت ( ٠٥٢ ١٦)الأصمعي يقول ولذلك البادية، فى الأموية الدولة 
وروته(، —  ٠١٧٦)^;،منم_ة وابن )ته؛اه(، مثادة ابن الشعراء 

وقد^، ١٦٠)العذري ومكن -(، ٥١٥٠)الحصري وحكم )ته؛اه(، 
،•رأيتهم 

بغيرهيقرنه ولم تمام لأبي مغرد ببيت استشهد فقد الزمخشري وأما 
لكثبمنة، حم، ؤآممغوأ تعالى! لقوله يره نفعند ورأيته تقدم، وقد 

عنروى ما وذكر [، ١٨٧]القرة: ؛؛^^ ٠١٢مي ألآ-دد أ-محز بى ألآ.ثم، ألتئ 
لعريص»إدكا له! . الرسول وقول للأية، فهمه في ه حاتم بن عدى 

المهلنة،قلة إلى به يشار القول هذا أن إلى الزمخشرى فأشار المعا،،. 
لأنهقفاه؛ . اض رسول عرض ولدللث، اليان، عن عمل ،! ؛'؛iLفقال! 

البدؤيات،بحضن وأنشدتني فهلنته، وقلة الرجل، بلاهة على به يستدل مما 
تلدوى 

ينالهفي القفا؛1زانة غريمز 
وربمامتأحر، لشاعر أنشدته البدؤية هذه أن هذا من يفهم فقد 

.٢٧٨/١٦"اا/«ا1، ا-إ\\ك )هجر( الطري تمر انثلر: )١( 
.U٣٨٤/)مجر( اتجري تمر اظر: )٢( 
ا'ا/أهم.)هجر(؛/لإأأ، الطري تسر انفلر: )٣( 
.٤٢٥ا/\/، الأدب وحزانت ، ٧٠٣آ/والشعراء الشعر )٤( 
.٣٩الكشاف؛/•)،■(^. liض ولا طه اعتر لم )٥( 



^^ر؛؛ميم

فإنالحالين كلأ وعلى بشعره، يحتج متقدم بدوي لشاعر أنشدته تكون 
أنأراد ؤإنما المران، لغة على الشاهد بهذا تشهد يلم الرمحشري 

وهداه حاتم بن لعدي . الرسول قول في الكناية معنى يوصح 
المواحدةعن حاؤج 

عندعليهم المجمع الاحتجاج شعراء عند ، توقففقد ععلية ابن وأما 
وعدمذلك،، على النمى مع نادرأ إلا للمولدين تشهد يولم العلماء، 

•قوله ذللث، ومن الاحتجاج. لشعراء بشواهد يقرنها بل شواهدهم، إفراد 
أحري—،العرب، أن هو [ ١٦مراء؛ تالث_دب ؤيؤل ُؤإدا راوقوله! 

ومحنوالمؤنث،، والواحد الجمع يه وصمت، أن في المصدر مجرى الرسول 

اءاني؛اسامح"'نلُتضيتُضياسو 
مولدأتكان ؤإن اكاعر وقود 

،رسولرا،اارئكئثنى نحرأ -ا أ»__ص__رث_ه_ال؛-ي إن 
ببيتإاستشهد كما نواس. أبو هو يعنيه الذي المولد والشاعر 

ببيتيناستشهد كما ١ به استشهد قد عبيدة أبا بأل واعتذر للشافعي، 
المعنىعلى للمتي 

يريدونالعباميين الشعراء من د عله بشعر استثهد فقد القرطبي وأما 
وأبيالعتاهية، وأبي وبثار، نواس، كأبي، شاعرأ، عثر حمسة عن 

ولااللغة مائل في بهم بمحتج لم أنه إلا وغيرهم، والمتنبئ، تئام، 
ْعتمام لأيي ببيت فيه متشهي ا واحد موضع في إلا النحو ولا الغرم، 

.٥٥٢ا/الروس بابن الزمخثهري اّتثهاد انظر )١( 
الهدونا/آ؛الإديوان انظر: )٣( الهللي. ءوأبوذؤيِ،)٢( 
انظر)٤( 
انظر)٦( 
انظر)٧( 

١٩٦ا/١ )نطر( الوجيز المحرر )٥( . ٢٨٩نواس أبي ديوان 
\\ا\لأ.)تطر( المحررالوجمز 

. ١٣٧،  ١١٣٢; ٥ الوجتز)قطر( المحرر 



التفسيرفي الشعري الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

شواهدإيراده في الأصل وأما بالأسشهاد، يقرئه فلم ، للمرزدق١ بت 
والأدب١البلاغة ائل مفي بها يتشهد أن الشعراء من المحدسن 

يورعسدألمتتيعي ؤو؛وأو( تعالى• لقوله تميره عند جاء ما ذلك وُن 
فييأتي، الأصفاد أن ذكر حيث [، ٤٩]إيرامم: .ه أمحماد ؤ، تمزنثث 

وأصمدتهصمدته *وفيل؛ فقال! القيد، بمعنى ؤيأتى انملهاء، يمهنى اللغة 
تالنابنة فال جميعا، والإعطاء الميد فى جانيان 

اشنأبيث ٣ . ....................
الaليبتأبو هال، ؤيعبد، يمي. لأثه العهناء؛ فالصمي 

ثقثذال؛،*أْائيدأ الاحسان وجد رمن محثة ذراك ني ي نفويبيت 
ؤإنماللكالمة، لغوي لهعنى المتنبي يييث، يتهد لم هنا فالقرطبي 

الأحديميد لأيه صمدآ صمى العهiاء أف وهو معنويا، استشهادا به استشهد 
حوب*كان إذ لمعروفه، أسيرآ يكون لأنه معنوا؛ هيدآ المعطى بمعروف 

اJيتا:هدا محل المتنى قال( ولدللث، المعرون، يحفعل 
الاوى:طاتداوننللث،الخئ ك\دنأوض الأحران محفل رنا 
ئم_ئدااوسم الأكرمت، أنتج ؤإن مالكته الكردلم أكرمث، أنن، إنا 

ولاالالغة، في حجة أنه على المتنبي بشعر تشهد يلم فالهرطبي 
هذأهمل فى عرهم سا%تأس.ل)كان ؤإئما لمحا.رن، ا عراء لا من بفره 
٦،.٧١^

اا/ا<1آ.القران لأحكام الجاح انظر: )١( 
0إ، ٣١٣؛/ا<ها، ، ٣٣٤، ٣٠٦، ٢٨٤ fxا/آآ-ا، لأمخامام١ن الجامع انظر: )٢( 

ا\/0آ،ما/ا<ماا،أ-ا/7آ،0آم،ع\/ها<،ها/آ؛ا.اهآ،أا<،ح/.ماا،خأآ،
صدره؛عجزييت، )٣( 

حنشابه سمغ نإن الفاء هدا 

٩٠٣٨٤; القرآن لأحكام الجاسمر )٥( آ/ه\<ا. دئوانه انفلر: )٤( 
زلطلصبي الض في ونهجه ، ١٧٤القرآن؛،/لأذكام الجامع انظر: )٦( 



=]ثآتا^^^^==
عملموازنة محي رغبه ٠ سادسا 

منظور؛لابن ال-عرباأ ررلسان إلى 
\سمص:هدا على فكانوا الشعراء، 

عمدتاللغة، أهل بعمل المنرين 
منبشعرْ احتج نن أبرز لأرى 

شواهدهعدد  قيلته ٠عصيع  الشاعر

٩٧٥ الراى اهملأْي الرمةذو 

٨٧٧ قتس جاهلي الأعشى
٦٩٨ لحم إملأس العجاجبن رزبة 
٦٦٠ عامر جاهلي رمحعةبن لمد 
٦٠٤ هديل إسلامير الهذليذؤيب أبو 
٥٦٣ ٢٣احد إسلامي العجاج
٤٩٥ أسد املامي نيدبن الكميت 

٤٤٠ كنية جاهلي المسامرؤ 

٤٣٨ ٢٣لمسم إصلاهى جرير

٤٣٤ ٠؛
يمر إسلامي المرىالراعي 

٣٩٦ ٢٢٦٢٠لسممع إسلامي الفرزدق

٣٧٤ ذبيان جاهلي الذبيانيالا؛غة 

٣٤٧ مخضرم ٌقل(بن ئمم 
٣١٨ باهلة مخضرم أحمربن عمرو 
٣١٥ ،> إسلامي الهلرماح
٣٠٤ نغف إسلامي الأمحلل
٣٠٠ غطفان جاهلي زهير

القرآنلأحكام الجامع كتابه ني واس المٍو ني وحهودْ القرطي اه همد أبو ، ٢٨٣=
.١.٣٠  ٣٠الهيى• القادر نمد 

لسانلشعراء الأيوبي يامين الدكتور درامة نتائج على الإحصاء هذا في اعتمدت )١( 
٠٥٥٠- ٠٤٩٨ العرب،، لسان قي الشعراء امعجم ت كتابه في شواهدهم وعدد العرب 



ثلث7آ[اا ا د ع^ط^ا ا فسد 
شواهدهعدد  قيليه عصره الشاعر

٣٠٠ خزاعة إسلامي عزةكير 

٢٩٧ حعدة مخصرم الجعدىالنابغة 

٢٤٤ هدل جاهلي جويةين ماعدة 

٢٤٣ بم جاهلي طرفة

٢٣٤ يمصعع جاهلي حجربن أدس 
٢٢٨ غطفان مخضرم صراربن الثماخ 
٢٠ ٠ ياي جاهلي زيلبن عدتما 

٢•• بم إسلامي العجلىالجم أبو 
١٩٧ هدل جاهلي الهدلىالسخل 

١٧٨ هلال مخضرم ثوربن حمتد 
١٧٢ تغل إسلامي اكلاس

١٦٥ الأزد مخضرم ثانن حان 

١٤٥ أمد جاهلكب حازمأبي بن بشر 
١٤٤ غطفان مخضرم زمربن كب 
١٢٢

trv جاهلي عنترة

١٢٠ ععسء مخضرم الحهلثة

١٠٩ هذلي جاهلي كيرأبو 

احتجالذين الشعراء أبرز أن عام بشكل يظهر الجدول وهذا 
بهماحتج الذين الشعراء أبرز هم اللغة، إثبات فير اللغويون بهم 

الذبياني،والنابغة كالأعشى، التفسير، كب في أيضا المقرون 
طفيفااحتلاف، هتاك كان ؤإن ولبيد، والفرزدق وحرير وروبة والعجاج 

المعاييروحدة على يدل مما وهناك؛ هنا للشعراء الشواهد عدد في 
درامةفي والتفسير والنحو اللغة علماء عليها اعتمد التي والمصادر 

القرآن.لغة 



^^ز؛؛لميم

المفسرينعند الشواهد شعراء بائل ق— 
وندالاحتجاج، عصور بشعراء زمنيا تقيدوا ند المرين أن تقدم 

فيالمضرين لهه الزمنية وعصورهم شواهدهم وعدد الشعراء إحماء أظهر 
وهوللاستشهاد ثالثا قيدأ العلماء أصاف وقد الضوابط، Jتالاائ، الالتزام 

وجهعالي الأول السابر في عنه الحديث، يق موقد المكاني، القيد 
فيذكرهم ورد الدين الشعراء قبائل جمح بحمر قمت، وقد التأصيل، 

عددبإ بحالقبايل فيه رتبتا جدول فى دللح وقدمته ، التقر كتبا 
الواهلوعدد القييله، تللث من عرهم مالمفرون هد امحالدين السعراء 
قبيلة:كل لثعراء 

اوث،و|هو الثعراء الصيلة م

٢٩٤ ٥٨ ٢٢|حع ١

٧١ ٢٦ كان؛ت ٢

١٨١ ٢٣ بكر ٣

٩٤ ٢١ الأذد ٤

٥٠ ١٧ هدل ٥

١٠٤ ١٥ أسد ٦

٥٦ ١٣ هوازن ٧

٤٦ ٩ نغف ٨

٦٦ ٨ غطفان ٩

٣٨ ٨ شء ١•

٣٥ ٥ همس ١١

١٦ ٥ ^^٠٢ءمعلعسم ١٢

٦ ه عهداكم، ١٣

٨ ٤ محاعة ١٤

٣٩ ٣ مزية ١٥

الشواهد الص_ولاة ۶

٣٤ ٣ الرباب ١٧

٣١ ٣ كنية ١٨

١٠ ٣ باهلة ٢٠

٨ ٣ عكل ١٩

٥ ٣ مازن ٢١

٣ ٣ ض ٢٢

٧ ٢ حمير ٢٣

٦ ٢ قذارة ٢٤

٤ ٢ خثعم ٢٥

٣ ٢ لزم ٢٦

٢ ٢ بالحارث ٢٧

٢ ٢ فة ٢٨



٢٦وتمساير ا فى لسهري ا الشاهد على المفسرين اعتماد مدى 

إلامنها يكن لم ما المائل من الجدول هذا من امتبعين وقد 
تالقبائل هانْ وعدد ماهدان، أو ثاهد لهم ماعران أو ماعر 

•قبيلة وعشرون 
لكلالمتسن الشعراء وعدد للقبائل، الإحصاء هذا حلال ومن 

تالأتية يالتتانج الخرؤج يمكن شواهدهم، وعدد نيلة 
منأكثر إلى ينتمون شعراء بأشعار استشهدوا ند رين المغأن ت أولا 

نائلمن كبيرة مجموعة يمثلون الشعراء وهؤلاء العرب، ئبانل من نيلة ثلاثض 
عليها.المتفق الاحتجاج عصور من وهم بلغتهم، اللغة أهل احتج الي العرب 

حيثمن الأكبر النصبج، على استحوذت ند ئميم قبيلة أل ت ثانيا 
ينوحمبثمانية رون المقاستشهد فقد الشواهد، وعدد الشعراء عدد 

مجتمعةشواهدهم و؛لغتإ والإسلام، الجاهلية في تميم شعراء من شاعرأ 
وغيرها،والنحو اللغة فى مختلفة شعريا شاهدأ حين وتوأربعة مائتين 
فقدالإسلام في وأما حجر، ين أورس الجاهلية في تميم شعراء وأبرز 
بنوروبة والعجاج، والفرزدق، جرير، مثل تميم شعراء من عدد اشتهر 

وأماتمتم، من التغير شواهد محنلم رون المقأحد هؤلاء وعن العجاج 
فتهموليس والثلاثة، والبيتان البيت، منهم للواحد فيكون تميم شعراء بقية 
الشواهد.كثرة في هؤلاء مرتثة بغ من 

يأتيثم قريس، شعراء فيهم أدخلت وقد كنانة، ناتل تميم بعد يأتي 
قيس،شعراء ومنهم المختلفة، ببهلونها بكر نبيلة القبيلتين هاتين بعد 

يعدالذي قيس بن ميمون الأعشى شعرائهم وأشهر بكر، بعلون من وغيرهم 
العبد،بن وطرفة تقدم، كما رين المقلدى حفلآ الجاهلية شعراء أوفر 

السابق.الجدول في ظاهر هو كما القبائل بقية تأتى ثم حلزة، بن والحارن، 
علىنزوله يقتصر ولم العرب، بلغات نزل الكريم القرآن أن I ثالثا 

المقرينصننح وفي العلماء، بعصي ذللئ، إلى ذهب كما خاصة قريش لغة 
بلغةينزل لم أنه على منهم إجماع العرب قبائل بشعر امتشهادهم في هدا 





التفسيرفي الشعري الشاهد على لمضسرين ا اعتماد مدى 

بشعرالمفسرون اسنثهد فقد الحضّر، أهل وهم نرئس شعراء سئما ولا 
شعراءوبُض كنانة، سائر دون وحدها قريش من شاعرا عثرين من أكثر 

وستونواحد لهم وورد شاعرا، وعشرين حمة حميعا بلعوا الدين كنانة 
نسيته.جهلت ما غير التفسير كتب في شاهدآ 

ولالخم، من *لا ت اللغة يأحذوا لم اليلماء أن الفارابي ذكر كما 
لفاعهمن ولا والقبعل، مصر لأهل مجاوييث كانوا فإنهم جذام؛ من 
وأكثرهمالشام، لأهل مجاور؛ص كانوا فإنهم إياد؛ من ولا ال، وع
فإنهماشر؛ ولا تغلن، من ولا المرية، بغير صلاتهم في مرأون ارى، نم 

مكانكانوا لأنهم القيى؛ همد من ولا والفرس، للمعل مجاورين كانوا 
للهندلمخالطتهم عمان؛ أزد من ولا والفرس، للهند مخالعلين البحرين، 
ولولادةوالحبشة، للهند لمخالهكهم أصلا؛ اليمن أهل من ولا والفرس، 

ومكانثقيف من ولا اليمامة، وسكان حنيفة بني من ولا فيهم، الحبشة 
حاصرةمن ولا عندهم، المقيمين الأمم تجار لمخالطتهم الطائف؛ 
العربلغة ينقلون ابتدأوا حين صادقوهم اللغة تقلوا الدين لأن الحجاز؛ 

ذكرالي القبائل وكل ألستهمااأا،. وفدت، الأمم، س غيرهم خالطوا قد 
كماالنفير كتب، في لشعرائها شواهد وردت همها يوحد لم أنه الفارابي 

وغيرهم.والأزد وميم،، كنانة، كقبيلة الشعراء. جدول في هو 
،هالت،الشعري الشاهد إيراد فبل المقرون يقول ما كيرأ • خاما 

تعتدلا التي العبارات، هذه ونحو اليرب®، نالت، ااهكدا أوت الحرب* 
بشعرهمالمحتج القبائل شعراء ناله ما كل مي تؤإئما الشاعر، بقبيلة 
يبقلم شعرهم بها ينفلمون الشعراء كان التي اللغة لأن هدا ولعل عريه، 

بحداللهجات بين الفوارق تلاائ٠ وتفاءلت، اللهجايتؤ، بين تدكر فوارق فيها 
الكريم.القرآن نزول 

.٢١٢ا/ااأ- والزمر ، ٤٥-  ٤٤الأتتراح 





المضيعلى دلألتع وبيان الشعري اثشاهد شرح في المضرين منهج 

فيقاضلأ اقوجيم مصر في ريج م ابى لفيه وقد ، طويلة® بمدة عندي 
عنسأله حتى عنه، يسأله ما كل في ؤيجبجا العلم، من به يداكرْ ما كل 

٠الهلرماح معر عن فأله فيه، بارعا فاصلا فراه الشعر  يهيقوم من وكان ٠ 
وغريأها(لى.حفظا يمليه أن فثل يحفظه، هو فإذا - البلد في مفقودأ 

^٠١٧١حام، في يكادان لا الشعر ير ونفالكريم القرآن ير ونف
اافالواج_،الطبري: قال كما خصوصيته، الكريم للقرآن كان ؤإن يحتلمان 

العربكلام لمعاني نبينا. على المنزل، اش كتاب معاني تكون أن 
التيبالفضيلة اض كتاب باينه ؤإل ملائما، كلامها لظاهر وظاهنْ موافقة، 

والبيازلأم.الكلام مائن بها ثمل 
الرغبةهو به والعناية للشعر العلماء مرح دواغ أهم مجن كان وقد 

وتفهمهالشعر دراسة جعل مما وتفسيره، الكريم القرآن معاني خدمة في 
سيءتقدم وقل- تفسيرْ، وتقوية الكريم، القرآن لغة حفغل أبواب من بابا 
تفسيرفي الكلام قبل العربية اللغة تعلم وجوب في العلماء أقوال من 

لأحديجل ®لا عباس: ابن تلميد مجاهد بقول وحسبلث، الكريم، القرآن 
؛لغات،ءاJايكن لم إذا اش كتاب في يتكلم أن الأخر واليوم باض يؤمن 

بلغاتعالم غير برجل أوتى *لا مالك؛ الإمام ونول، الحرب*أ؛ا، 
١٢١بابر المسأله يدخن كلام وهن-ا ،، ثكالآ®١ جعلته إلا اممه كتاب، يفسر 

القرآل.يفن أن والنحو اللغة يفهم لم من على وي،مم والحرمة، 
فيفيه العلماء وأقوال ومعانيه بالشعر علمهم رون المقوظم، وقل- 
ؤإعرابه،ومعانيه، الشعر، في ونظراتهم بأراتهم مليئة فجاءت تفاميرهم، 
منهجالمبحث، هذا في وسأبين الشعراء، أحوال بعض وذكر ومناماته، 

.٢٥ه/•الأداء سبمم )٢( . ٢0٤/٥اJماJرالابق)١( 
١X٩٦س١ذ\؛J\ر)٤( . ١٦\ا)شام( اتجري ضر )٣( 
القرآنطوم ني الرهان )٥( 



قىوالغريب المعانى كتب وهى اللغوي التفسير كتب وأصحاب رين المق
لكتمت،الأولى المورم ارهي وغريبه القرآن معاني كتب لأل الشعر؛ شرح 

آحرمبحث في دراسته تكرار يجعل مما المنهج ولتشابه ، التميرار 
•التكرار من صربا 

Iالشعري الشامل شؤح إر الحاجة أساب 
يوردونهعندما حر المسمح لوعرهم لم«سرون ١ تدف^ اسيالب هنال 

الأتيةالأسباب إلى الشعر شرح إلى الحاجة إرجاع ؤيمكن كلامهم، في 
تأحدها أو 

الألفاظ:غرابة )ولأ: 
ماالمسرين! وعند . الكلام من الغامض فهو اللغة في الغريب 

القرآنوألفاظ ،، القرآزأ ألفاظ من أثكل أو معناه، وبمد لفئله، عمص 
أبوقال المعنى، وصوح حيّثا من واحدة درجة على لمت، الكريم 

معناهمهم في يشترك يكاد فم قسمين! على العزيز القرآن ررلغايت، حيان! 
•ونحستا وفوق لأرصى، وا المماء كمدلول وحاصتهم، المتعربة عامة 

الذيوهو المربية، اللغة في وتبحر اطلاع له من بمعرفته يختص م وق
للخرس-اأمثلة وستأتي . القرآن® غريك، وسموه فيه، الناس أكثر صهم، 
فياللففلة أن إلى بالإشارة هنا وأكتفي الشعري، الشاهد في الوارد 

أنغير الرب، عند اللقفل حيث، من معروفة تكون ند الشعري الشاهد 
تتحلىالتي كالمعاني الرب، تعرفه لا محنى في تحمالها يالشاعر 

اطلاععلى كان من إلا يعرفها لا أمرو وهي الأحر، واليوم ؛الخيبياسم، 

٥.نمار لخض العريي المعجم )١( 
الس\ِ/ْا؛.تهلم،، ٤١١؛/انمن انظر: )٢( 
 )T( :١٩الشرتاوي للي والأثر الحديثح غريب، معاجم انظر.
.٢٧الأييب تحفة )٤( 



~~~ا|المعنى على دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 
==ش=ضمكص==صسً===^=دا 

كثيرأ،الصك أش ن أب شعر في ذلك ؤيفلهر السائقة، الأديان عر 
ذكركما أمية بشعر الامتثهاد العلماء من كثير ترك فى سبا هذا كان وفد 
الماك،؛أبى ين أمية قول ذللث، أمثلة ومن قتيية ابن 

وليثللأخرى دالثنن يمينه رحل دنويئحغ رجل 
منعن4 يتأحالث الذي المهض ولكن واضحة، البيت هذا فألفافل 

الرحمن،عرس يحملون الذين العرش حملة يمف لأنه الضية؛ المعار 
صفامت،هذه اصدق، ت ونال هذا، وصفه في . النبي صدئه ولذللث، 

لمعنىيره نفمعرض في الست هذا الطري ذكر وقد •  ١٠الرحمن عرش 
ينزهددْد ئمحت يز ألقت تن يي م تعالى؛ نوله في المرق 

العرشحملة هويت، أنه البرق بها مثر الحم، المعار من وأن [، ١٩؛ ٠٠٢٠]١^
العرب،يستوي يكن لم بالأحرة، متحلقة غيبية معان وهذه . لملائكة اس 
بنأمية شعر شواهد وأكثر القليل، إلا يعرفها يكاد لا بل معرفتها، فى 

وند. الكتاب،لْ، أهل كشب، على لاطلاعه القبيل، هذا من الصلت، أبي 
العجائسؤ،كثير الصيت، أبي بن أمية *وكان فقال؛ أميه سلام ابن ذكر 

لمما ويذكر اللائكه، ويذكر لأرض، وا المواُت، حلى شعره في يذكر 
وذكرالكت_ابإااأا"،. أهز شام قد وكان الشعراء، مجن أحد يذكره 

^كانالأول، ه اض كتاب قرأ قد الصلت، أبي بن «أمية أف الأصفهار 
أبياتهبعض كانت، ولذللثؤ العرب*أ تعرفها لا بأشياء شعره في يار 

.١٨٥ديوانه انظر: )٢( ا/اأ؛. واكعراءالشر انظر: )١( 
.احمد؛/aaالإمام ند م)٣( 
ا/ْآ"ا.)هجر( اتجري شير انظر: )٤( 
ا-ا-"ا،، ٧٠٣، ٤٧٣، ٣٦٥، ٣٢١، ١١ا/•)هجر( الطبري تمر انظر: )٥( 

وغٍرئ.إا/ا،بم، ، ٥٥٣، ٢A١/٧إ/خأه، ، A٤٨٣•؛، 
.٢٦٣.  ٢٦٢\إ الشراء لحول طقات )٦( 
منعددأ أورد شة ابن ونله امة، شعر غريب، محن ؛!؛؛ ٠١ذكر وفو ،  ١٢١؛/ الأغاني )٧( 

النمب يحل U وهي )ماهور( لنث ان  ٢٤•المرب، ني الجواليقي وذم الأمثلة. 



اممريمصيراممرآن فى وضري وهمقامر 

٠عمر ين كمبمى الكبار العلماء بعفن فهم على تتعصي 

التركيب:غرابة ثانيا؛ 

الممرفيحتاج لألفافله، لا لتتركيبه الشاهد، معنى غرابة تكون ربما 
أنذللئ، ومن ونفلمه. تركيبه معنى وبيان الشعري، الشاهد ثرح إلى 

Iالقيس امرئ نول، إيرادْ بعد الطبرتم، 

المالأىكهاني-دلاص-محوبن نميشة لأدنى أسعى نا أل دلو 
أطلبولم المال، من قليل كفاني ت اريريد فقال؛ تركيبه شرح 
علىيقف، أن وهو الفهم، هذا غير على الثبت، يفهم فد لأنه اللكنيرءأص. 

فليلا.بنم، المال،؛، من فليلا أءلال_ؤ ؛اولم ، نفنتأ ينم اركفانى،ا، قوله؛ 
أءلد-اااءولم قوله؛ أف وبص الثيت،، هذا تركبّثؤ ثرح قد الطبري أن غير 

الكلام.في اعترافز 
الذبياني؛النابغة قول ذللئؤ أمثلة ومن 

ضنعلءيذىاسااأعالإ،لا،ناتريدنخاقتي حض حمت، وقث 
؛روالمعنى؛فقال؛ معناه الطبري رح ث وقد التركسب،، غريب، نهو 

أنعلى به استشهد وقد . _1_؛؛؛^ على الوعل مخافة تزيد ما حتى 
ولذللثامعروفا، كان إذا موصعه غير في الحرفت، تضع قد العرب، 

نذلائ>^،.

لأنهالملتح؛ أبي بن أمية ثعر في إلا سهع ولم العرب، عن سسع لم كم،، ذا إ —
.شعر0 في السريانية يتمل كان 

٠٢ ١٤ا/ الأنباري القاسم بن لمحمد والمؤنث المذكر انفلرت )١( 
ا/؛أا.)شاكر( الطبري تفسير )٣( . ٣٩ديوانه انظر: )٢( 
وذوالجبل، ني نمل الذي والمافل: غيرْ، من حوفأ أشد لأنه الوعل خص ا إن)٤( 

.١٤٤ديوان. انفلر• جبل اسم • المهلار٥ 
؛.U<\/Y؛، ٣١'T/\ )شام( اللبري شير )٥( 
.Y٦٧/الوجيز اJحرر ، ٣١١م/رثام( الليري شير )٦( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاص شرح في لممسرين ا منهج 

ثالثآ:

كتبني الشعري الناهد شمح إلى تدعو أحرى أساب هناك 
يحنأنه غير السابقين، يبين كالالأمثلة كثيرة تكن لم ؤإن التفسير 

•ومنها الإشارةأليها• 

أباتبقية همن الأءاسثه^د عند الشعري هد ه النمراد ا— 
القصية.

ْبنوغيرها التفير كتب، في الشعري الشاهد خصاممس أبرر من فإن 
القصيدةعن مفصولأ به الاستشهاد محياق في يأتي أنه والنحو، اللغة كتب 
أماروليلك، التاؤيلأت، وتعدد الفهم، لسوء يعرضه وهدا منها، هو التي 
خاصةمصنفات في الشعرية الشواهد بشرح قاموا الذين العلماء من عدد 
لكثرةتعريضه من ولواحقه محوابقه عن الشعري الشاهد فمل في ما إلى 

وفهمه.شرحه في التأؤيلأت 
ا3كتابااأءأدب كتاب لأبيات شرحه في النثلئثوّي فولء ذللث، ومن 
ومننله من الشعر من به يتمل ما منها بثت بكل ألرف أن ®وغرصي 

ونعتالتي الأشعار أحفغل ولم قائلها، أعالم لم يسيره أسانا إلا بعده، 
فحواْ،عن ؤيعرب معناه، يجلو ما يتصل؛الشاهد ما معرفة وفي فيها، 

فيغالطوا فد بها، المسسنشهد للأبيات المفسرين من كثيرآ رأينا فإنا 
انفردإذا البيت، لأن فيها، وقمت، التي الأشعار يعلموا لم حين معانيها، 

محانيفي المتكلم على ينبغي أنه إلى ونثة ،. ^٠١١تاؤيلأت احتمل 
لاحتمالفاطها؛ مراد على يقطع لا أن صواحبها عن المضلعة الأبيات 
مثلوفعل ٢،. الأبيات س اللاحق أو الئابق غرف إذا التأؤيل اختلاف 

علىيتموا لم ؤإن وغيرهم والبغيالي كالسيرافي الشواهد مراح دلك، 

r/٥.الكتاب أدب شرح ز الأنشاب )١( 
.١٣الجمل امحات شرح ش الحلل ، A/rازيق الممدد انقلي: )٢( 



^^^د؛إثملآإ

شرحهفي الثنتمري الأعلم بذلك يعتن ولم ،• مقدماتهم^ في ذلك 
سويهلنواهد 

وماالشاهد تبل ما معرفة أهمية على تدل نمة المعري ذكر ومد 
العلمدار خازن البصري اللام عبد حدثني ار الشاهد لفهم بعدم 

محعيدأبي مجالس في كنت تال: - صدوقا صديقا لي وكان - ببغداد 
كيت،اللابن ال٠نهلقاا ررإصلاح عليه يقرأ أصحابه وبعض يرافي، ال

وهوتثور، بن حميد محتا فمضى 
ليسلئيالهإ وأنا نتتئ، ئ_هارما أنا ف الأتن ونطؤيث 

تفمال إلينا، التفت ثم بالخفضاJر، أصلحه ومهلوية، سعيدث أبو فقال 
علىيدل ما قبله إ0 القاصى، بقاء اممه أطال فقلثؤ؛ رب، واو هدم 

فقالت،!هو؟ ومحا فقال؛ . الرير
ذليزأولثج ء-ودئوويإسلأم الهدى أنزل الذي الهُ بمي أناك 

....الأفراب. ومطويه 
قبللما تنبهه لعدم هل.ا في السيرافي وسر ؤإنما ،. وأصلحهل فعاد 

أبياُتط.من الشاهد 
Iالشاعر قول التفسير، كتب، في حاء مما ذلك، عالي الأمثلة ومن 
الخدبذارأ،ولا الجبال يلنا قانجح نشت ا إنننناوي 
[٨٣إتمثاوا؟< وناؤْت جذء نوله أن الطبري ذكر حيث، 

[،٨٣تاوقرْ: ^ ٥٢إلا سادون في المحذوفة #أف* موصع على ععلمإ 

كلأهماالمغني أبيات وشرح الأدب، حزانة سويه، لأبيات يراني الشرح انظرت )١( 
لابغدادي.

.٩٥جمعة لخالد سويه كتب ر الخعر  ١٠شوا* انظر )٢( 
وذاتالأءيانلأ/آب.)٤( . ١١المظق إصلاح ، ١١٦ديوانه )٣( 
الأيي.- الزاي متح - ١^ بن اه نمد وقيل الأسدي، ءةسة أو ■ضة عو )٥( 
.rirl\الأدب حزانة , riKhلكراء القرآن معاني \اس لسؤيه ااكتاب )٦( 



المعنىعلى دلالته وبيان المعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

أثةإلا مثدوث ثُ لسق.؛إ( بؤآ يثق أحدثا ^وإد تعالى؛ نوله ني وذلك، 
أحدناؤإذ ت الكلام معنى فكأن [ ٨٣نذى إتمتاثأ 

نرفعانأ، إحوبالوالدين اش، إلا نمدوا لا بأن إسرائيل بني مثاق 
موصعها.على ؤوأ9ؤءغه عطف،: ثم »أنا(، ، >Lj3لنا سدوزه 
تالشاعر بقول واستشهد 

الخدبداولا ناّانمال فإاّإ؛ثابمدأب فن
لملو لأيها *الجبال®؛ موصع على به العهلف على *الحديد* فنم، 

ال*الجبال* معنى على الحييي'* د* فع3؛لفإ نمبا، كانت، خافضة باء فيها تكن 
إليهذهب الذي وهدا . ، إتئكائا؟*ل ت قوله فكاوللأ، ، لمغلها على 

•، سمولأر تول وهو للحومحن، نولتن أحد الشعري الناهد توجه في الطري 
تكري المقال *الحديد*. بجر البسن، رواية أن الأحر والقول 

رويما أرادوه، لما موافقا ورووه الشعر من النحويون فيه علظ *ومما 
المخفوصري،على المنصوب، الأمم ق نفي به احتج ءنل.ما سيبويه عن 
كلها.مخفوضة وهي مشهورة، القصيدة هدْ لأن الشاعر؛ على غالخل وقل، 

توبعده أولها، البيت وهيذا 

بزيدوأبو ا يزهآمبزيد صناعأ ذمت، بلدحئ فهسها 
أخصيب مى أد نائم مى نهز يجردئموها أرصنا أكلئم 
منالشاهد هنبا منها الش الأبيات معرفة أهمية على يدل مثال وهدا 

.٢٩١.  ٢٩•Y/ )شام( ص تمر )١( 
،٦٧أ/ الكتاب انظر؛ المرصع. على الخطف جواز على مواصع اربعة ش به امشهد )٢( 

للنبرثالبغدادي نب وقد  y٢٦٠/ الأدب حزانة ، ٤٢١التصحيس قيه يئع •^١ شرح )٣( 
جوارعلى مرات أربع الرواية بهده المجرد امتشهد ند حين قي سيبويه، رواية زد 

؛/، ٢٨١"V/ ، ٣٣٧٨المقتض_ب في كما سيمويه ذكر كما المرصع على الطف 
Y٠٣٣٧/الشاهد على عقيمة محمد الشخ المحقق تحلق ، ٣٧١، ١  ١٢



الكريملقرآن ا صير هي ؤهقاصر __ 

وغيرهما،الأنباري وابن الزمخشري القود هذا رد ند كان ؤإن الشعر، 
تومنها أيضا، منصوبة أسان، مع روى الشاهد هدا إن ونالوا 

التعيدارا،ادرض مها ولا طيفأ خرُب أدبردنانبي 
الشاهد،منها اش القصيدة أبيات، معرفة أهمية من تقدم ما والشاهد 

التمثيل.والغرض ؤ، حلأفمن المثال هذا في يكون قد ما مع 
تعالى:نوله ير نفعند عطية ابن ذكره ما كذلك، الأمثلة ومن 

فرنه:ءونالمؤ قال: حيث، [ ٧٤]الحجر: ه سمحي نن جاره حي 
مقبل:لأبن ذلاكا في اتجري وأنشد معناه:شديد، سجيل 

،مجيلا١ الأبطال بو تواصى صريا . ....................
١مجتيثاه نونية ةصيل.ة فى والبيتا 

علىتدل وتلحقه الشاهد بيت بق تالتي القصيدة أبيات فمعرفة 
:إذاناللفّفلة نونية الأبيات، قافية فلأن وصحته، الاستشهاد صواب، 

أنهاغير راسجيلأو، أصلها أن وذكروا الل>يوان، فى كل..للث، وهى ءاسجينا،،. 
أوردوقد أصجلادءرن. أصيلأف، في قالوا كما نونا، اللام »ا؛دك 

الألةلْ،.هوه مثل على الأمثلة من عددأ البطليومي 
ومناسبته.ااشااهاد بموصؤع لجهل ا— 

وعدمالشاهد، يمناسبة الجهل للشرح المحاجة سبب يكون فقد 
نبلذللثؤ يبين أن ر المففيحتاج حوله، يدور الذي الموضع معرفة 

الاستشهاد.ووجه الشاهد، معنى ليتضح بعده أو الشاه،. 

الأدب،حزاة ، ٣٤٣للأناري الإنمانج انظر: )١( 
توصدره بيت، عجز )٢( 

ءرْر،م، البيغس بمريوذ درجنأ 
ه١٣٧/٣الكن .قايس ، ٢٠٩ود لأيي الوائد ، ٢٣٦دثواة انظر: 

'آ/ههااالقرآن لأحكام الجامع )٤( • م٨٩الوجتز المحرر ، ٣١
.A.o/r]لأصاب انظر: )٥( 



————fالمعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

\فيالملأ ج،نلثا ون، • تعالى نوله تميرْ عند الطبري أن ذلك ومن 
[،١٤٣]اوشرْ: عمإه عك يشن، مثن ألرذو؛ثا يمع ثن لثتلم اثُ ءل؛آ 'محت 
®ونالت فمال ررالرؤية،ا ئمعنى ®العلم١٠ فسر قد الممرين بعض أن وذكر 

"الرزية*،مكان ٠ر١لعلماا تضع العرب أل أجل من ذلك نيل إنما بعضهم• 
تعهلية ين جرير نال كما ٠ • ®العلم®• مكان الرؤية® و® 

،^١ ١٥إيدعايال وعمروختشهدلقيطاوحاجنا لم كأيفر
وزمانوحاجت، لقيهل هللث، بين لأل لقيْلآ؛ تعلم لم كأنك بمعنى• 

فيهلكوا ذكرهم الدين أن وذلك المدة• من بمده يخفى لا ما جرير 
ولمل،• الإسلام^ مجيء من مضت، برهة بعد كان وجرير الجاهلية، 

المخاطس،هو لأنه هؤلاء مهللث، يسهل■ لم الفرزدق أن يعني الْلري 
دارمبي، من هؤلاء بموت التاؤبمجة بمعرفته الهلبرى استعان وقل• باليت، 

لماالتاريخ هل"ا جهل ولو اليان، بهيا إلا نهمه يمكن ولا الجاهلية، في 
مهللئ،أدرك الفرزدق أن لاحتمال الين،، في بالعلم الشهادة ير نفصح 
وحاجب،.لقيهل 

ءادت تعالى توله يره نفعتل• الفرطي أن ذللئ، أمثلة ومن 
®والتئريق:فقال: القتل، التغريق معاني من أن ذكر •٥[ لالئرة؛ قمح،ه 

الأعشى:قال القتذ، 
،القوادل١٣ي قينأ ليت ألا 

الئحعل،عام الثلى ماء في المولود يعرق كانت، القابله أف وذللث، 

ذلكني رام جالت، بوم محتل الن-ؤا زرارة ابن *ر ولقيط دعوا•• •إذ الا-يوانت دواية  ٢١)
١.• • ٤ Y/ ديوانه انظر: الل.ار'ي. ءدس بن صرو بن وصرو زيارة، بن حاج، اليوم 

.١٦٠م/)ثام( اتجري شير )٢( 
وصدره!ييت، عجز )٣( 

ددحنأعراة عام لي أط-ديين 
.'٢٣٣ديوانه انظر: 



اثكويماممرآن تخسير في ؤئقآ 

تغريقآلأ،.قتل كذ جعن ثم يموت، حس أنثى أو لكن ذكرآ 
لفهمكانا هذا وكان القتل، معناه التغريق أن ذكر فالقرمحلبي 

بعضيفعاله كان ما وهي الشاهد ألفاظ وراء بما أتى لكنه الشاهد، 
هدافزاد الئلى، ماء في الئحعل زمن في المولود تغريق من العرب 
ذلكر٢،.مثل اللعان أهل ذكر وقد وجلأة. وضوحا الشاهد 

أهالها.لموت العرب لغة من كثير معتي فاء ح- 
ذهاباللغة ثرح إلى الحاجة أسباب من أف فارس ابن وذكر 

ندوأنه معانيها، ؤيفهم يحنها، من وذهاب العرب، لغة من كثير 
رتفللم العلماء، على معناها حفي كثيرة وتراكيب مفردات بقيت 

منمثال على التفسير كتب في أعثر لم ولكنني ، إليه يطمس تفسيرا 
فيما— باب الأٌأهم هده . فارس ابن ذكرها التي المفردات هده 

كتبفي الشعر نواهد ثرح إلى رين المقدعت التي - يغلهر 
التفسير.

٠المعنى على دلأكه وبيان الشعري الشاهد ّرح قي المرين ممج 
فيالشعري الشاهد ؤيعد ، والتوضئ^ والتين الكشف هو السرح 

معانيلتوضيح به يؤتى الذي والبيان التفسير من جزءآ التفسير كستا 
عنديعد التعري الشاهد إن ل الكريم، القرآن في والتراكيس، المفردات 

الألمعي،محنى عن الأصمعي سئل فقل للمقردان، شارحا اللغة أهل 
حجر؛بن أؤم، محن فأنشد 

الْ،نمنوتد رأى قد كان الفلن بق، طن الذي الألمعؤ 

.٣٨٩.  XKKl\القران لأحلكم الجاح 
انظر)٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 

Xijji)■'\/\'0 الرب يان 
ا/ا'آ.اوز،ر ، ٦٥.  ٠٨الماحي 

٠٩٨ديوانه انظر: )0( )شرح(■ U/٣٧ العرب لمان 



اآ~~المعنى على دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح فى ارممس-رين منهج 

ثرحغي يتوسعون لا رين المقأف كما . ذلك على يزد ولم 
فهمني غيرهم على والردود الخلاف مواطن ض إلا الشعرية الشواهد 
يرنفإلى يقصدوا لم رين المقفإن وليلك به. الاستشهاد أو الشاهد 

يرنفإلى يقصدون كانوا ؤإنما الدواؤين، ثراح يفعل ما نحو على الشعر 
الشعرفشرح بالشعر، التفسير هذا صحة على والاستدلال الكريم، القرآن 

ذلك!ؤيكون الاستقلال، وجه على وليس التفسير، كتب في تبعآ بآتي، 
الكريم.القرآن لمعاني وبيانه التفسير، حاجة بقدر 

الجاهليةشحراء يد على نشأته مند يمراحل الشعر شرح مر وفد 
فيدمن والأصمعي مدة أبي أمثال بد على استمر حتى أنمهم، 
نم. عليه ير يالذي ومنهجه المعروفون، أعلامه له وأصبح طبقتهم، 

وليسوشرحها، والشعراء القبائل دواؤين فجمع المكري سعيد أبو جاء 
تمديمن أبرز فمن الخعر شواهد ثرح وأما نظير، الباب، هدا في له 

فىكتب، عدة صنم، فقد ^، ٣٨٥)محت، الميرافي يوسف، محمد أبو لذلك، 
الماس،بين مشهورة كتب، عدة في وردمت، المي الشعر شواهد شرح 

وشرح، المنملق* ®إصلاح أ؛يامحتج وشمح ، سيبويه كتابر أبيامحته فشرح 
للنجاح،القرآن* *معاني وأبيايت، عبيدة، لأبي القرآن* *مجاز أبياُتف 
غيرإلى ملام بن القاسم عبيدة لأبي، المصنف،* *الغريب، أبيامحتج وشرح 

رون،المقشرحها المي الشعرية الشواهد كل يجمع فمت، وند 
فىرون المقيعتمدها كان المى الخامة المنهجية الأسس لاستخلاص 

غيرهموشرح لها رين المقشرح بين ووازنت، الشعري، الشاهد شرح 
باحتياروفت ،، البا١٣هذا في المقرون ندمه الذي الجهد حجم لمعرفة 
عنصحيحا تعبيرآ تحبر وهي كأمثلة، وعرصتها المروح تلك< من نماذج 

.٧٣- U/٢٧ الأء؛ان وو\ت اظر: )٢( . ٤٩•- م/هااأ الكشاف انذر: 



يخلولا الشعري لالثاس رين المقشؤح أن لي تبين وقد المواضع، بقية 
أحوال؛ثلاثة من 

المفردات.يشرحوا أن ما إ— 

٠التراكسب سرحوا أن إما ؤ~ 
كالتعريفالشعري الشاهد حول أمرأ شرحهم يتناول أن إما ؤ- 
وسردوالشخوص، الأماكن أعلام من فيها يعرض عما والإبانة بقائاله، 

.ذكرها يرد الي والوقائع الأحداث يعفى 

؛المردان، شرح أولا؛ 
فىللتغير قابلية اللغوية العناصر أكثر اللغة فى المفردات دلالة تعد 

المفرداتبشرح المقرين عناية كانت فقد وليلك ، انية الأناللغات 
الجهدعلى الغالبة هي به التشهد والشعر الكريم القرآن في الغريبة 
المفرداتمعاني على طرأ الذي للتغير وذللث، التفسير؛ كتب، في اللغوي 
منذللث، وغير فيها، الحفارة أوجه وضع الإسلامية، الوولة رقة باتساع 

إنكما الفصيحة. العربية اللغة وبين الناس بين باعدت التي الأسباب، 
البل.اءةر المفعلى يجب مما هو الإفراد جهة على الألفاظ معاني معرفة 

علوممن ص م م، نام هو بل فقط، ير التغفى ذلك وليس به، 

الشعرشروح أصحاب، سؤح للمفردات رين المقشرح ؤيشثه 
يعفىني للمفردات اللغوية المعاجم أصحاد_إ تناول يشبه كما والشواهد، 
لفغلةكل فيبين حري الاهي. المسعرسب يتناول قد فالمفسر المواضع. 

فيبينالمقرئة ثؤح في قليلا يتومع وقد ، ذللث، على يزيد ولا بمعناها 

١٩الدايأ فائز لالد.ممور الشعر ممJ فى الدلالة الجوانب انظر: )١( 
.٣١٤_ ٣١٣/٢اذرآنمجمظلوم ش الرuن انظر: )٢( 



لمعنىا على دلالته وبيان اثشعري اتشاهد شرح في اJممسرين منهج 

معناهابيان على نسستشهد مألوفة غير اللففلة هده تكون وقد اشتمالها، 
منالثقات العلماء على يعتمدون ذلك فى وهم أحرى• شعرية بشواهد 

والأصمعيالعلاء بن عمرو كابي العرب عن نقلوْ فيما اللغة أهل 
وغ؛رهم•

الغامضة:المقويات شرح - ١ 

ماأكثر لغويا شرحا التعري الشاهد في الغريبة المفردة شؤح يعد 
الشواهدإن حيث القرآن، وغرب المعاني وأصحاب رون المقبه يعنى 

المفردةوشرح تقدم. كما التفسير كتب في دورانا الشواهد أكثر اللغوية 
أصلببيان أو منها، أوضح مرادفة بلفظة معناها ببيان يكون قد الغريبة 

رينالمقبيان جاء وربما دلك. نحو أو قليلا فيه والتوسع اشتقاقها 
إلىتنبه وقد . المعاجم أصحاب بعض بيان من أجود المفردة لمعنى 

تفسيرهفي العليري يه اضملل ررما أف إلى وأشار تشرقين الم بعض ذلك 
بحث،في ثقامحته تقدر لا ركار لهو اللغوية بالناحية يتحل مما للقرآن 

٠،٢اللغة^مفردات 
بح—Vللمفردات المعاني وأصحاب رين المقثرح تفاوت وقئ 

ؤإنماالمتقدمين، عند كبيرآ التفاوت هذا يكن لم أنه غير متهم، كل منهج 
والطبريعبيدة أبو فأما بعده. ومن كالزمخشرى المتأحرين عند تفاوت 

ماذلك في وقدما الشعري، الشاهد مفردات بشرح كبيرة عناية عنيا ففو 
المفرين.من هما ؛عل. من عليه اعتمد 

الشعريالشاهد مقرئات بشؤح كبيرة عناية عني فقد عبيدة أبو فأما 
عبيدةأبي هول، أمثلة ومن كثيرة. كتابه في ذلك على والأمثلة يورده، الدي 

[!١٤٤لاوقرْ: ألمإوه ألسجد ظر يكلك I تعالى قوله ير نفعند 

!٥١، ١٣١آ'-ا، ا/يا، )شام( الطبري تسر انظر: )١( 
٠١١٠نيهر لجولد الإمحلأس الضير مذاما )٢( 



^^؛ميم

الهذليأا،ثقال الحرام، المجد نمد ت اءأي 
iشطئbدائظزالننئينمحسوررأ،بهاداءثأء-امنء_ا النهمين إن 

أحص:ابن وقال . U>Jم: تنكب، لم اض اياقة النلمن: 
،الحمار امادها . ٠٠٠العمد>نا ئدكا؛ عائدة م. ٠ حنع ذئَ سا وعاو4 

نقلوقد شديد، باحتمار الغامضة، المقرئات، معاني بثي فقد 
الماقةررالخير المن،: شرح في اللسان في فقال المعاجم أصحاب، شرحه 

وشرح• نحوها٠٠ أي• الظرف على شهلرها ونصسا ترخى، لم التي 
انمدو،من الناقة، أي: #وتعدو؛ فقال: أحمر بن عمرو بيت البغدادي 

فإنهوبغلاسم،؛ مح، أي؛ وبنا؛ الجري• دون وهو الهرولة، قارب ما وهو 
امموحمع: الجهة. بمعنى هنا والشهلر الناقة. على زميلي كان 

اجتمعآدم لأن ؤإما بها، يجتمعون الناس لأن إما به وسمين، المزدلمة. 
بذنبهاتحقد لأنها باللقاح؛ أقرت، قد التي الناقة وانماقدة: بحواء. ه؛الث 

.عجزهاعلى عنقها تضع التي انمائدة: وقيل: حملت،. أنها فيعلم 
يفتحوالشبح، أسع١ أي• بالفاء؛ أوفد مصدر الإسرلع، والإيفاد: 

أي:نيله؛ يلي مما البعير بطن إلى الرحل به يند حبل والقاف: المهملة 
وهنا. ١لمعيراا أحقبت، منه: تقول التصدير. يجتذ،يه لا كي يكره، 

عبيدةأبو اكتفى فقد البغدادي، وقمح عبيدة أبي شمح بين الفرقا يلاحفل 
وهوالبغل.ادي شرح حين في الإيفاد، وهي البيت، في واحدة مفردة بشرح 

الشعري.الشاهال مفردات، جمح ١ه( )تام؛؟٠ لخأحرين اس 

الهن.لي.خويلد ين مى هو )١( 
لأن؛/"؛•ه، الكامل )٢( 

قق;شُ,م:ط,مأء,ِ،،ء.
.n٢٥٥/الأدب، خزاة )٦( ؛)حر(.  ٦٨م ١^،-، اذ، ل)٥( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح فى المفسرين منهج 

للشواهد،عبيدة أبي شؤح من استفاد ففد نفيره في الطبري وأما 
فيوهو عبيدة، أبو يذكرها لم شواهد عليه وزاد بعضها، شؤح في وتعقبه 
كانؤإن كئيرأ، عبيدة أبي عن يختلف لا الشعري الشاهد رح ث في منهجه 

الشواهد.يعفى ثممح في يستطرد قد 

ءرممتعالى! قوله ير نفعند قوله للشواهد العلبري شرح أمثلة ومن 
لوأص_ز؛[؛ ٥٦رْ: لاوق.ه دتقث4ن تلبمفم ءم بمد نظ 

أثارهاإذا راحلته، فلاق بعث قيل• ومنه محله، من الشيء إثارة التنث! 
الشاعر:قال كما للثير. تزكها من 

وياحارا،ذهملجأ الئغ-ن ك-رتمن حول، صسغ دهؤ ا هأئنثه
الشديد؟والوقاح! الخفيفه، والدعلته؛ الجبل، أنف مغ والزض؛ 

الحم،ا،أأو الحافر 
إيرادهقبل الأية في البعن، معنى رح ث الهلبري أن هنا فنلحفل 

غريبةمفردات على اشتمل الذي للشاهد إيراده بحاو نم الشعري، للشاهد 
هذهمحنى موجزة بعبارات شرح زمنه في لألفافل ا هذه يستعمل من لقلة 

المفرداتوهذه وررالوقاح،،، وررالذعلثةاا ررالث•عناا محنى فشمح المفردات، 
فشرحهابيانها، بدون يفهم لا معناه أن إلا الشاهد محل تكن لم ؤإن 

ذللث،.أحل من الطري 
إلىيشير أنه الشعري، الشاهد لمفردات العلبري شرح به يتميز ومما 

لفالير نفؤيقدم التفسير، أهل من السالم، وتفسير اللغة، أهل نفير 
كلامفي والشح ١١قوله؛ ذللث، أمثلة ومن اللغويين، تفسير على للففلة 

كلثوم؛بن عمرو قول ومنه المال، من الفضل ومخ الثخل، الحرلبح؛ 

لغةالياء بتشديد ونوله؛ نائله، إلى أهتد ولم الطبري، غير عند أجده لم )١( 
همدان.

Y٠٨٤/)شام( اسي تفسير )٢( 



^^أهريم_ل7تت 
مهسارا،فيها لنالي يي عالأبرت إذا الشحيح اللمجر ثرى 

وفيهوالشح، الشح بين لشحح إله يقال؛ البخيل، ياكحيح؛ يعني 
هذافي الشح أن يرون فإنهم العلماء وأما وثحاحة. ثديية نحه 

عناهمالذين والعلماء . حقا، بغير الناس أموال أكل هو إنما الموصع 
نيدبن الرحمن وعبد الصحابة، من هد عود مبن الله عبد هم الطبري 

علىشر فد القرآن في اللغوية المقرئة أن يعني مما • الملف مفري مجن 
•الايات بحص قى اللغة معهود غير 

[٩١]الصافات: ؛النيلمه إق تعالى: قوله ضير عند ذللئ، ومثل 
واستشهدحاد، بمعنى؛ وأنه اللغة في معنى؛ العلبري ذكر حين، 
نيدتبن عدى بقول 

اشءر.رىبجامحجولأ:جياشادئ 
يم٠ الحياداا ' الرواغ يحل لا بقوله' ُريخّي الشاهد• شيح في وقال 

بمعنىفثروه فائهم التأؤيل هل ١ ارأثا I فمال الممسسرين تمسثثر ذكر 
السعرىالساهد في المفردا١ت الطبري سؤح يه نمير مما وهدا ٠ ا؛ لمال 
فيالأقوال يورد حين يغفله ولا السلف، تفسير يقدم حيث ، غيرْ وفي 

المفردات.معنى 

بحيهصالسعري ا الساهد في المفردة سؤح فى لهلبري ا يقيضن ولد 
أوردهما ذللث، ومن واليان، الشرح من حقها ؤيوفيها معانيها، تتقصي ي

آلعنلمهزهؤرد_، قوله؛ تأؤيل راوأما قال؛ حيث، الرب لمعنى يره نفعند 
ذللث،ومن • • معان. على منصرف، العرب كلام في الرب فإن ٢[ ]الفاتحت: 

إصلاحهانحاول كان إذا فلأن، عند صنيعته يرب فلاق إل قيل؛ 
عبدة؛بن علقمة قول ذلل؛، ومن ؤإدامتها، 

شءرامى)سر(آآ/هأه.)٢( بم«مآ. ديوانه انثلر: )١( 
(iX  :١٩٨ديوانه اظر . )٥٧•; ١٩)مم( اتجري -شتر )٤.



المعنىعلى دلالته وبيان الشهري الشاهد شرح فى المفسرين منهج 

وولكنض.س_محثص إث أفتحت امرأ شن 
أنتفسرت ربابتي، إليك وصلت أي• إليكُ ررأئصث بقوله• يعني 

كانواال٠الوك، من غيرك ربابة من حرجت لما فتصلحه، أمري ئرب الذي 
.رب® واحدهم الربوب، وهم ، تففدْ وتركوا أمرى فضيعوا علي قبلك 

نياللغوسن شرح من أجود الشاهد لهذا الفري لشرح 
أربابمالكتني ربئيي ااو3ثللث، بقوله! الأعلم شرحه وقد ، معاجمهم 

آ.®ر المالك، وهو رب، جمع والربوب ، إليلئ، مرت حتى الملوك من 
ولمالطري، فصلها التي المعاني ذكروا لأريب®، مادة عند اللغة ومعاجم 

كمايشرحها ولم أوردها وبعضهم وشرحها، أوردها التي الشواهد يوردوا 
الشعرفي وردت التي الرب لغفلة أن ؤيلاحغل • الفري شرحها 
اللهلفمعاني من الكريم القرآن في اللفظة تحمله ما إلى تفتقر الجاهلي 
هزهأن غير الكريم، القرآن معاني لجلألة والرحمة والإحكام والتدبير 

رفحسي، اللغة في المعنى أصل على تدل، الجاهلي الشعر في اللففلة 
أنهالطبري عند الشعري الشاهد نوفليف حن على يدل، ومما 

يمادببؤن ^٠-^، • تحالى لقوله تفسيره في هن•؛ علقمة يبيت استشهد 
شرحهفي فقال [ ٧٩عمران؛ ت1ل درسونيم كنتر ليما ألكثب تحيون كتحتر 
جمعأنهم )الربانيين( في بالصواب عندي الأقوال لأوأولى القرآنية! للفظة 

الذيوهو الماس، يرب ادني الريان إلى المنسوب الرباني وأل رباني، 

هناالطبري إشارة في يلاحظ ، ٦ ٥ / ١ الوجيز المحرر ، ١ ٤ ١ / ١ )شاكر( الطبري تفسير ( ١ ) 
ماوهو اللغة، مقاييس في )رث،ه\،'م،و( فارس ابن أحمد بعدم من فيه كتب ما إلى 

الكبير.لأشمماق ١Jيمي 
Y٠٣٨٣/اللغة و،قاييس \/TT^ الصحاح انظر: )٢( 
ATعى ض )٣( 
لمان i\rT\/الصحاح ، Y٣٨٣/اللغة مقاييس ، ١٨٤- 0\إ\لأ\ اللغة تهذيب )٤( 

١٠ ٠ ٢ - ٩ ٤ ه/ )ريب( الرب 
.١٥٠للمالكي الشعرية الشواهد دراصة في الطبري جهود انظر؛ )٥( 



^^ممييم

الشاهديورد ثم عالممة® هول ومنه . . . مهاؤيقوم ؤيربها أمورهم، بملح 
بربهمذ يلك به والقيام أمري نلي ت ربتني بقوله رريعني ث بقوله ؤيشرحه 

الشرحوهدا هضعتا،ل أصاعوني ولكنهم يملحوْ فلم ؤيمحلحه، 
تصرفهحن عالي يدل مما الأول، شرحه عن اكبير حيث من يختلف 
وصياقهارالمشروحة اللفظة بحب الشعري للشاهد وتوظيفه 

نادرا،إلا السحرية واهد السسرح فلم مسسره فى الرمحمري واما 
التصديإلى العلماء بعض دسر مما تراكيبها، أو الغامضة مفرداتها مواء 

فيإلا الشاهد لشرح يتعرض ولم ، الشعرية الكشاف شواهد لشرح 
تعالى!نوله في المروء محشز أته ذلك ومن والمنازعة، الرد موصع 

فينم العدة، يمعنى [ ٢٢٨؛; ٠٢٤٠]ا)رووه ثقثه أنسهن لهيممك 
قولفي تقول فما نلثا! ®فان نال! الأحرى الأنوال على رئة معرض 

الأعشى!
انناثكار من؛روء فيها صخ لنا . ....................

فيعندهم المروء لشهره نسائلث،؛ عدة من فيها صاع لنا أراد قلت،! 
استطالالنساء، فيها تعتد التي كالمدة طويلة مدة من أي• بهن؛ الاعتلءاد 

ثمروأنه والغارات(، الحروب( في لاقتحامه عام كل أهله عن عيجته مدة 
أوقات(من أراد! أو فيها. يضاجعن لا 'صائعة الحدة كمدة مده ائه نعلى 

ولاحيصا لا يرد ولم الونت،، معنى في حاء والقارئ المرء فإ0 نسايلثإ؛ 

ا-/أأهؤ)ئام( اممري تمر )١( 
.٥٥٢•ا/)شاكر( الطري ض انظر: )٢( 
علىالإنما؛( م،ثاهاو افلّي، لمحمد والآات> الشواهد على الأسان( ثنزيئ ت منها )٣( 

والكثامح(القاصي شواهد شرح ( الإمعانالمرزوقي، عليان( لمحمد الكشاف( شواهد 
^.٩٩٤عام )أك الموص لخمر 

تصدره ست(( عجز ( ٤ر 
ع-ددأجابم أنت عام ممل ومم( 
٠٩١ديوانه انظر؛ 



اسضعلى دلاص ^ان 

فيلكن لما البيت معنى ثمّح في هنا الرّْخشرى أطال فقد ،٠ ثلهرآُار 
أتهإلى العلبري أثار ونل التفسير، ائر في ترحه وأهمل الرد، معرض 

،'مطية ابن ومناله ، الوقت، يمعنى الناهد في القرء يكون قد 
حاءالناهد في اللفظة لهدم الزمخشري شرح أن غير ،، والمرطبي١٤

 sمخالفيه.عر ردْ معرنحى فى جاء حيث، المقرين. بقية دون مفصا
موجزآشرحا الشواهد في المفردات رح ث فقد عطية ابن وأما 

تد.ليتيمة نظرات الشعرية لالثواهد٠ شرحه في وله وغيره، الطبري كشرح 
٠ومعانيه يالشعر ومعرفته علمه سعة عر 

ننمت،وٌكيرإ، الضتنتظ ت ررونولهم I فوله في حاء ما أمثلته ومن 
،تالثاعرأ فول ذللث، ومن ئملمتّه، أحكمت، إذا الحجز، 

نونممرمر ني ونمشي الخضرا الئبؤ إلى دانعئها يم 
والث.ن«لَا،االإملأس محكلم أى1 

الشاهدفي الغامقة المفردات بشرح عني لالثS كLJوالترطبي 
تعار!لقوله يره نفعند للحهليئة بيتا أورد أنه ذلك، أمثلة ومن الشعري، 

يصفنوله وهو [ ١٣٥ء-مانت ]آل د*م ئم-لوا ما هيئ بممئأ 
الخل:

أصئات،أبالنحصداجؤ علالثها ابمئوا إذا الكناة بالشمث، عوابس 
„)بم(١١غدوهاعر ثتت، *أي! فقال! أصريتؤ محنى شرح ثم 

.٤٤١٢ا/اأأ_ الكشاف )١( 
الممرالوح؛ز!آ/؛هاانذلر:)•١( اظر:شيراممرى)ثام(؛/آاه. )٢١( 
م/ماا.القرآن لأحكام الجامع انغلر: )٤( 

•ا/همآا.الوجيز الممر )ي(
٠١٦٢ديوانه انظرت اصرت، ت الديوان روايه )٨( 
الجا،علأعامامآن؛/ااآ.)\<(



^^ميم

الرمة:ذي بيت أورد أنه القرطي عند الأمثلة ومن 
نلوثهارا،ر٤ومأ نمبح لم بميهاة بكنإ أرساصهاص إداصريت 

الناقةوالنكرة: الحياد، اروالأرباض: فقال: بعده مفرداته ثرح ثم 
منلحمها لما ولدها على تعهلف لم ؤإنما الثاني، بطنها : ؤيئيهاالفتية، 

اكب«س.
الغامقةالمفردات يشرحون كانوا الغرس-،، وأصحاب، رون فالمف

أوالمشهور بمرادفها سيانها ذلالثإ ؤيكون بإيجاز، الشعرية الشواهد في 
الحاجة.بقدر ؤإنما تومحع، غير من ذللثط، نحو 

اكفردة:اشتقاق مأ-بيان 

اشتقاقلبيان الشعر من للشاهد شرحهم في المفسرون عرض ربما 
,الخفير كتج، في قليل وهو الشاهد في المفردة 

الذيومهله وهى الحوض سه راوأما عطية: ابن قول الأمثلة ومن 
ثويبه،وتصغيرها ثوبه، وأصلها المد، منها ، فالمحدوفإليه، الماء يثوب 
ذؤيب•أمح، محت مح، الفارسمح، علمح، أبو قال، وكدللث، بموب،، قاب من وهي 

واكتئايهادلها محليها ئيات ئحئرمحئ، الأيام بجلأما فالنا 
ثبوة،تبة أصل لأن الأصل؛ على سيق بجمع، ليس مفرد امم أنه 
هذهفي ذؤي_إ أبو اقها فألفأ، فانقالسنتإ قبلها ما وانفتح الواو، تحركت، 

الحال«رم.

الشاعر:قول أورد أن يعد القرطبي أن الأمثلة ومن 
النغلمةالجئة ح-رد بحري افه أمر من حاء يل مأنيل 

لمفردةاشتقاقيا شرحا نقل ثم الخحاس أنشدها له أحرى رواية ذكر 

.؛/؟AVالقرآن لأحلكم الجامح )٢( Y/؛'U. ديوانه انثلر: )١( 
؛.؛/YUالوجيز السرد )٣( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشامي شرح في ال٠مسرين منهج 

المغلةت غيره وتال العلة. ذات المغله المبردت اقال ت فمال الشاهد في 
ومنهبالعالية، ئعلللم، ومنه أصولها. فى أى عللها؛ فى الماء نجرى التي 

جعالتهاعندْ فمعناه وع1فث، قال! ومن ياء، اللام من أبدد ئنلست،، 
يستطردالشعري الثاهن. في مقرئة لاشتقاق بيان كله فهدا ءلأفاالا،ب 

الاشتمانية.وجوهها 'ملي ؤيقلبها ؤيثرحها، فيبينها أحيانا المفسر 

مقوياتها:وشرح الشاهد روايات باختلاف العناية - ٣ 

رواياتهوذكروا الشاهد، المفسرون فيها شرح التي الأمثلة ومن 
ععليةابن ذكره ما توليه الذي المعنى يحب بعض على بعضها وفضلوا 

ذتسرىينهل يأن تعالى؛ قوله في ®الرمان® لمعنى يره نفعند 
وهذهراهن،، فجمع )، ١١٦٥^*وآما نال؛ حيث [ ٨٢]الماست ررهكاراه 

فولجمع الرهباف أف على الشواس ومن الخوث، والرهب عربية، تسميه 
،:الشاءر١٢
الفادررمالئقؤل، شم، من والتحم ئنرلوا لورأوك ندنس اف رهب

الشاعر:نول والدليل تقرئ، ام ١^^ نتل: وقد 
وئرلل٤،بنيي الرمان نحدر الملل ني ذبر دماف دو 

وهذهالزلل، من بالياء ®ؤيزد* ؤيروى محمد: أبو القاصي قال 
نقدينفلر وهذا الرام_،*لْاا ذهن على المرأة عثة معنى في أبلغ الرواية 

حيثمن أبلغ بالياء الرواية أن فص، رأيه يبدي حيث عملية، ابن من جيد 
المعنى.

.٢٤٣.  AYiY؛/القران لأحكام الجامع )١( 
ءطة•بن  Jifrم  ٢٢)

شرحانظر؛ الفيض• الفائر؛ يديها، في لياض قمعا ميت مالومحود، النقم؛ )٣( 
.r-A؛/حيي، لأبن الJؤمان 

)رب. ٥٣٣٨;الرب لسان ش كما الأعرابي ابن انندْ  ٢٤)
.١٧ه/•الرج؛ز المحرر  ٢٥)



الكريماممرآن تفسير في 

معانيفيها تختلف التي الناهد بروايات العناية أمثلة ومن 
ت]مجأ َغإوابه ؤوجقفاؤ ت تعالى قوله عند عهلية ابن يكره ما المقرئات، 

الحفرةوهمي ، جولة حمع الجوابي ت مجاهد اروئال ت قال حسن، [ ١٣
الأعثى:قول ومه القاصي: الاط،؛ الفقيه قال الأرض. في العفة 
ئمهقالعراتؤ، الشيخ كجابية جئنه النحلق  jfعن الذم ثنى 

حفنةالمحلق 1ل على روح اتجري• وأنشدْ 
SjJii '•} ،أيضا،نقعل غير وبالحاء نقط، غير من ين بالالئيح

منقوطتين.والخاء بالشين ويروى الأرض. وجه على الجاري الماء وهو 
غيرالعراق سواد فلاحي من شيخا أراد ؤيقال؛ كرى، أراد فيقال: 
فئبهت،أبدأ، ثئهق فهي جابتتؤ، فى الماء يدحر لضعفه أنه وذللئ، معثن، 
١١لعظمهايها الجفنه 

معنىوشرح للبيتا، المختلفة الروايات ععلية ابن ذكر فقاد 
إحمالأ.المت، معنى بين ثم رواية، كل على المقرئات 

لموصعصب3ل من المقرون بمنعه ما منه قريبا أو البابا هذا ومن 
شرحمن نؤع وهذا وجهه، غير على يفهم لا حتى بالعبارة الناهد 

ممران؛^j، ؤدقؤّرونه الجمهور: رروقرأ عهلية: ابن قول ذللث، ومن الست؛،، 
أصلهذحرت، من تفتعلون وهو ورة، مكوحاء مشددة بدال [ ٤٩

التاءلته ٠١فأ؛الخرج، في لتقاربهما والتاء بالذال انملق استثقل تن.حرون، 
بمعنىومقلع، مدكر، في ضغ كما الدال، في اووال وأدغمت، دالأ، 

:الشاعرر نول تحو ذلل؛، وغير مضهلخ، 
ل)"ا(ظإصؤطلزاحيانأ ضنو\ د لعطيف، الذي اممرم إن 

لم،•أمح، بن زمر م )٢( الوحزما/ي\ا. السرد )١( 

يمغيلماح-؛—انأ ونغأ—نم صفوأ يعفك،_ائالن الذي مر'"اوجواد 
.١٥٢ديوانه انفلر: 



المعنىطني دلالته وبيان الشعري الساس شرح في اثممسرين منهج 

البيت،نى اللفظة هده روايات إحدى وهده . مقوءلةاا غير بالهناء 
وهويفلعللم، وأصله الفنالم، يحتمل يظلم؛ ونال؛ الأعلم ذكرها وقد 

منفمنهم أدغم فإذا الظاء، لمجاورتها طاء التاء فقلمتؤ الظلم، من يفتعل 
بعياءيثللم فيصير القياس على الطاء ني الهناء يدغم ثم طاء الغناء يقلب 

يدغمأن يكرم من ومنهم والأنيس، الأكثر هي وهدم معجمة، غير 
علىيروى والبيت معجمة، بثناء أظلم فيقول الزاني في الأصلي 
.وصبعلهااللفقلة هذه في الأعلم مذهب ذهب فد ععنية وابن • الوجهين 

التراكيب:شرح ثانيا: 
يكونأن إما الشعرية النواهد من رون المقيفهمه الدى المعنى 

يحملمجانيا معنى يكون أن ؤإما غيرْ، الشاهد يحتمل لا حقيقيا معنى 
هذهاستخراج في رين وللمنالدلالة. وجوه من بوحه الناهد عليه 

طريقتتنإلى أثير ذلك نل أنمح، غير عنها، الحدين، يأتي طرق المعاني 
يالسعر!الاستسهال فى المفسرون مسلكهما 

الشاهد:بدم الاكمماء الأولى: 
الغريب؛على اشتمل ؤإن بهم، يمر شاهي كل المفسرون يشرح لم 

الضيركتب، تراءة يتكلفح لا ولأنه الكتب،، إطالة خشيه ذللث، يكون وند 
ذكروقل، فهمه، عليهم تغلق يلا هؤلاء ومثل الملماء إلا المهلولة 
اروأنافقال: لصنيعه اعتاور ثم يشرحها ولم الشواهد من شيئا الجاحفل 

هذهمحاني ، يحرفلا كتبي، وسائر هذا كتابي يقرأ من عامة أن أعلم 
مقدارصعم، ذللثج، تكلفت، إن ولكنى الغرب، هذا ير نفولا الأشعار، 

للعلماءأكتبها إنما كانى صرت فقد ثقل، حدآ طال ؤإذا منه، كتاب كز 
التيالشعر شواهد من كثيرأ تركوا رون المقفكن،للثؤ . العيناا واش 

.٥٩٢الدم، عض تحميل انظر: )٢( . ٩٨-  ٩٧م/الوجٍز المحرر )١( 
٠٧٧والحولأن والعميان والعرجان البرصان )٣( 



يتعرصىلم التي الشواهد هذْ نتعت وقد الشؤح. من غملأ بها اصتثهدوا 
Iحالين من ثخلو لا فوجدتها لشرحها المقرون 

ظاهرحلال من عاليه المنتشهد والمعنى معناها، يعري، أن ت الأولى 
كثيرة.وهده ذلالث، على الدالة يالقراين أو وصياقها، ألفاظها، 

منبد ولا قراءتها، يمجرد منها المقصود يعرف لا أن الثانية! 
المقصود.لمعرفة شرحها مراجعة 

وسياقه:هيناه من معناه يعرف ما أولاً؛ 
أمثلتهفمن المفهوم وتركيبه هرة، llaJاألفاظه من معناه يعرف، ما قاما 

جرير؛قول ومنه للمرأة، الروج وهو تعل، جمع رروالبموله الطبري• قول 
و١ظاخلأله<ارا،يمل م خربن فإننا الملأب الخلي مع أعدوا 

فىالبعل جاء لأنه ظاهر والثاهل. الشاهد، هدا يشرح لم والهلبري 
ؤيعنمح،الزوج، هو البعل أن على فدل الزوجات، وهن الحلائل مقابل 

شرح.إلى حاجة دون المحتى لعرفن، بمفرده البيت، قرأ لو العربي أل هن.ا 
تحرفن،لا اللغه إف قاد ارمز فقال! جني ابن الشواهد هده مثل إلى سه وقد 

سمعإذا الرجل فإل أيضا، يالقرائن ثعلم قل• فإنها أحهلآ؛ فقل• نقلا إلا 
الشاءرل٢،!قول 

نبمانال٣،ززائاُت، إليه طاروا لهب اجديه أيدي الشإ إذا قوم 
اللغة،بمعرفة يعني وهو • الجماعات؛١ يمعتى الزراهايت، أل يعلم 

الشاهدفي كما الكلام سياق حلال من خاصة، المفرداُت، محاني معرفة 
السابق.

معنىيشرح وهي الزمخشرى قول ^ا على أيضا الأمثلة ومن 

>،.Yn؛/)شاكر( الطري ير نف)١( 
الحماسة.ديوان الأولى؛ي الحماسية من وهو ااعت؛ر، ثعراء أحد )٢( 
ا/\<هلأالزهر )٤( سمزوفىل/ْا. الحماسة شرح )٣( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاص شرح في المفسرين منهج 

تالنابنة نال الرنة، هي التي ورة بالتسمى أ0 'رؤإما • واشتقانيا السورة 
عراثهايثطارراالنجدلسن ئي نوارومد-وره زىي و4

حلالمن المقصود معرفة يمكن لأنه البسن؛ الزمخثرى يشرح ولم 
بدليلعالية، مكانة أنها يعنى مما المجد، إلى السورة الشاعر إصافة 

وبقائهاالرتبة، هالْ دباُت، يعني مما بم-هل-ار* عرابها ®ليس بأنه وصفها 
للممدوح.
شرحموونه ر المففيكني شعره في المعنى الشاعر يشرح وند 

فيالختم لمعنى يره نففي الزمخشرى ذكره ما ذللث، أمثلة ومن الشاهد، 
غثو؟هآبمتمهم وعق سنعإم وعق ئلدبيم مق ه ؤ-ءتم تعالى; قوله 

عليهحتما والعي اللسان في الغبمه المازنيتن يعص جعل ®وقد فقال; ٧[ 
فقال;

فادرالكلام عش فالمن ختما ئاوانر لمان محلى خني 
واقر1رلهتئر لحما لناله حنث النطق أراد وإذا 

فيالحبمه بالختم المقصرد أو على يدل ظاهر البيتين في فالمعنى 
مادرا.اللكدم عر »فايس الشاعر; لقول الزمخشرى، ذكر كما اليان 

وهوعنترة، معلقة من شاهدأ أورد أنه عطبة ابن عثل الأمثلة ومن 

دئخنغمبمنة إلؤ يشكا 
المعنىهدا ر ®وففقال; بعدم عنترة قاله بما عهليه ابن فسره ثم 

Iبقوله 

تن لديوا ١ رواية ( ١ ) 
أشغي بمن رجلان رمم—ا نورة د ونخوب ؤلزمط 

)٢(



ض؛ثهميم_ز7قز 
أليتاصتكى المحاورة ما يدري لوكان 

.٢١١...الست.

طعيالحصان هن.ا كان لو انه عنترة ين فى كوى الر فتق
ابىعاليه وحتّرإ اشمحاورة. ما يدرى لا ولكنه به، ما لشكي المعحاوره 

أنوثرر [ ٧٧]الكهف؛ يتمص٤٠ أي( ؛>)؛؛؛- I تعالى فوله معنى عهلية 
جمادإلى أمنيت متى الناطق للحى تكون أن حفها التي الأفعال ُرجمخ 

لكافان إنالجماد مكاف كاف لو ت أى استعارة؛ هى فإنما بهيمة أو 
ممىتحت العلماء بحثها ألة الموهده ،. الفع.لاار لالش ممتثلا 

والقرآزأم.اللغة فى وقوعه في واحتلفوا ررالمجاز®، 
(٤). ١٢٤كثيرة النمير كب فى الشواهو هذه مثل على والأمثلة 

وتركيبه:ألفاظه ظاهر من معتاه يعرف لا ما ثانيا؛ 
يمجردالنواهل. من المثمود يعرف لا أن وهى الثانية وأما 

يعرفلا بحيث ير، النفكتب في لها متفرقه أمثله تجد فإنلث، قراءتها، 
وكي،التءم.أ..ير كب فى المعواهد وهده محماؤح، مح إلا المقصود المحنى 
الشواهدهذ0 أمثلة ومن ، يشرحوها لم المرين أن غير وغيرها، الأدب 

خ؛اناثائدرىلدىكلممرلأْ،أعهمنغا:درا كنت إن الفض شذ م' 
يل.،لا الذي او الأنهو العام أن على عهلية ابن به استشهد فقد 

لممنفردأ الميت، قرأت لو أنالث، مع ،١ والرحل١ للمرأة يقاد ذللئ، وأن 

.٤٣٢المءررالوجٍز«ا/)٢( . ٤٣٢•ا■/اثءررالوج؛ز)١( 
العفليمعمد للدكتور والمنع الإحازة سن الكريم والقرآن اللغة ئي المجاز انظر؛ )٣( 

الصالة.ني القول كل سد المعلعي، 
،١ • ٨ ، ١ ٠ ٤ ا/ الوجيز المحرر ، ٢ «١ - ٢ ٠ ٩ م؛/ )اناكر( اليري ير تنانظر: )٤( 

١٤٧، ١/٢، ١٤٧.
.٧٩/٣الم>؛رر١اوحتزانظر؛ )!(. ٦٤ديوانه انظر؛ )٥( 



ثمعنىا على دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في Jممسرين ا منهج 

لكنالشاعر الهلفيل بن عامر أن عرفت إذا إلا منه، المس هدا ، iUيظهر 
عقيما،أعور نأصبح حرين، في عينه لقنته نل وأنه له، يولد لا عقيما 

عري،ؤإنما ذللث،، يدكر لم عطية وابن وجهه، على اليت تفهم فحينئذ 
كبفي يقرأ من على أنه يعني وهذا ،• الديوازأ شرح إلى بالرجؤع هدا 
وأيامها،وأحوالها، ومقاصدها العرب،، يمعاني عارفا يكون أن ير النف
•وتفسيره الكريم القرآن فهم على معين ذللث، فإن 

تيالأية معنا0 علاتة وبيان وشرحه الشاهد تركسج، تحليل ت الثانية 
القرآنيةالأية فى المعنى بين العلاقة وجه يذكرون العلماء كان 

لمممن اللغويين بعض أن حتى تغايرهم، ني منه ؤيكثرون والشعر، 
عنجني ابن نال كما ذلك من الخاءلر له يخطر كان ير بالنفيشتغل 

رأيتامحلويل زمان مند كنته أنني الخاؤلر هدا حديث، ٠لريف^ ءومن ت نفسه 
الشاعر!فول ومعنى آية معنى بين فيه جمعن، رأيا 

،نمنثمضمحىمامح١٢دطضعليىومحسلآ 
متىبحضوره ثقة بينهما الجمع حال( شرح حينئذ ت، أثبولم 

وأسميه،الخامحلن اعان _ سنون له مضى وقد - الأن إني ثم استحضرته، 
محنىبين الجمع من أرانيه لكن بما لي مح يأن على ، وأثوددْ وأفانيه 

نعءل«لغير به وصنين متآب،، معتاص وهو والبيت،، الأية 
ممش^وق تعالى! نوله ١١الأصفهاني! الراغب، وقال، 

فيماتكذيبهم أتبع [ ١٨٩ممران؛ 0)( رهه ثدر ر؛ءو،ُ  jfعق نآممه وآلآر»ق 
يماالعدابط من به وعدهم وما فعلو،،، فيما وتبكيتهم فقير، الله إن ! قالوا

.٦١الأنارتم( ابن برواية للل.يوان ثعانح ثرح انظر؛ )١( 
فيابءار اخمر لأبن ولمّح ،  ٤٨٣ا■/الحيوان ش كط المري حية لأبي و )٢( 

،١ ٦ آ/ الأمالي غي يجبلة مد من ولمي ، ٣٥٩آ/الأدب، وحزانة  ١١٨الموشح 
.٧٨٥اللأل وتل 

.X'U)'/الخمانص )٣( 



الكريماتقرآن تفسير في ؤك>ى ؤكاء> نخققا 
ؤإلىالمجاة إلى لهم سيل لا وأن ملكه، وسعة ه فدرته عن أنبأ 

Iبقوله ئ*ماه الذي المعنى هو وهدا ورأاهلاته. ملكه عن الخروج 
.....................الديمن،ورم"ء كامل تانك 

مئنوية،بلا والقدرة الملك وتعميم الإلهية، رونق لأية ا على لكي 
فيالمعنى بين موازنة فهده والمهار«لآ،. الليل موجد إلى الفعل ؤإصافة 

الأية،فى المحنى تفضيل وجه وبيان الشعري، الناهد في والمعنى الأية، 
كليدرك الذي بالليل النذر بن النعمان ملك سعه النابغة شبه حيث 

وسكث(.، مدى أوسع اممه مالك بسعة لتبالغ الأية فجاءت شيء، 
aنكرين ملا 

أهسقاد ؤرلذ • تعالى قوله يمر وهو عبيدة أبى قول ذللث، أمثلة وْن 
]او1ىل.ة:أهوه دون من إلنهير؛( ولف أ|ئدوي لفابثى ممن ءأنت مدم أن __ 

يخرجوهو ليعلم، جهل عن بامتمهام وليس تفهيم، باب ارهدا [: ١١٦
قائلهعلم وقد به، ؤيتهدد ذلك عن النهي به يراد ؤإنما الاستفهام، مخرج 

أنهيعلم وهو كذا؟ أفعلت لعبده! الرجل ؤيفول يكن، لم أم ذلك، أكان 
•جرير وقال يحذره، ولكن يفعله لم 

،ناح١٣بطون الناتن وأندى اسابا ■ئو'ض°د;ي كم 
الإبلمن مائة الملك عبد أءهلاْ ما استفهاما كان ولو يتفهم، للم 

،.٤١((برعاتها 
الخليفةؤإكرام الشاعر حال من البيت معنى عبيدة أبو امتخرج فقد 

يممل.لا وأنه البيت، ير نففي إليه ذهب ما نطي قرينة واتخذها له، 

!وءجزْ يت، صال.ر )١( 
راصععنك اللمتاى أن خالت ُإن 

\/ا،ا/.ديوان4 \نم: )٣( '). TAfrالأصفهاني اراغب شص )٢( 
ا/مأها.القرآن مجاز )٤( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

ابنشرح نسخ إحدى حاشية في ورد وقد ■ لأية ا وكذلك الاستفهام، منه 
الست،هذا أنشد ولما العرب،، قالته بيت، أمدح ررهذا ت للديوان حبس_ا 

.ليكتظ،، أو اليتظ هذا فمثل بملح أن أراد من ' له قال المللث، لعبد 
فيكذا، فلأن زعم ت العرب، ررتقول عملية! ابن قول، ذلك، ومثل 

درجةفغاية الإ؛ه؛لال،، شبهة فيه وتتقوى التحقيق، فيه يقعن، الذي الأمر 
الأعشى:قال وقد . . مفلونا. يكون أن قوى إذا الزعم 

ممازءمراخ4زمصرهونبم،سأومأث 
وحزمهءاا الزعم؟ إلا هو وما الممدهمح: فقال 
)وأرنامحرون راوقرأ الطبري: قول رين المقعند الأمثلة ومن 

العليها، ودلنا وعلمنا ذللث،: معنى أن وزعموا الراء، بتسكين مناسكنا( 
يعمربن حهلائط قول ثفلير ذللق، أن وزعموا بالأبصار. أرناها معناه: أن 

بممر؛بن الأسود أحي 
،طدا١٤أوبمد ثرين نا أزى لأنتي هزلا  CJUجواد^ أيئغي 

رزيةبنن ولم مكانه، ؛، fV^jعليه لليني أرينمح،، بقوله؛ يعني 
المتقدمين،،بحض عن رؤيتإ قراءة وهان٥ العين، 

.ا/٩٨جرير لديوان حييب محمدين شرح )١( 
.١٦أ/•الوجيز )٣( . ٧٠ديوانه انفلر: )٢( 
الحماسة، ٢١٨ديوانه )انظر؛ الهنائي لحاتم تا قنبته، نش مختالف البيت، هدا )٤( 

والشعراءالشعر في قتيثة ابن ذكر كما يعفر بن ح2لائهل أحازه ومنه (، ٨٠٢/٢المرية 
لًءلائْلثام أبو به ون،  T١٨١/ الأحبار صبون في ذلك، إلى يثر لم ؤإن < ٢٤٨)/
بدللث،وجزم ، ٢٣■الينوى ازكنز في كيت الابن وكيلك، ، t٢٥٤/لحماسة اش 

البيت،هدا أن ة عبئي■ أبو ٠لنكر بري; ابن وقال ، ٧١٥- ٧١٤اللالي في البكري 
معروفةلحاتم يل.ة قم في البيت، وهدا لدؤيل، أنه الحوفي وذكر يعفر، بن لح3لاد3ل 

ا/القرأن نجاز ، ١٧٧٤/٥الصحاح )ض(،  ٣٧'٩; الرب، زن انظر: مشهورة". 
.٩٢أ/• في لبصرية ١ الحم.اصة محقق وحرجه ، ٥٥

.٧٩-  ٧٨/٣)شاكر( الْلبرى نفير )٥( 



بمعنىالبيت في )أود؛ى( ودلالة الأية في )أرتا( دلالة فكانت 
صحةإثبات في الشاهد على رون المقهمود وند والتعريض، الدلالة 
.إياهاالعرب واستعمال المعنى 

يقحدأن، ®ونوله' • الفري قول الأمثلة ومن 
ليسلأنه ولدأ؛ يتخذ أن ض يملح وما ت يقول [ ٩٢]مريم: .اه ها 

الإناث،جماع إلى اللذات وتضعلرهم الشهوات، تغلبهم الذين كالخلق 
وذلككخلقه، يكون أن همن يتعالى واف أنثى، من إلا يحدث ولد ولا 

أحمرتابن كقول 
٢١١دلا■؛^]،ذللهانيل، مابجم، همنقاءنشرنة حئماءمن رأس في 

كونااأ٢/ولا بملح لا ؛عني: 
البيت،،في الفعل دلالة همينها هي الأية في )يبني( الفعل فدلألة 

يصف،١١هذا نوله في الشاعر فإن يكون، أن يصلح لا بمعنى كلاهما 
،٢٣١٠منهاأحصن حبل ولا سهن فوقها ياكون أن ضغي لا يقول؛ -ملأ• 
فيوالمعنى الأية في المعنى بين الموازنة باب من العيري من لهذا 

الشعري.الشاهد 

الإلباس،لأمن الكلام من يقلبؤ مما تكون ُأن •' الرمحخثرى وقال 

،الحنرأبالصياطر؛ الرماح دتثض 

.Y١٣٦/القرآن ويراب ز اشان ياء، صخرة أي حالتاء: )١( 
.٦٤١ْا/)مجر( الطري تمر ، ٢١
جبلأ.ولا مهل دونها يتض ألأ ب: ودوام  ١٥٣٣أ/المحاح ( ٣١
ذ*ير•بن ■؛ءل-اش م ، ٤١

تمحيره آ ٥ ١ 

بسهامدائ لا بخجل 
.١٥٣الأساري لأبن الأضداد انقلي: 



ر~~ق^آ~إالمعنى على دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

يالرماح®الضياطرة وتنمى ومعناه! 
أوحت مإلا المال من يبق لم نال! اكأنه أيضا؛ ونال 

،.مجالثءل
!الشاهد معنى ش الإعراب ثر أ_ 

للناهيالمختلفة للمعاني رون المقفيها أشار التي الأمثلة ومن 
فيمن تكون أن اؤيمح قوله! في ععلية ابن ذكر0 ما إعرابه، بحسب 
هذانحو ومن . . وحسب. نال؛ كأنه محذوف بتقدير حمض، مرصع 

الثاءرل٣،؛كقول 
مهندميم والضحاك صصنالثف العصا واتثشت، الهيجاء كانت، إذا 

مخفوضا.والضحاك منصوبا، والضحاق مرفوعا، المحالث ثروى؛ 
؛الشاعر فال كما التاحير، بنية نيف،، ت قولب على صلت فالرغ 

،٦١٣اف ونس عبك 
علىعطفا والمسا للمخادv. محبا هدا على الضحاك ؤيكون 

•للمخاؤل—V با محهدا على والمهند حبلثا، فوله؛ من الكاف موصع 
الضحاك®وحب فحبالث، قال؛ كأنه محذوف، تقدير على والضحاك 

بالشاهد؛المرتبلة الأبياّت _ذكر 
الناهدشرح إلى الداعية الأسجاب من أن إلى الإشارة تقدمت، 

منبعده وما قبله عما وفصاله القصيدة، في ميانه من انمناعه الشعري 
نامفقد ولذللث، المختلفة. للتأؤيلأيث، محتملا يجعله مما الأييات،، 

.٤٧٦/١الكشاف )٢( . Y٤٨٣/الكشاف )١( 
لييل.أو جرير، مر )٣( 
٠٨٧•لياتولي وم للزجاج المشود_، القرآن إعرا'—١ ، ١٤•^، ١٠١١أمالي، ذيل، اننلر؛ )٤( 
فىالح1ست. ١٩•ديوانه انفلر: )٦( الأنماري. الأحوص ص )٥( 
•٧/٨.١الوجيز السرد )٧( 





^ساندلأسعالىاسنى

ألصاديد ثهرث ؤءه أن ^J؛؛J تعالى• قوله ير نفعند الطبري قول ذلك 
تنال من نول نقل حيث [ ٣١لالرءا-ت آلعؤزه لب لإ آز آلأتيى يؤ هثتت أر 
السامعينبمعرفة راسغناء ت وذلك الأية، في محذوف )لو( جواب أن 

قولومنه كثيرأ، ذلك تفعل والعرب جوابها، ذكر عن الكلام من المراد 
القص؛امرئ 

أنمناتمطع يمس ولكنها نريحه نموت يمس فلوأيها 
سامعهبمعرفة اكتفاء الجواب فترك القصيارة، فى بيت آخر وهو 
مرادْ«لى.

ليسالثيت هذا فإن القصيدة، أبيات آحر من أنه يعني اتجري ولعل 
كانؤإن ، النكري رواية في ولا ،، الديوازأ رواية في القصيدة أحر 

وربماالبيت، هدا في التي ررلو® جواب فيه وليس به، مرتبهل غير بعده ما 
روايةعلى القصيدة أبيات آخر يكون قل■ أنه هدا انجري قول من يستفاد 

ترتيبأهمية إلى شاكر محمود أثار ولذلك الطبري، عنه أحذ من 
تحليقافقال الجاهلي للنحر المختلفة الروايات في وردت كما القصائد 

ولوالقصيدة، آخر هو ليس المنثورة دواؤينه ءفي ت الطبري كلام على 
فإنترسها، على المختلفة الروايات إلينا لأدوا الشعر، ناشرو أحن 
تاما،إغفالا الروايات ترتيب أغفل قد حديثا المطبؤع القيس امرئ ديوان 

ترتيبه®إعادة وفي الشعر، فهم في ذلك إلى حاجتنا شدة مع 
وغيرهما،والفراء عبيدة أبي رأي هو انجري إليه ذهب، الذي وهذا 

•الأية هذه ير نفعند عبيدة أبو قال حيث، الشاهد، بهذا يستشهدا لم ؤإن 
،لتقهلمت، الأرخى به قطعت، أر لممارت، الجبال به سيرت لو زه؛  ١٩٠٠٠٠

)شام(الطري -ضير )٢( ديوا;ا،ي-ا. اظر:)١( 
.١٠٧ديوانه انظر: )٣( 
٥٠ ٥ ٠ Y/ للكرى القيس مرئ ١ ديوان رح ث نظر: ١ )٤( 
٢.رنم تعلق )ناكر( الطري تمر )٥( 



بهالمستمع لملم هذا مثل تفعل قد والعرب لنثرت، الموتى به لكم ولو 
كلأمهم|لا،.في واستخفافا عنه، استغناء 

معلوم،أمره لأن متروكا جوابه كان ششت، ®ؤإن ت الفراء ونال 
نالكما الإيجاز، إرادة معلوما كان إذا الشيء جواب تحذف والخرب 

الثام٢،:
صاكوملمتجس،طساصلأا،اسبسمنيفلمرنول وأن

القصيدةمن البست، موصع بتحديد الخناية إلى عبيدة أبو مبق وقد 
الأحهلل;لقول إيراده بعد فقال 

يهشلألالأكارم أ0 أد اثس على نفضلوا نبش مس حثا أذ حلا 
أبوونال ،. واحتمرء١١١ حبره عن وكفا ونصبه نميدة، آخر أوهو 

Iالهذلي رح ين مناف عيد لبيت ذكره بمد أبما عبيدة 
الشنذار٧،الجئاله تطرذ مما شلا يثاندة ني أملكونب إذا حض 

.،  ١١١خرم عن وكف، نحيدة، آخر أوهو 
منجزء القصيدة من الشاهد بيتا موصع بتحديد الخناية وهذه 

هذاأن إلى الإشارة من والغرض منه، الاستشهاد وجه ؤإيفاح شرحه، 
جوابايكون ما بعده ليس أنه على التأكيد القصيدة أ؛يامحتؤ آخر هو الشاهد 

الأيةفي حذف مما الأ؛ياُت، هذه كل في محذوف الجواب وأن للشرمحل، 
عبيدةأبو علينا *أملى ت حاتم أبي عن اللغوي الْلميا أبو ونال الكريمة. 

الهذلي؛رص بن مناف همد محت 

حجر.بن اكس ١^ م )٢( اهمآن -جاز < ١١
.Y٦٣/القرآن ُعاني )٤( • ٢٤٢دثوانه انفلر: )٣( 
الديوان.جاح فات مثا ولعله ديوانه، في احد، لم )٥( 
.٤٢آ/ الهدلين ديوان انفلر: )٧( . ٣٣١ل/ اكرآن ذل )٦( 
؟٣٣١ا/الازان هجان )٨( 



——٦r المعنى طلي دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المنمرض منهج 

\وووك'\شا5تضذاتجثاله كونإض،أاندة إذا حض 
ومثالهتصيدة، آحر البيت وهدا حم، له يجئ لم كلام هذا ونال• 

إلآز ألأيتى يع ءئتئ أو آلحثاد ئد ثهرث همءاوا أن ؛وؤ • ه الله ول ن
الأصمعيإلى فجشتا ت نال [ ٣١]الرمد: •همعاه آ'لأمر س بل آثمؤق، يد 

كأنهشلا توله نى الخبر إنما الحائك، ابن أحطأ ت فقال بدلك، فأحبرته 
اعة،سففكر يقول، ما أكتب  olL_iحاتم! أبو فال ملأ. شلوهم ت تال 

أنشدني!الراجز الجودي أبا لأن قال؛ كما أظنه فإني اصر، لي؛ قال ثم 
١^سنمر >^ ٠اتجودي ابر خدامن لومي 

الننإ-يكندي أت تيبئ
رحؤععلى حاتم أبو علق نم خر• له يجئ لم كلام نهذا 

فانظرقاتلا! عبيدة أبى عن حاء ما بصحة واعترافه الحق، إلى الأصمعي 
صاحبهأحدهم يتهم لا مم المنافسة، ة شي. مع بينهم الإنصاف، هذ.ا إلى 

ذلك،اعن يبعدون لأنهم ؛التزيد؛ مرفه ولا بالكدبف، 
أوائلفي المنهلعة بالحروف المقصود يبين وهو عهلية ابن وقال 

فإيهمكلامه، مها ه اممه يفتتح فواتح ذللث، ! قالواالذين ®وأما السور! 
فيوابتداء سورة انقضاء على أدله ذللث، نال أية • ٠ إلى. ذللث، وجهوا 
قصيل.ةابتداء في ®بل® جعلت، كما بينهما، ما لانقطاع وعلامة أحرى، 

إذاالعرب، عن ذكرنا كما قبلها، أحرى وانقضاء فيها ابتداء على دلاله 
بل.! نالواقصيدة إنشاد فى الابتداء أرادوا 

ذج1لأ،ند وثجوأ آحزائا هاج ما 
علىبه ليدث ولم زرنه، فى داخله ولا اليتؤ من ت، ليو®؛}،* 

بدءقبل الرواة يصنعه ما إلى إشارة فهدم آخر* وابتداء كلام دْلع 

٠اJيترؤةينالخجاج )٢(  ٠٥٠ايحومحن مراب )١، 
•ا/ الوجيز المحرر ، ٣١



اممريمصيراممرأن هي ؤمق< الاك1مر 

بل،بقولهم! نبالها التي وبين بينها يفمالوا أن التالية، القصيدة إنشاد 
،الحروف؛، ^JUوالابتداء، القمل إلى إثارة ؤإنما القصيدة من ت، ولي

القول.هدا على السور أوائل *ي المتعلمة 

الشاهد:حول 

يتعرضأن ير التفكتب، في الشعرية الشواهد نرح أوجه ومن 
الشاهدثرح أوجه من وجها يعد مما الشاهد حول لما رون المق

منثيء ذكر أو الشاهد، بقائل التحريف، ذلك، ومن وبيانه، الشعري، 
ذللث،:بيان يلي وفيما الشعري، الشاهد نقد أو أخباره، 
الشاهد:ئءّل أخبار م ذ. 

أروتيوا٠ بهيا النمري الرا*عي نمه محببط إلى شرا ععلية ابن تال 
يشبهوما الأماكن فى مستعملة لفغلة وهى واتخاوا، يخيرا تلنا: كما معناه 

الشاعر:فول ذللئط ومن • بها 
سوأمضجنارا،نرعى لأيحامها مائبوآمحتف إذا حتى آهزها لها 

بإثارةالبيتح ذيل فقد الراءيا٠ل٢،. نمى وبه ٧^١•^؛، البيث، وهذا 
الست،،قال الذي الشاعر عن خبر ولكه منه، الشاهد بمح لها علاقة لا 

وقيل. البيت هدا لقوله الراعي سمي إلما ت قيل حصين، بن محي وهو 
شعر.أفي الإبل وصفه لكئرة الراعي نمي بل 

يه،المستشهد الثيتؤ فهم في دور بالشاعر للتعريفج يكون قد 
يتعلقما بعض ذض على الشواهد بعض في رون المقيحرص ولدللث، 

لهميقال منا ببتؤ أهل رركان • الْلبري قول ذللث، أمثلة ومن الشاهد. بقاتل 
يقولوكان منافقا، رجلا بشير وكان ومبثر. ويشير، بثر، أبيرق• بنو 

.ه/٢٨الوجيز السمر )٢( . ١٦٤ارارالمرى ديوان )١( 
.٢٩٥الاثماق انظر: )٣( 
.٤٣٤؟/انزمر ى، الديوان مقدمت انغر: )٤( 





^^ت؛إميم

لغةفي المعلوم هو وهذا ه، طالب أبي بن علي ناله المسمؤع، 
جاهك:فى لبيد قال وذل العرب، 

L اومّءةوم ب
مبلالجاهلية في كان لبيد من القول هدا أن إلى أشار ممد 

الإسلام•مبل معروف للرعد المعنى هذا أن على يدل مما الإسلام، 
الجاهليةفي عيي النريع بن الأضبط روقال ت القرطبي فول ومثاله 

شؤحمن حزء وهذا الناهد هذا قول زمن بين مد مهر • ٠ . • • الجهلاء 
•إيرادم قبل عرى الللساهد الممسرين 

الأهثI اللغة في #والأد I ععلية ابن فول أيضا الأمثلة ومن 
مودومنه مرعوف، آد فمنه آد، الطاعة وأهل للأتباع ؤيقاد والمرابه، 

أخيهني نفنه بمزي وهز . المبي رثاء في الثقم أزاكة وهو الشاعر 
عمرو:

غلؤوصوبج،أممرأ،ممبأسدت،أظ 
*بعنيت شرحه في قال ذللث، ونبل ٢• المؤمنينار حميع أرادت 

اطه.٠رسول ثبروا الذين المؤمّين 

Iالشاهد حول الأحبار كر ذ— 
عري،الالساهد حول الأخيار من ييء فيلم ر المفتهلرد يومد 

والغريبالمعاني وأصحاب المقرين يئن اشتهر؛ذللمثؤ وممن معناه، ليبين 
وشروحهتصانيفه، في بالأخبار عني فقد المثنى، بن معمر عبيدة أبو 

Iالمازني دجاجة بن عنز اروقال ث فوله ذلك! ومن للشعر. 

.١٣٥. ١٣٤اوحررالوج؛زا/)٢( . ١٥٨ديراه انظر: )١( 
ما-'ماالفريد القد )٤( الترآلا/تآا>ا. لأحكام الجامع )٣( 
•٦١م الدجمز المحدد )٥( 
تذ؛١١،،ضفم ض:• ١^.  ٤٩رقم الأية سلر( )ط.  ٢٨٤ا/الوجيز المحرر )٦( 

•نذءذزه 



العنيعش له 

وأعدتتنأ حرثت ملثونه ت1ولإنابج ني أ،مغ كان من 
اوسض كاضن 

مازنبتي لأن ٠ صيعتم الذي وناشرة يريد! نباته، مرعه ت غالوائه 
هماأمد، بتي في الذي وناشرة مليم، بتي في الذي فالجا أن يزعمون 

مازن®ابنا 

أحاهمازن بنو نتل عندما خهتع يكرب معد بن عمرو أن وذلك، 
القتل،فيهم أكثر ملما لأخيه، ثأرأ القتل مازن بمي في أكثر افه، عبد 

ولحقتاتميم، بن مازن بصاحبهم مازن بنو فلحقتا البلاد، في تفرقوا 
فالجولحمتا المحصح، بن المقعب، رهعل وهم أمد، يني ناثرة 
بنب بن ربيعة بن مازن بن أنمار ابنا ت وناشرة وفالج منصور. بن بلم 

بنالله عبد بن يزيد بن عدس بنتا هند وأمهما العشيرة. معد بن صعبا 
مازن؛؛>، حرفوص بن كابية فقال دارم 

مارتديث،ئجونها ءامً اذ ووأالتأذة لتي يا لبجي يا 
معاوأعدتجربت بومه يلفالج ^3، ني أسرغ كان من 

١n^إ بJJكاضنفىئومحاص،رىيت
نيادبن الربيع لقول إيراده بعد عملية ابن قول أمنلته ومن 

نهايومئابرجي يبمأت يلنالك ننردرأبنقتي، نس'كاف 
الآّلمحارلمنلج قبل قنن قد نغدنث حواسرأ اء التيجد 

البسي،جن.يمة بن زهير بن مالك، في هذا يقول ١١قال! حيث، 
إلايندب ولا عليه يتاح لا عندهم القتيل وكان بثآره، أحالوا قل وكانوا 

أياعلى يدله ما إلى فلينغلر فيه، مصابنا مره من فالمعي! ثأره، أحد بعد 

.rnY/nالأب خزانة انظر: )٢( . ١٦١;القرآن مجاز )١( 
٠٣٧"ا/لكريزي الحمامة شرح 'ا/ههبم، للمرزوش الحمامة شرح )٣( 



الكريماكوآن تفسير في ؤكيري ؤكاء> 

عطيةابن إليه ذهب الذي وهذا . ٢١ؤيغم؛١^لذلك فيكمد ثآرْ، أدركا قد 
كالمرزوقيالحمامة سراح بعفى إليه ذهب ما هو البيت معنى في 

قالولذلك بالثأر، الأخذ قبل قالها أنه الأبيات سياق من يبدو والذي 
منعاليه يمحسع ما رأى إذا أثه البيت هذا ررتأؤيل ت البيت معنى في المرد 

بعد،بنأره يوحذ لم أنه ت أي ،. يترف١ا١ لا مثله ثأر أف عبم الجؤع، 
•أي • آحر وجه 'روقيه فقال• ذلك، إلى التبريزي وأشار يترك. لن ولكنه 

لأثهالشماتة؛ موصع فإنه فليشمت، شماته مالك بمقتل رورأ م كان من 
ابنس رث اكأر«ا؛<. إدراك تل النم تال،ذا نياد ين الربع إن نل: 
أخبار.من حوله ما بذكر المت، لخني وشرح بيان عطية 

Iالمسرين صني الشعري الشاهد محمح نسمات 
إيراده:قبل الشاهد شرح أولا؛ 

عن؛ذ.لاثا فكتفي ، يل.كره ان قبل البيت، معنى الممر يذأكر ما كرا 
منمأخوذا أو مختصرأ، الشرح هذا يكون ما وغالبا ذكره، بعد شرحه 
التفسير.فى لها المتشهي الالفذلة 

الشيء،تغطه ااعنب1 عند الكمر رروأصز ت الطبري قول ذلك، ومن 
الثاعرأْ،;قال كا لمئت، U نمته لتغطية كافرأ؛ الليل نئوا ولذلك، 

،٧١ر أشنذكاغلمها سدما وثيدأ ثملأ ه1ازكرا 

اوحررالوج؛زم؛آ؛.)؛(
Y٠٩٩٥/للمرزوهي الحمامة مرح انفر: )٢( 
.٢٨٠وشم\و الممارى )٣( 
لاتم لكريزي الحماة برح انظر؛ )٤( 
المازئ.صمر بن ثعله هو )٥( 
يعفهالمنقود أي• الرثيالآ'ا صوابه وأن تصحمه، الخليل إلى نسبإ مما ااوئيل.آاا قوله. )٦( 

؟٦٦التصحيف فيه يع ما مرح ، ١٣٠المففليات انغلر• بعض• فوق 
.٢٥٥ا/)شاكر( اتجري -ضير )٧( 



اثمضعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

وأناركاؤرأل، كالمة وهو البيت، في الشاهد سرح الهلبري فقدم 
زآذ.الثس أف أي اللل، يها المقصود 

منهالماء بلغ إذا الوادي ظلم ررؤيقادت ت الفراء نول الأمثلة ومن 
تيعضهم أنشدني حلا، فيما ئاله يكن لم موصعا 

ذرق)ا(ر)'ا(يه الشوايق ض يننثأ، ٢ ظلما تنثغ ئكاذ 
لمموصع إلى يصن فيه الماء وأف البيت، في واديا يمم، فالشاعر 

ظالمت فتقول محللما، العرمحت، عند يسمى هدا وأل عادة، إليه يمل يكن 
البيت،ذكر قبل المعنى هذا ثرح الفراء فدم وقد المعنى، لهدا الوادي 

.تعده شرحه إلى يحج فلم 

الشواهدشرح ثانيأ؛ 
إلىالمفسر فيلجا غريبة، لفظة الشعري الشاهد في ترد أحيانا 

فيالغريبة اللفظة ر يفآحر شعري بشاهد ذللث، في تعينا مشرحها 
\لأيق.و وض الأول، الشاهد 

اللغةفي الحج معنى ر يفوهو القرطبي أن ذللق، همل الأمثلة ومن 
أعثثزآو آلتق ثج ئمق أف سم ثن وألمنيآ آلثما ^إن ت تعالى قوله في 
معنىأصل أف إلى أشار [، ١٥٨; لؤماهبملوك< آن عانه ^-؛٤ ملأ 

تالثعدي الخبل بقول ذللث، على واستشهد الممد، I المج 
الثرعمرالالرنريان ث نحجور كثيرة حلولا عونف مس نأنهذ 

لهليس أنه مع الشاهد هذا في ؛التست، المقصود سرح إر جرج ثم 

.٣٢٧والأدية الأزمة ، ١٤٨ديوانه اظر: العامالي. الريع بن _ المت، )١( 
القرآنساني )٢( 
انظر؛صر. حلافة ني مات مجيد، مخضرم ثاعر التميمي، ربيعة بن الر;ير هو )٣( 

الأغاني
.٢٥٤، ١٢٣الافقاق ، ١^١١٤إصلاح انظر: )٤( 



)بالكر(الني مدة: أبو قال نمرق. لفظ ارالني فقال: بالأية صلة 
؛؛Lعورا،:J1قال يائك، ١^ و-ثاك ،-،. piالك؛؛ت 

^^٠١١٢٢الرجال ثس نبي إن بمني ظن 
Iعيي الالمخثز قال العمامه، وكيلك الحمار، أيضا والني 

رعمراr٠الالرنرقان سب تحجوى . ....................
Iذؤستا أبو قال ، هذيل لغة في أيضا والتت 

الزكفتكثوعراثهارممثل بجرداء وحيطة بيسس4 ثدلىحمليها 
الغريبةللفعلة شرحه في القرطبي حرج ففد ٠ الحبال® بوب وال

لهاليس أحرى شعرية بشواهد عليها الاستشهاد إلى الشعري الشاهد في 
الشاهدغريب شؤح في رغبة ؤإنما الممرة، الأية بألماظ مباشرة صلة 

الأول.التعري 

بعده:ما ؤإغفال الإول الشاهد شرح ثالثا؛ 

ؤيثرحه،ألة، المعلى ثاهدأ يورد أن الشاهد شرح في منهجهم ومن 
القارئ،فهم على دأ اعتما والتعليق الشرح من ؤيغمله بثاهدآحر يعقبه ثم 

قولذللث، ومن الثستا، في الشاهد وجه استخراج القارئ يحاول أن في ولغة 
لأنالميح؛ وجه على ارمى® نمإ وهومى فنصي، الصابرين رروأما ت الهلبري 

بالص>_،والدم بالمدح الاعتراض — حد الوا صفة نهناولتا إذا — الحربا شأن من 
التاعر;قال كما أحيانآ، وبالرفع أحيانا، 

لأبيهبت، ونالدارس، مكين يهجو ه، ثان بن ان حبن الرحمن ءد ص )١، 
.٨٩الأديب، زحن انظر؛ ارحمن. لعد بتها نرجح الخندحاتي الأسود ان غير حسان 

)ّب_،(. ١٣٧آ■/الرب شان ، ١٦انمطق إصلاح انظر: )٢( 
ثيالأديم سامحي تثبه اء منجرداء بصخرة وص العسل، حلية تدلمح، إنه يقول•  ٢٣١

ديوانانظّر: ١ لملاستها عنها يزل، بل الغراب ظفر همليها يبتا ولا استوائها، 
.٣٦ديوانه الهازلٍنا/بمي، 

.١٦٦-  ٦١٦٥!القرآن لأحكام الجاسر )٤( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاس شرح في المفسرين منهج 

1شاسكمحمرسمابمم
اللجمردات المليو بذات الأموي نقم حنس الرأي ردا 

قبلهماوالأمم المدح، على الرأي® وررذا الكتيبةار االسثا فنضب 
تلاحر ا قول ومنه واحد، صفة من لأنه مخفوض؛ 

دنبيسبنهم عث كل على ثواصنت النجوم فيها التي مليت 
مين*لا،كئ، يخبص الشرى أنول وأرن؛ م كل مي الورى عيوث 

أنالقارئ بفطنة ثقة الثاني، الشاهد في الشاهد وجه يذكر ولم 
فهمافله، الذي الشاهد في الطبري شرحه ما على الشاهد وجه يقيس 

واحدة،فضية على للاستشهاد مسوفان 

موصعإساعها على مجها يحتمل *وقد الطبري: قول الأمثلة ومن 
علىفيه العامل إعادة نا حيكن لم ؤإن نصبا مجوصعه كان إذ المع، 
ذكره:تعالى قال كما بعضا، بعضه الكلام إتباع على ولكن غشاوة، 
بمّمحكيث ؤووهمح ت قال، ثم رأ؟رقه أماس محدؤن. ولية ير قؤح 
فخفض[ ٢٢-  ١٧لالواس: .ه عأف ومر . بمموث محثا ثم نج- حم. 

•أوله الكلام لأحر إنجاعا الفاكهة على ؛5 الطم، على والحور اللحم 
الثا>قال كما ولكن العش، بالغور ولا به طام، لا أن وطوأ 

فرنه:يصف، 

عمنامامناله شنئ، حتى ياردأ اء ومنسأ ا ءالمث_ه
ماعلى ذللث، ثما ولكنه به، يعلم، ولا يشرب، الماء أن ومعلوم 

الأحر؛قال وكما قبل. وصفت، 
ودئح-اال^ثملداسمأ ^مى مي ^^i، ورأين، 
فرمه®.*يصف، بقوله؛ ثبله محنهما الأول الناهد الطبري ثرح فقد 

.٢٦٤ا/ اتجري)شام( ير نف)٢( . ٣٥٣-  ٣٣٠٢; انجري)شام( 



^^؛لهميم

ذلك،يم، ولكنه به، يعلم، ولا يثري، الماء أن ومعلوم بقوله! وبعده 
الذيالوجه على يدل لأنه الثاني الناهد وأغفل مبل• وصفت ما على 

الأول.الشاهد قي مرحه 

لأشرح؛التكرار رابعا؛ 
عدةفي الواحد الشعري يالثاهد الاستشهاد المقرين عند يتكرر 

مومح،عفيه يختلفإ ما ومنها الشاهد، موصع فيه يتكرر ما منها ٌواصع، 
وسميتهاالشعرية الشواهد أنواع في إليه الإمارة ّؤبمثإ ما وهذا الثاهاو 

المشتركةار.الشواهد ٠١

الشرحؤيختلفإ له، شرحه يتكرر للشاهد المفسر إيراد يتكرر فعندما 
الموصعفي يهليل فقد المقام، حاجة ؛حسب، وقصرا، محلولا المواصع في 

الموصعينفي الشرح يختصر وقد العكس، يكون وقد الثاني، دون الأول 
بالشرحيتناول فإنه البيت، في الشاهد موصع احتلف، إن وأما . كليهما
لنالشعر ببت، محنى إيضاح في زيادة هدا فيكون آخر، وجه من الشاهد 
مرحهاالتي المكررة الشعرية الشواهد الباحث، جمع ملو مرحه، يهللما 

،٧١٠٧صرب، ومحأ الجانب،■ ٥^١١ فى المفسرون قل.مه ما له لتثن المفرون 
٠المقمود تثن امله 

استشهادالشاهل، موصع اتفاق ْع الشعري الشاهد تكرر أمثلة فمن 
محللباالظاهر عليه دل ما الكلام من تحلوف، العرد_إ أن على الهلبري 

حمير!نمت، فى الرمة ذي يقول للاحتصار 

وهولدانها حدا مس له يصبث، أوحيى الليل لمس ملما 
أقبلحين أو يحني! ١١فشال؛ بعده الشاهد موصع رح ث ثم 

هنفالوجه على للاستشهاد أحرى همرة الشاهد ذكر كرر وقن. ■  ١١الليل 

بتمراتجري )٢( . Y٨٩٧/ديوانه اظر: 



لآ*ذآ~ّاالمعس على دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

ءاوه،اأالكلام بدلالة اكتفاء حيف ثم أقبل، حين ارأو ت شرحه ني نقال 
العرب.عند الحذف أسلوب على ١^^^، يالثاهد نحوى استشهاد وهذا 

لغويااسشهادآ يه للاستشهاد كررْ فقد الثالث الموصع في وأما 
*يعني•١[ ; Lji]داسا.ه أيل ^^^١ تعالى: نوله معنى على 
،.٢١بهاافامثن0 نوائم في ادجلى الليل: لبس بقوله 

الزبعرى!ين اض عبد بقول لاسننهاد ا المقرون كرر وقد 

ورمعمارصئثملدأنيمأ الذهى ني ردجسك ورأبت 
فيوأطال نفسه، الوجه على مرات سئر الطبري به استشهد فقد 

منالعرب أن على مضى فيما دللنا ارقد فقال! الأول الموصع في شرحه 
أظهرتبما يعرف معها ما أن ئاسكاك ولم الكلمة، مكان عرفت إذا شأنها 

ميماولا منهلقها، من الغلاهر منه كفى ما حدث - حذفت ما منهلقها من 
قولوكيلك . . قول. بتأويل أو قولأ حذقت، التي الكلمة تاك كانت إن 

حايئن—نيما نتمثدأ الوهى ني ردج—ك َدرأبئ 
ولكنرمحا، وحاملا أرادت إثما وأئه يتقلد، لا الرمح أل علم وند 

^فما إظهار عن كلامه من ظهر قد يما اكتفى معناه معلوما كان لما 
الموضععن الفصل طال إذا حتى ، رح ث دون يكررْ أحذ نم • منه١١ 

فيماكان لما ولكن يتقالد لا ٠افالرمح بحده! فقال أحرى مرة شرحه الأول 
ممامنه ذكر ما بذكر فاكتفى حذق، محا على دليل الكلام من أظهر 

أ'آ/ا،.)مجر( الطري تمر )٢( . U\ry<{/\r J؛\س )١( 
:j_iرواة )٣( 

داغال نزوجك لت و__ا 

)،<تصش,ِص.,ير
.٧٤; ١١ا/ايآ،ه/اااأ، )مم( اتجري تمر انظر: )٥( 



اممريمتفسيرامموآن في هوها ؤهياصر 

ذلكبعد يشرحه لم ثم . ا حذف 
ناا0تعلى يثب أن أراد ذئا بمف الثلهوي الخنق ذي تول ومثاله 

يالنش1قأمرك نيب هي وما عناقأ راحلتي يقام بت خ
هاتحذف العرب أن على مواصع حمسة ني الطري يه استشهد فشل 

راحلتي- صوت أي• - بئام حبش البيت! في والمعنى معلومآ، كان 
بعضلدون بعضها في فشرحه عناق، صوت 

٠جرير قول فثر انه الطبري عند كدلاك لأمله ا وهن 
نرئارولا نى عطائهم ني ما ئمانيه يحدوها ناسدة أعطوا 

الت حو'أذث ولا بقوله! *يعني الأول! الموضع في شرحه في قال 
ثخطونها1فلا العطاء مواضع يصيبون أئهم به يراد فيه، حطأ 

فيالغعلآ بالئرف! *يعني الثاني! الوضع في شرحه في وقال 
ولانقص فيه ليس أنه رايعني تال! الثالث، الموضع في ومثاله ،. العهلثةاال 

،.*١٨حطأ 

جريرابن شرح بمثل جرير ديوان شارح محيب بن محمد شرحه وند 
أردئ،يقال! وجهه، غير في والإععناء الخطأ ارالثّنث! فقال! الهلبري 

.١^^٠٢^٩٢أي! سرئتهم؛ ^j؛ بمي 
تعالى!لقوله يره نفعند حاء عما عطية ابن عند ذلك أمثلة ومن 

بصيرة،جمع *والبصائر! نال! ]الأنعام; من بمار جأءع ^٠٠- 
.. بالاعتبار. فيها المنظور للأشياء المقل تحميل عن يتفق ما وهي 

.Y'A/YY_UljJuJl)٢( . ٢٣١المدر)١( 
.w/r)مم( تمر، ز كما للطهوي اتجري نب )٣( 
Ais\\اا-/مه، ، م/٧٧، ٥٩١آ/ها-آ، )مجر( انجري تمر اننلر: )٤( 
١٤٠٩٨)مجر( انجري شر )٦( ا ١٧٤/١ديوانه ام: )٥( 
إآ/أآها)هجر( انجري شير )٨( )هجر( انجري تمر )٧( 

.١٧٤/ ا حرير ديوان نرح  ٢٩)



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

الشاعرقول فى المحصل المعممذ هى أيضا والصيرة 
٢،نأى عثد نموبما ذس'تي أكتانبم ض تص-اينمم راحوا 

السنها ء الهبيسمرة يٌثي اه• المها سمٍح في اللثرى ل وى 
اممم؛.'آء.
والشاعرالدم، ثلريقه البصيرة البيت! هذا ني الناس يعفى ونال 

وراءالأمر فجعلوا نفتروا، دم ءلل_، في يه مشوا جماعه يصما إثما 
فلهورهم«ل؛،.

ألنا،ٍرربمته ؤسا تعالى! نوله عند تفسيره في لاحق موضع وفي 
كلامفي ءوالبصيرة قال! •٢[ ]الجاب: .ه بجهثمحث لذوب ؤبمه ؤئدى 

الثأر،ءلاوسا في جده يصما الشاعر قول ومنه الدم، من الطريقة العرب،! 
غثرْتدتوانمح، 

نأىعتد مها نعدو زبميزم أكغانهم ض راحوا 
الدمطاو_ا عادة كانت، إذ الدم بهلريقة البين، هذا الماس ونثر 

ثأرهيدرف لم أنه ؛J^Jb vليعلم ظهره حلم، دم من طريقه يجعل أن عندهم 
هؤلاءاقنرح قد أي• القلم-،؛ بميره يريد أيه فيه ؤيظهر يطلبه، وأثه 

،•ظهورهم*ر دراء بصائرهم 
قتيبةابن شرحه وقد الثاني، الموضع في البسن، شرح في أطال فمد 

،^(YUl ) !حرجئ،قد دمارهم أي! اك،؛ من اكفعه ءالبصيره! فقال
أيهميريد لرص، بها يعدو ■؛>/، ش وبصيرتي، أكتافهم، على نمارت 
على- الثأر أي! - اليحول من طلبوه الذي أل أراد بل ؤيقاد! جرحوا، 

الجسي.الحارمثؤ ين حمران ين الأمحعر الجاعلي اكاءر م )١( 
\-\.r/yالكسر العا;ي ، ١٤١الأءمع؛ات !نظر: )٢( 
١٢٤أ/الوجمز الحور )٤( . ٢٤آ؛/)شام( الطري تمر )٣( 
الوجيزالحرر )٥( 



ضن؛ميم

أدركئغد ذحلى أي: وبصيرتي عليهم، مز فهو يعد يدركوْ لم أكتافهم 
الدممن اسداو ما مها يعنى الدم، طريقه التصتن0 إل وموله؛ 

١^^٢،.مقداز 

الشعري:الشاهد شرح ش الأخلاق، 
عدةإلى الشعري للناهي رين المقشرح في الاختلاف يرجع 

المعنى،بتغيره يتغير موصع في البيت رواية في الاختلاف منها عوامل، 
الاختلافيكون أو الشاهد، في التصحيمف وقؤع إلى راجعا بكون أو 

نحوأو عليها، الناهد وحمل الأية ير نففي الاختلاف إلى راجعا 
ذلك،.أمثلة وسيأتي ذلك،، 

منوأكثر الشعرية، الشواهد تمح في بعضا المقرون تعقب ومد 
الطبريفأما يريهما. تغفي عطية وابن الطبري، الإمام بذك عني رأيته 

فىالفراء تعقب كما للشواهد، فهمه فى عبيدة أبى تعقب من أكثر فقد 
والأخفسقتيبة، وابن عبيدة، أبا تعمب، فقد عطية ابن وأما قاليلة، مواضع 

أحيانا،الاختلاف وجه بيان مع يره نففي ذللئ، من وأكثر والطبري، 
مواضع.في بيانه وعدم 

الشاهد:مصي في الاختلاف أولا: 
روايةفي الاختلاف ب، بيالشاهد معنى في الاختلاف أمثلة من 

وهوالتغلبي حتى بن لعمرو به نشعريا شاهدأ روى عبيدة أبا أن البيت، 

متمزماثجف من لن أسا خدة ضثز الجنان إذا زثمنا 
رأسهأو عنقه في البعير ياخن داء رروالصعن فقال: غريبه وشؤح 

اوعانياهمأ/آا-ل)ا(
٧.رقم المطق حانة  ١٤١الأصممات انفلر: )٢( 



المعنىعلى دلألت4 وبيان اثشعري الشاهد شرح في لمفسرين ا منهج 

غيرالطري ورواْ الاس«لا،، على بمك؛ت الذي الرحو به يثب 
بنعمرو نول ومنه . . الميل. ااوالصنر فمالI به اسثهد عملية ابن أف 

'•كنلمي اص 
1سادنسثظئمخذة ضنن المان إذا ك 'و

وهواافتمئما«، الطري وأنثي أبو ناله أث، فتقوم ت أتمر
للحاصر.الغائب من المعنى فيتغير ٠ الشعر نافية لأن حملآ؛ 

ذكركما مخفوصة أبيات عدة مع البيت هذا المرزياني روى ومحي 
دهمرتعطية ابن، 

ينعذمعلينا ولسن ثا هضذوا ما ايص الملوك ساطي 
٤١درددا إذا لسمحامر،مضمح(منمم  زبابير يلمح ٠ 

أسا'ىسمضضلمخذة ضن الجبان إذا وثمنا 
أث١١فتقوم يريد إ نال 

فقال!لغيره يروى البيت هذا أن إلى مشيرآ المرزباني ذلك على عمب ثم 
Iأولها الي المتلمس نميده من يروى البيت ُروهنا 

أذيثكرمارأ،إلابأخاكرم نرى دلت، ينئرمرأنمردجال، 
Iواحرْ البيت، وبعدم 

فشونانيله من له أنمنا . ....................
اكغلى،،حثي بن لجابر الأبيات هده يروون وغيره عبيدة ء.أ؛و 
*مجازفي ميلة أبي رواية به يعني المرزباني ذكره الذي وهذا 

.جازامآنأ/يأآا.)١( 
.oo\/\A)مم( اتجري تمر انظر: )٢( 
)فممئ.ا(االطبري س كما ب ئلروا؛ة ذلك، حلاف \ yU/yالقرأنء ءاساز لي ما )٣( 

ئحرم،.أصابه المطيؤع في الييّت، يكون أن ؤإما وهم، قد عطية ابن يكون أن فإما 
.١٣الثعراء معجم )٥( ما/ا/ا. الوجيز ١^ )٤( 
٠١٣الشعراء معجم )٧( . ٦٢ديوانه انظر: )٦( 





المعنىعلى دلالته وبيان اتشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

،رإع-رايى الإو لطعوا حاللموا حالول الناص أفد 
فقال:ذلك على عطة ابن واعترض . ١^١^٢٢باثها فيه الإث وفنن 

هنافالخلاف ،. العهودار فى أنه وءلاهرْ القرابة على أبوعبيدة ارأنشده 
علىمبض عهلية ابن واعتراض المض، على الشاهد في اللففلة دلالة في 

نحتملمقبل ابن بت كان ؤإن البت، سياق حلال من للمفرد؛ فهمه 
أحدولم أوسع، بالشعر ومعرفته بعيد، غير هميدة أبئر وفهم الأمرين، 

بعده.وما قبله ما لأنبئت؛ الشاعر ديوان في، البث 
صران:ل1ل العلبري؛ *وقال أيضا: عهلية ابن قول ومثله 

:جرير بنيت واستشهد يهلكوئكم، معناه: [ ٦٩
صلألأْ،نضل بمه الأيؤ فدف نزبد أحضن مهمج ني المذى كنث، 

النابغة:وقول 

اليث،ل٦،جث...بنين مضلوه نان، 
فىالضلال هدا له امحنرذ ؤإنما باللفغلة، ، ٠٢٠حاغين يت نفوهذا 

بالهلاكالضلال لففله نفثن أن وأما هلاق، به اقترف البيتين وم، الأية، 
،^-٣٩ثمر 

الهلاكللضلال؛ممى العلبري ير نفعلى هنا عهلثه ابن، واعتراصن، 
بالهلاكوالشاهدين الأية في الضلال ير نفعلير يعترض ولم مهللقا، 

الصلألوأصلر عمرو: أبو *قال اللسان: في قال ذلك. علؤ، القرينة لتوفر 

ديوانه.م، أحل.ه لم )١( 
القرآن.مجاز ثم، له مائة ابي، تمر ولا الين أجد لم )٢( 
A٠١٣٧/الوجيز المٍرر )٣( 
)هجر(اليرى، تمر انثلرت للأخطل،• نب واتجري لجرير، وليس للاخملل، البنت، )٤( 

ه/'بمأا

.٢٥٢الأخطل ديوان انظر• أكدوء. موج ارفي، والطبري* اللءيوان رواين )٥( 
٠١٢الوجٍاِ-ا/•السرد )٧( . ١١٩الأؤياني الأمةديوان انفلر: )٦( 



اممويمامموأن صير في )كري ؤهقامر 

عنغاب إذا الكام وضز غاب، إذا اللض في \و\1 صل يقال: المحوبة، 
إذاوغيره تعيري وأصلك حفظه، عنه غاب، إذا الماسي وصل الغجة، 

أحدفالهلاك ،. صاع(الت أي صلألأ يضل الشيء وصل . . منلث،. ذم، 
قالفكما الضلال معنى أصل وأما قرينة، به اقترنت، إذا الضلال معاني 

وهوواحد، معنى على يدل صحيح أصل واللام *الضاد فارس: ابن 
حقه«لآ،.غير في وذهابه الشيء ضياع 
الأسشهاد:وجه غي الاحتلام، ثالثا: 

إلىلا الاستشهاد وجه إلى متجها والاعتراض الاحتلأف، يكون، قد 
مناللغا الثمث٠ عبيدة: أبر *وقال عطية: ابن قول ذلمثؤ ومن الشاهد، 
وأنشد:الكلام، 
ا1سكلملورئث، الئفا عن كظم حجيج ١^، ن أمورب 

ابنيبين ولم • البيت؛؛ هدا في حجة ولا محمد: أبو القاصي قال 
الكلام،مجن اللغو يعني فيه الرفث، وأدأ الشاهد، في الحجية عدم ّبب عطية 

قدالشاعر أن بالميتؤ الاستشهاد على عطية ابن اعتراض وجه أن والظاهر 
■المعنيين بين المغايرة يحني والحهلمه الكلام، رفثه على اللغا عهلفج 

بمعنىلأية ا هذه في المعفى عبيدة: أبو راوقال ععلية: ابن وقال 
قولهعلى شاهدأ عبيدة أبو وأنشد المقالة، هد0 في الناس وحهلأْ الكل، 

■لمد بت 

جنانهاالنفوس ؛عضن، بمر؛ أد أرصها م لإذا أمكنة ^ ١٢
صححااأْ،.فهوتبعيض ه نفأراد لبيدأ لأن حجة؛ له الثيت، في وليت، 

)ضلل(.•٨ a/ العرب، ائه ي)١( 
■ال/ا-ا.الومز وانفر: *ا/ها-ا، الك .قايس )٢( 
،YY/Yjالو.؟؛١^٠٠ )٤( . ١٢٨العجاج ديوان انغلر: )٣( 
الوجيز١^ ر0( 



المعنىعلى دلألته وبيان الشعري الشاهد شرح في اتمفسرين منهج 

معنىقي لا لأية، ا نمير في الخلاف هو الخلاف سب يكون وقئ 
العربيةأهل بعض زعم ®وقد القلبري! قول ذلك، ومن حجيته، أو البيستا 

١^؛^إلا [ ٩٠لالمساء: ميم إل بملوث اق!زا ^إلأ ت نوله معنى أن 
الرجل،اصل ت قولهم من مباق• وبينهم بينكم لقوم أنابهم ش يتصلون 
إلىيتح انتامرأة صمة فى الأعي قال كما ٠ واسب، انتمى i بمعنى 

،١٣^والأيرف نبمها ينكر دائل، بذ أنكر ث قالت اتهنلم، إذا 
هذاعلى الطبري اعترض ثم . اسبأ،، اتملئؤ ت بقوله يريد 

هذافي التأؤيل لهذا وجه رُولأ فقال• عتيدة أبو إليه لهب الذي ير التف
كانلو والعهد، الموادعة أهل من قوم إلى اب، الأنتلأن الموصع؛ 

قريشاليقاتل . ال؛ه رسول كان لما • • مالهم• إليهم للمنتجين يوجب 
مماأكثر بإيمانهم الحق من الإيمان ولأهل الأولين، السابقين ألهاء وهم 

الدليل. . قريش. مشركي . الله رسول قتال وفي بعهدهم• العهد لأهل 
لهموجبا يكن لم منهم العهد ذي إلى له عهد لا من انتاب أن الواضح 

رأيعملية ابن ولحص ا؛ه«لم. انتمن منهم العهد لذي ما العهد من 
.، ٤ واحتارْ^ العلبري 

توللها وشرحه للشواهل فهمه في للفراء الطبري تعقب أمثلة ومن 
تنوله في جلب الذي المعنى في العرليه أهل لأواُمحلف الطتري' 

نحوييبعض فقال [ ١١٢محمران: ]آو تث ؤثم آم تن ج ^إلأ 
ذكره.ترك قد مضمر فعل ؤ,بمله ت توله في جيبا الذي الكوفة! 

يعتصمواأن إلا ثقموا، أينما الذلة عليهم صربت، الكلام! ومعنى قال! 

.٢٠٢. ٢ ٠ ١ أ/ الوجمز المٍرر يممأه'آ، )مم( الطري شا )٢( 
. U٢٩٤/)مجر( الطري تمر )٣( 
.٨٩أ/ا-Y'U ، ،7، ٢٠٢أ/"اا، الوجيز المحرر انظر: )٤( 



الكريمالقرآن صير هي لأم؛( ؤؤث\شو ؤكا 
Iالثاعر مول ذلك لقوله واسشهد ذلك، فأصمر الن4 من بحبل 

،هروذأ المواد روعاء الحبل وفي نحانه نضدت ثحبليها رأئتي 
Iالأحر وبقول • يخليهاأتبلت أراد؛ وتال! 
سذأدنو حابل كم حض الدهر حانيات حنتغي 

يفسدأمي نقئدأ ولت رآني نن الحطوبمب تريب 
وهوصالته ؤإخلهار محذوف، فعل إعمال فأوحب مفثدأ، يريدت 
ْتروكءرْ،.

فقال!لها، وشرحه للشراهد، الفراء لفهم رده في الهلبري أحذ نم 
لأندعواه؛ صحة على دال فغير الأ؛ياُت،، من لقوله به امتثهار ما اواما 

ممسكا،بالحبل رأته أنها في بينه دلالة ُررأش الثاعرت قول في 
؛الحبلين،ممسكا رأته أنها منه إحيار بحبليها، رأته أنها عنها إحثاره ففي 

صلةالثاء وكانت، الإمساك، ذكر عن تغنى م الكلام من ؤلهر فيما فكان 
،•رأم،رال لموله 

لشرحه،وليس لأية، ا على ودلالته الشاهد لفهم التعقب يكون وقد 
أهلبعض زعم *وند مدة: أبي على ردْ في الطبري نول ذلك ومن 

أنتنثر؛١^١^اللءا نوله: في الذى أن المرة أهو من العر؛ية 
ألمان3اعء نناوه: حل تال كما الذين، بمعنى: [ ١٧]الٍشرة: 

.٣٥ديوانه انظر: )٢( الهلالي• ثور بن حميد م )١( 
مخضرم.شاعر القض، ين من الشرش بن حنفللة اليحان أبو م )٣، 
فةانصرن وند ، ١:١٦١; سري انماني ديوان ، ٢٣•\ا لاغرا» القرآن معاني )٤( 

منقولوعو الشامي، محل وهو الثاني، دون الأول اليت على  ٤٩أ/الحلبي ايابي 
فيشاكر محمود أثبته وقد الناصح، من صهر ولعله المعاني، في الفراء كلام من 

التالبة.الحاشة انظر: التركي. الدكترر وكذا طعته، 
.٦٨٥.  ٦٨٤ه/ )مجر( ، ١ ١ ٤ - ١  ١٣/٧)شاكر( الطبري نفير )٥( 
١.١ U/؛ ابق اثالمدر )٦( 



المعنىعلى دلأتته وبيان الشعري الشاهد شرح في تمفسرين ا منهج 

Iالثاعر قال وكما [. ٣٣]الزمر: ا.ه آلمنهؤى هم ِيبء ؤبمتدق 
حالدرأم يا اكوم كل القوم ئم دماؤهم ينالج حاثئ الذي نإن 

وندالعلة، من وصمنا لما القول هو لأول ا والقول •' جعفر أبو قال 
فيالذي لأن البت؛ وفي الأسن في )الذي( بجن قرى،ا ذلك قائل أغفل 
معناهاأن على الدلالة جاءت قد [ ٣٣]الزمر: إلن<نيه لث1ء قوله; 

البيت،في )الذي( وكذلك ، همقوله; وهو الجمع، 
'انتؤيد؛؛؛، ٥١قوله; في الدلالة هذه وليت )دماؤهم(، وهوفوله 

نائاهقوله: في الذي بين ما فرق فذللث، [ ١٧]المرة: تاراه 
ألوكات توله في )الذي( معنى أن على بها استشهد الش شواهده وسائر 
الأغلبص الحم، الكلمة نقد لأحد جائز لغين الجماعة• يمض ائاه نص 

لها*التسليم يجب، بحجة إلا غيره إلى معنى على العرب، استثعمال قي 
جبابالقرآن لمعاني فهمه في عبيدة أبي على الطبري ردود كانتا وقل 

والشعر،اللغة على يفر فيما واعتماده لف، الير بتنفعبيده أبي عناية عدم 
بتتاؤيلمعرفته صعمت، من بعض أيضا زعم أوقد •' الطبري ثول ذللن، ومن 
الرحمنأد ير، النفأهل من لف، اللأقوال روايتته وقلت، التاؤيل، أهل 

اللفغلينيقدرون قد قال؛ ثم ١^١حم، مجازه والرحيلم ذوالثح٠ة، ! مجازم 
فعلواوقد ت قال عندهم. الكلام اع لانوذللث، واحاو، والمعنى لفغل، من 

تالهيائي هر من برج ببيت اسشهد نم وثديم، ندمال ت فقالوا ذلك< مثل 
النجومتنوريت، إذا نمست، ءلسا الكأس يزيد وندمان 

•رمه بن الأشهب، م ر١( 
^U؛،،الثجرى بن آ/ههلأ، المرة الحماط ، ٢٣١أمؤيون شعراء انظر: )٢( 

الأدب،حزاة 
ا/آمأ،ضاظرىس(آ/ا؟؛.ىم(ا/.آم_اآم،وام:

لعمروينونبث مأ'اآا، للمرزوثي الحمامة شرح ، ٣٨٣السامة ديوان انظر: )٤( 
Iالأمدي شامي 



اتكريماثقرآن تفسير في ؤم£ا لءقام،و 

معنىبين ففرق والندمان النديم في له نظائر بأبيات واستشهد 
الراحموالرحيم الرحمة ذو الرحمن لقوله التأؤيل في والرحيم الرحمن 

منتقدأئال أن إلى . ٠، . . صحته. على معتيهما تأؤيل بيان ترك قد كان ؤإن 
كانعليه معتمد أصل غير على كان إذا القول ُولكن ت عبيدة أبى لك لم

•لف اللتفسير لمخالفته عبيدة أبى فول يرد فهو ■ عواره" واصحا 
أهلير نفعلى لف الري مفلقول ترجيحه بعد آحر موصع في وقال 
منغيرْ على القول هذا احترنا ررؤإنما عبيدة: أبي إلى يشير وهو اللغة 

الكنا إذ والتابعين، الصحابة من الملم أهل أقوال لموافقته الأقوال 
مجيئاعنهم وحاء منهم، به القول اّتفاصن فيما عليهم الخلاف تجير ن

وجهعلى فيه قال ممن قلنا ما غير ذلك في قالوا الدين فأما العذر. يقطع 
أوالصحابة من إمام إلى يعزوه أن غير من المربط، كلام من الانتزاع 
فياختلفوا فإنهم المعروف وجهه غير الملام تحمل وجه وعلى التابعين، 

البأنهم اللغة أهل ير نفيعيب الهلبري أن فظهر . ،٠ .. بينهم. معناه 
وردبما القرآن معاني في ؤيقولون والتابعين، الصحابة ير نفإلى يتلفتون 

الصحابةوتقدم المريم، القرآن خصوصية إلى نفلر دون والشعر، اللغة في 
غترهم•عر معانته معرفة في والتابعين 

الشعريالشاهد معاني في رين المقاختلاف على الأمثلة ومن 
معلقته:في كلثوم ين عمرو قول في اختلافهم 
ندنارمأن فيها الملك نمينا يزال ث عا نلدوام 

بالأيامالنعم لتمية وجدنا قد منهم: آحرون اروقال المحلبري: فقال 
كلثوم:بن عمرو بقول لدلك استشهد ثم كلامهم، في شاهدأ 
يديناأل فيها ادئأ1ث، عصينا طوال ث عا نلام وت

ء

)شام(اتجري نفير )١( 
.٣٧•ديوانه انظر: )٣( . ٣٩- )مم( الطري تمر )٢( 



ر~ذت~^إالمعنى على دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفس-رين منهج 

الناسعلى لإنعامهم طوالا، غرأ جعلها إنما يكون ففد 
٠[يأبنم ءؤودْؤإئم ت نال لمن شاهد فهدا قال; . فيها
وامتناعهمالملك، على لعلوهم عرأ نميتها يكون وقد هال! ثم اض، بنعم 
أعدائهم.على ومحلواد لهم، م فأيامهم منه، 

البيت،هاJا في أن من القائل هن.ا قال لليي وليس I جعفر أبو فال 
وصم،إنما كلثوم بن عمرو لأن وجه؛ النعم معناها الأيام أن على دليلا 

منالمللث، على وامتناعهم فيها، عشيرته لعز غث بأنها الأيام من وصمؤ ما 
يومنهل لفلان كان ما ت الناس بعض كقول وذلك، يالعناعة، له الإذعان 
إياهاوصبمفه وأما بخير، مذكور يوم له يكن لم أنه بدلكا يعنون أبيضي، 

النابغة!قال كما شدة، حال فى إلا يالهلول توصم، لا فإنها بالهلول، 

الكواكب،بطي■؛ أناسه وليل ياصب، أميمه ب-ا لهم كليني 
ولاقومه، أعداء على مكروهها لشدة بالعلول عمرو وصفها فإنما 

.، أ قلئ،،، ما غير ، UJJJوجه 
تعالى:قوله ير نفيل كذللث، عطية ابن ذكره ما الأمثلة ومن 

نال؛حيثح [ ١٤٧لاو-غرة: .4 !^، ٧١ثى يدن ئلأ 5^؛، من ، ٠^١٢
ومنهفيه، ثلث، إذا الشيء في وامترى أمته. والمراد .، للني ررالخهلام—، 

أفعلى شاسأ ، القبري^ وأنشن. . هداقول في يشلأ، هدا لأف المراء؛ 
.لأعي ١ قول ماكوف الممترين 

.نزتحأإذاناءاثسا،٢^١^^ غلى ئذث 
*البممثا في الممترين ء قالوا وغمره عبده أيا لأن ذللث؛ في ووهم 

؛:إتعصس_س
.١٩١م )شام( -ت'اسي اير:)٣( 
.٧٣ديوانه اظر: )٤( 



اممريمالقرآن تفسير هي ءاك1محر 

الجرييحتلبون كأنهم ،؛ لتجرلأ همرأ بأرجلهم المد يمروف ١^ هم 
الطبرير؛قال كما الثالث، من معنى البيت في فليس منها، 

موجود؛فيه الشلأ، ارمعنى فقال؛ ععلية، ابن على القرطبي رد وفد 
منمنه عهده ما على هو هل صاحبه، الفرس يخسر أن يحتمل لأنه 

شرائه،أول عند هدا يكون أو شيء، أصابه يكون لئلا لا؛ أم الجري، 
رينالمقتعقبالت، على والأمثلة . ، اءر . . جريه. مقال،ار ليعلم فنجريه، 

كثيرةإعرابها أو سرحها، أو الشعري الشواهد فهم في بحضهم 
Iللشعراء الممرين تغليط 

النواسفي اللغة من ورد ما بحص يرد من المضرين من وهنالث 
عهليةابن ذكره ما الأمثلة ومن الشاعر، تغليهل باب من وهدا الشعرية، 

هومح؛نآزلثا أم هم ^^١ تمالى: فوله في الثلوى ير نففي 
منبإجماع طين، الوى الوالثّقال: حين، [، ٥٧]\وقوأ: وألثلوةه ألس 

فقال؛،، الهدلء؛،ل غلثل وقد . . المسرين. 
مموئنال٦،نا إذا الئنزى من ألد ضم فيدأ ئاف ا زياثق

غتلهلنمل، إلا يكوذ لا الشوز ولأة العز«سؤ الئلوى ظن 

تئال ثم ليحط، ١ ذكر حيث، ، ٢ ١ / ٢ لقرآن ١ نفير في اليان مجمع قي لهلرصي ١ ترحه )١( 
.٠.. . _jaI ما المتخرجم؛ وقيل• صيرها، لهلول، درورعا، في الئاكص رربمس 

.Y١٦٤/القرآن لأحكام الجاح )٣(  ٠٢٢. ٢١ا/الوجيز المحرز )٢( 
.٢٨٣*ا/، •"Y١٣/؟\<Y، أ/،آ_اآ، ، ٣٢ا/•)ناكر( الفري ير نفانفلر: )٤( 

٩٩.\-إ\لأ\ ، ٤٨. iUfo، ١٧١؛/، ٢٨٤ ٤١٤ا،/، ١٧٢،
- ٩\، ، ٤١٥^f\\٤٤٥.  ٤٤٤/١٢، ٣٢٤/١٢ ،llf\r \ .إ٩^٦ ، ١٤٥\T.
\.oi!>\/، ٩٩، ١٩٩/٣المحررالوحيزوغيرث، r\/٩\0إ ، ٢٢•

١٥٠ ،ro/\y \.٦!، ١٢•'\إس ، ١٦، ١٣٦

ابنوهو كالعلري، الهذلي زهير بن لخالد ضب وبعضهم الهذلي، ذؤيجح أبو هو )٥( 
ذؤيب•أمح، أحن 

\,oa\/الهذليين ديوان انفلرت موصعها. من العسل آخذ والشورت ^^٠١، ت نشورها )٦( 
٠٣•٦/١الوجيز الحرر )٧( 



المعنىعلى دلاثته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

العلماءتخطئة من وهذا العنل، إلى بالئالوى ذهايه فى عطية ابن 
كتابهالمرزباني فيه صنت وند اللغوسن، لبعض مذهب وهو للشعراء، 
لتعقباتكثيرة أمثلة وذكر الثعراءا، على العلماء ماحي في ارالموئح 

.للشعراء العلماء 

الفارسيونال طائر، الئالوى إيما حالي، ®أحطأ الزحاجت وقال 
لأيهنلوى I للعسل ونيل ملاق، ما كئ السلوى ت الزجاج على يرد 

منوعير؛ الهلخ مونه فيه يلحقلثا مما عيره عن وتأتيه بحلاوته، يسليك، 
اكاعة«لا،.أنواع 

ادعاه*ما فقال! للشاعر تخطثته في عطية ابن على القرطبي رد وقد 
إنهوالتفسير اللغة علماء أحال ، المورج فال ونل يمح، لا الإحماع من 

لأنهيه سمى كنانة، بلغة كذللث، أنه وذكر الهذلي ؛بيت، واستدل العنل، 
٠وأئد اللوان، عين ومنه به، ينلى 

مابجغثىسكوإنمح1،صص ١^٥١ لوأفرب، 
الهذلي:بيت وذكر العنور؛،، والئلوى الجوهري: وفال 

ئشورهاما إذا الئلوى من ألد . ....................
ولمنكرعلطا«أْ،.

علىالأمثلة ومن للشعراء، العلماء بعض تخهلئة عطة ابن رد وريما 
الأجاج،البحر في ينصب، كله الفرات، البحر فإن رروأيضا قوله: ذلك، 

أبوخطى وقد محمد: أبو القاصي قال حميعا. منهما الإحراج فيجيء 
الجوهر:صفة في فوله ش ذؤيج، 

•دل'مابم الترآن معاني ت وانظر ، ٤ ٥ ٩ / ْ الوحز)تطر( المحرر )١( 
نونيأحمل.، بن المحلل أصحاب اعيان أحل. المصري، الا.ومي عمر بن مورج يو )٢( 

الوعاةبب انظر: 0ا<\ى نة 
.I٢٣٨١/ الصحاح انظر: )٤(  ٦٠٤• ديوانه في كما لنمحاج )٣( 
.٤٠٨. i'V\/القران لأحكام الجامع )٥( 



امبمراهمآن سمير ض ٦
ثنثإ^^====^==^ضيص====ثإ= 

،١١٤٣^يريها المرات يدوم لفئة بن شئت ما مها لجاء 
الفرةة«رى.هلْ -اؤيل من U على خطأ ذلك ويس 

الواحد؛المفسر عند الشعري الشاهد شرح في الاصطراب 
•مختلفين موضعين فى عرى الللساهد ر المفمحمؤح ثختلما قد 

َكانءدابهثا ءؤإرن< ث تعالى قوله يره نفعند الطبري أن ذلك أمشلة ومن 
غراماكان جهنم عذاب ررإن الغرام؛ ير نففي قال [ ٦٠]الفرقان: عملما؟ه 

ومنهله، ومهلكا الكفار، من به عذب من مفارق غير ملازما دائما ملحا 
إنهبالماء المولع للرجل قتل ومنه وانم؛ن، الغرم من مغرم، رجل قولهم: 
•لأعشى ا قول ومنه عنه، بمسر لم إذا بفلان مغرم وفلان بالنساء، لغرم 
يادي،لصلا فإيه جزبملأ بنط ؤإذ عرامأ تكن ائن، ثنإن 

مهاكاصاحبه، يفارقه لا لازما، عقابا عقابه كن يعاقب إن يقول؛ 
له«ر؛/

]الواثعة:ا.اه لمميؤن ^،^١ تعالى: لقوله تفسيره عند قال حين في 
منقول بالصواب ذلك في الأقوال اروأولى I أيضا الغرام ير نففي [ ٦٦

ومنهالعذاب، الحرب! عند الغرام أن وذلك لمعدبون، إنا معناه! قال! 
الأعشى!قول 

تناليلا جربلأ ننط  oh—ابم،لمشنمرئ إذن
ءدا؛ااايكن غراما! يكن بقوله: يعّي، 

الثانيةوفي الأولى؛الملازمة، المرة في الميت ش الغرام فمئر 

٠٥٢ديوانه ، ٥٧^، ٧١ديوان انفلر؛ )١( 
.٥٩ديوانه انثلر: )٣( . ١٦٣/١٣الوجٍزالمحرر )٢( 
آآ/آه'ا.وانفلر: )هجر(يا/ههأ، الطري تمر )٤( 
الطبريمن نسخي من مانط الموضع ^ا  ٠٢٠ . )الحلبي( الطبري ير نف)٥( 

هجر.دار طبعة 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح فى المفسرين منهج 

الملازم،العدابؤ مو فالغرام تعارض، يرين التفبين وليس بالعذايت،. 
تقييدهدون بالعلاد_، يره نفعلى الثاني الموضع في العلمري اقتصر وند 

الشاهد.مرح في اختلافا يكون أن يشبه ما هدا ظاهر فكان بالملازم، 
أصل®عرم® مائه وأف الملازم، العياب بأنه اللغة في الغرام ثنن وقد 

الاستشهادإلى عبيدة أبو مبق وقد ،. وملأرةل ملازمة على يدل، صحيح 
.لالهلأك سبب والعداب . الهلاك بمعنى بأنه ومرحه الشاهد بهذا 

تالشعري الشاهد شرؤح أنولع 
فيهاورد الم، المسألة نؤع على عري ل١ للشاهد المفر ممّح يعتمد 

الشاسيشرح فإنه معجمية لغوية ألة مكانت فإن الشعري، الشاهد 
الشاهديشرح فإنه نحوية ألأة مكانتا ؤإن معجميا، شرحا الشعري 

الشعريللشاهد الشرؤح أنواع قمتا على وبناء • وهكذا نحويا، مرحا 
الأتية:ام الأنإلى 

اللغوي:الشرح أولأ'ت 
رابنيت المائل قول من مصدر لاوهو الءلبريت قول الأمثلة ومن 

نالهذلي جزية بن ساعية قول ذلك ومن نيبا• يرسى الثيء 
،٣٣نز كان ند أن نين، محلا ّه ضنوا ئد القوم تركثا فقالوا: 

بعنيجائز• ن والكأكثن، والفتح وخصزوا حضزوا ؤيروى؛ 
فيه.شلثج لا فيه® ري_ا ®لا بقوله: ؤيعتى به، أطافوا به® ®حصروا بقوله: 

ثتل®إذا لجم قد يقال: قتيلا، بمي لجثمُ نم كاف قد ُُأل وبقوله• 
الهمزة،بكر إمة( )بعد العقيلي الأمهتط ®وقرأ الزمخشري: وقال 

عدي:تال العمة. والأمة 

القرآنمجاز انظر: )٢( . ٤١٩اس؛/.قايس انظر: )١( 
)ثام(اتجري تمر )٤( الهللضا/آامآ. ديوان انظر: )٣( 



اممويمالقرآن تفسير هي لءثاء> 

،فاك!^١١وارئيب والإئة ئلمسضحوس 
كثيرةذلك على والأمثلة . يالجاهء عليه أنعم ما يمد أي• 

النحوي:الشرح ثانيا؛ 
الكلام،معنى ذللئ، كان اروإذ الطري: قول ذللثج ءلى الأمثلة ومن 

وجهين،من الرفع يأتيه [ ١٨لاJمرة: عص^ م ^خم فوله: أن فمعلوم 
وجهيزتمن والمحب 

وقل•الل«م. من فيه لما الامتثناف،، فعلى ١^^، وجهي أحل فأما 
عنحبرأ كان ؤإن وترفع، فتنصب والانم، المدح في ذللث، العرب تفعل 

الشاعر:نال كما معرفة، 

نداأبىا^رنإاللأبمأنسسن:ا 
ائالأزرنراس__نناثزبةفلث_نك 

ماعلى والطيبين العلبون وكدلائ٠ والنازلين، النازلون، فثروى: 
المدحا؛من وصفت 

اممهأراد إنما بعضهم: .فقال . *. العليري: فول كيلك الأمثلة ومن 
علىالإيهام ٤^١[ ]١^: ٥^٠^ آثد أر 'ةنج١دمح ت بقوله ثناؤه جل 

الدزلى:الأموي أبو تال كما . .كاذ. ذلك أي فهو؛،ip خاطبئ، تن 
والرصئاوحمرة وعئانأ نديدأ حئأ نحمدأ أحث، 

مالكاى !ن دنخ3ليء ودسثا أصنه رنذأ حنهم ناكر فإذ 
سمىمن حب أن فى شاكا يكن P الأموي أبا أن شك ولا : قالوا

لماأنه الأسود أبي عن ذكر وند به. حاطه من على أبهم ولكنه رشد، 

انثلر:المتهورة. ضياوته من المائي ند بن لعدي )١( 
Y/؛،U؛.الكشاف )٢( 
.٤٧٧-  Y٤٧٦/)شاكر( الطري شر انفلر: )■٢( 
.١٥٢ديوانه انفلر: )٥( ؟. TYI)قام( الطري شم )٤( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح فى المفسرين منهج 

انتئنإ وافدا كلأ ففال: ؤثككث؟ له: قيل الأسان هالْ قال 
[٢٤]صبأ: فيني4 صام ذ أو ندى تك أؤ هث: اشد بقول 

رالخلال؟(( من الهادى في يهذا أحبز من شاكا كاف أو فقال: 
اللامبكسر ادارك، بل قرأْ: من قراءة على رروأما الهلبري: وقال 

بل:معنى يكون أن وهو مجاهد، عن ذكرنا الذي فالقول الدال، وتشديد 
الكلامأول في كان إذا أم، بل وموصع بل، موصع أم تضع والعرب أم، 

أماكُ؛امثملالثَثماإ,.ابيأضبك 
،•٢١٠حمب؛إلي مأ بل يخي 
لقولحنى ابن رواية على تعقيبا قوله عملية ابن عند الأمثلة ومن 

،٣٣ثب ظ ذنتا نلؤ المارتدعي أم أبيىوأست 
،٧٠١!الصحح؛ المعنى يتم وبها الرواية، رروهكدا قال: اركل((. يرغ 

صإغأى، قوله هر ١١٥لكان كن(( ١١نصب ولو الذنوب، جمح من الترو أراد 
ولميبغوثه التقدير: قسح. وهو الخبر من الضمير حذف هو وهذا يعفه. 

ذلكمن أقل ؤيحذف . . الصالة. من كثيرأ الضمير يحذف ؤإنما أصنعه، 
ؤيتجهالجم، أبي بيت في جاء كما قبيح الخير من وحذفه الصفة، من 
بوجهيزتمحته 

كماالفعل يطلب استفهام ألف قوله صدر في ليس أنه أحدهما: 
[.٥٠؛: XLJI]ؤأئةكأ4 تحارت قوله في هي 

حرفوذلك المحذوفة، الهاء من عوضا اليسن، في أن والثاني• 

.٢٣٦.  ٢٣٥آ/)شاكر( اممري -فير )١( 
\\ربمأ.)شاكر(الطري -ض وانظر ، ٢٥;١٧)مجر( الطري تمر )٢( 
.١٥٠ديوانه انظر: )٣( 



^^؛سمئيم

ابءفى|صغ«لا/أض الإطلاق، 
الأسى:الشرح ثالثأ: 

فيهايبدى نقدية، أدبية نغلره الشعري الشاهد إلى النفلر به وأعني 
علىاللفظ، حيث، من أو المعنى، حيث من البيت، جمال فى رأيه المفر 

رينالفأن على ير، النفكتب، فى الة أملذللث، وتجد الر. نقاد عادة 
دلل،يكن ولم النفير، كتب، فى فنيه نفلرة السعري الساهد إلى يتطروا لم 

فيبها يحتج حجة أنه على الشعري للشاهد نفلروا ؤإنما أغراصهم، من 
القرآنمعاني فهم وهي أمحمى لخاية صروؤية ووسيلة ونحوها، اللغة 

علىللحاففلة يالشعر اهتمامهم كان اللغة عالخاء أكثر إن بل وتفسيرها. 
الغايةفكانت، له. والاحجاج القرآن، فهم في يه والاستعانة اللغة، وباُت، 
،٠وثكحهل الشعر جمع حركة في دينية 

الشاعرأم:ررفول عتلية: ابن فول ذللث، ومن 
إوااحث،ذ،صل،،فاسراخس لسننن.اذ، 

الشاعرأقول وأما ٠ ١ الرائحة. من وقيل! الراحة، من امتراخ 
برادرأ،دأحىء يعيس أن يولأ ئميم من متت امحت، نما إذا 

الناسبعض ذهط وقد حقيقه، الميتر يريد أف الهجاء في فالأبلع 
موضعفي وأصاف ،. أثعراال والأوت، الموُتإ، محارن مى أراد أمه إلى 
البيت،هن.ا في ررامحتراحء قوم تأول رروقد فقال! الشاهد لهدا مرحا آخر 

ه/1أأ\لأالوجيز اوحرر )ا(
.١٩-  ١٨للمالكي النعرة الثواس دراّة في الطري جهود انثلر: )٢( 
.١٥٢الأصمعيان، )٤( اشاي. ١^٠ بن حمدي مو )٠١( 
لأبىوقيل ، ٤٨•للمرزباني الثسعراء معجم في كما الكلأبي المعق بن يزيد هو )٥( 

ا/أ؟آلأالكامل حواشي في كما القسي مهوش 
.١٢٢٤; الكامل ، ١٩ا/•والتيين البيان )٦( 
الوجيزالمحرر )٧( 



السنيعش لخه دلا وبيان 

راحه®الموت يي يرى لا جاهلي، نائلمث إذ راتحه؛ اكب ت بمعنى 
الناهدفهم في ودينه الشعر قائل بعمر لمعرفته توفليفا هذا وفي 

حنعلى دلالة فيه إن كما بعض، على معانيه بعض وترجيح الشعري 
جزءوهدا معانيها، ت، بحالعبارات ترجيح في وبراعته للأدب، تذوقه 

الاندالأدبي.عمل من 
معألا لأئ، إن ؤ تعالى! فوله نمير عند عهلية ابن فول الأمثلة ومن 

[!١١٩، ١١٨]ف: .( ثناى وثُ فها قلثؤإ ب وأهك، .ا همئ أثُ ليا 
الضحاء،مع والغلمأ العري، مع الأية هذه في الجؤع تعالى الله #وجعل 

معوالعري المتنامب، الفلمآ مع الجؤع يكون أن الكلام عرى وكان 
ذللئجيفعل والحر البرد، بثه ييمس العري إذ نتفاد لأنها الفحاء؛ 

ومنهالئنت،، ثفرق أن العرب،، كلام في مهح الهلريقة وهذه بالصاحي، 

ذاذ،كامأ أطن ولم يث، ل^٧ 'للم/ف، م' 
تيكئفيكئ؛سإثل"<ُلافاذئالئُيُوممحز 

،لنسوا حانظه القيسرإ امرئ بيتي أن إلى الأدباء بعفس ذهب وقد 
الكاء-ّ-ا*تبعلى يناسب، الملاذ من وعيره للمسي الخيل ركوب، وأو 
القيسامرئ لأبيات التوجيه هذا المرزباني ذكر وند 

شرحفي الأدبية للجواست، المفسرين لإشارات كذللئإ الأمثلة ومن 
فهبه'ثابت بن حان قول ذكر ععلية ابن أن الشعري الشاهد 

دمارئجدة مص يفلمرذ وأسائئا باضحى يلمعن الم لجمنالم، اث 
»فاإمفقال! للتقليل لا للتكثير أتت، هنا الجفنان أن على به ل وامتد 

ه■؟.ديوانه انظر: )٢( ٢. الوجتزه/• السور )١( 
.٣٨اJودح انظر: )٤( اوحررالو.؛نياا/ااا. )م(
.٣٧١ديوانه انظر: )٥( 



الكريمصيرالقرآن فئ وضري ؤءثاء> ا——ا 
نثإ==د^^^=^^==ض=ض=يخ=ضو= 

نقد®وتأمل ت فقال البيت على أدبيا تعليقا علق ثم الجفانءا كثرة إلا يرد 
الأعشى،لا الذبياني التابنة نقد يقصد وهو ،. البيت١١ل هذا فى الأعشى 

لهيضرب الذبياني التايغه ®كان قال! العلاء ين عمرو أبي عن روي فقد 
فأتاهأشعارها، عليه تعرض الشعراء فتأتيه عكاظ بسوق أدم من قثه 

٠حان اسده يم د، اعمن اول فأند0 الأعمى 
دمانجدة من يشطرن وأسائنا يالصحى يلمعن الئث الجئاث لنا 

ابنناينا وأكرم حالا بنا نآكرم داب؛مح، العنقاء بض ولدنا 
ومخرتوميومحك، جمحانلق أقلك ولكنك شاعر، أنت المابنه! قال 

منكثير يذكرها القصة وهذ0 ،. بنن تفخر ولم ولدت بنن 
العرب،عند للشعر المحيية الفلرات أوائل من أنها على والشاي المقرين 

الأثيرابن منهم العلماء، من عدد ذكرها الخي القيان هذه رد ومد 
أبيابن وأثار ،، اول حقول تصويب في طويلا كلاما ذكر فقد 

والمحمهالمبالغة، ترف اف حعلى عاب إثما ®اكايغة أ0 إلى ، الاصع^ 
المايغي((يد في امءلا.ءه عنه روي ؤإل حان، ْع والصواب مشهورة، 

مزيدلا يما فيه الشاي أقوال وحمع البست، هذا 'ثيح في البغدادي وأطال 
للبيمتا،نقده في المابعة كلأم ورد ان حمحول تصويب وخلامجته عليه، 

القلةحمؤع وزن ورد قد ولأنه قلة، أو كثرة كونه دون بالجمع العبرة لأن 
الأعتراضلا"ا.فتهل الكثرة، به مرادأ والشعر القرآن في 

٣.سكرى الأدب في انمون )٢(  MTl\rالوجيز الخرر )١( 
.٣٠٩انئرأ/م'ما_ الذل انظر: )٣( 
-(،٥٦٥٤-  ٥٨٥)المصري، ظافر بن الواحد عبد بن العفلتم بد الدين زض هر )٤( 

انظر•القرآن• وبدع التحبير، تحرير كتبه من فيها• وبرز والكتابة بالبلاغة اشتغل 
.٥٠للمحقق التحمير تحرير مقدمة 

٠١٤٨القرآن إعجاز وييان والنثر الشعر صناعة قى التحسر تحرير )٥( 
.١١٦.الأدب حزانة انثلر: )٦( 



المعنىعلى دلالته وبيان تشعري ا الشاهد شرح فى المفسرين منهج 

الأنبارىابن فول ح-ان لبيت فهمه فى عطية ابن فود ؤيويد 
لملأنه الكثره؛ معناها ههنا ررفالجمتات ت حسان بيت معنى في 

الماوح«لا،.في ميالغأ كن لم ذلك أراد لو لأنه قليله، حفات لنا أ0 ثري 
اكلاغي:الشرح رابعآ: 

البلاغيالسرح رين المفعند السعري الماهد مرؤح ا^٠١٤ من 
وتضمنهاالمقرة، لأيات ا بلاغة بيان سياق في ورد إذا وذلك، للشعر، 
فيإليه ذهب ما تؤيد عر المن واهد لر المففيأتي بلاغية• لصورة 

بلاغتها.يوضح شرحا ؤيشرحها الأية، نفير 
شروحهمفي البلاغية الفنون من لكثير رون المقتحرض وفد 

فيمشروح هو مما ونحوها والكناية والتشبيه كالامتعارة الشعرية للشواهد 
وردفل فالهلبري الجاJ_،، ^ا في رون المقتفاوت وقد البلاغة. كتب، 

الفنونعن التعيير فيخ انه غر البلاغة، المرؤح من كر ره تففي 
بعدهالاصعللاح عليها استقر الي، بممياتها ميتها بتيلتزم لم البلاغية 
غيرهاعلى يره نففي البلاغة شواهد غالمت، فقد الزمخشرى وأما لتقدمه، 
منها،إقلاله مع بدللئ، عناية له ءهلية وابن نفيره، في بالبلاغة لحنايته 

مابمثل منها الكثير وثؤح البلاغة شواهد معفلم نقل فقد القرحلبي وأما 
يليوفيما مواء. حد على والبلاغة التفسير أهل من المتقدمون شرحه 
إليه.الإشارة تقدمت، ما على تدل التي الأمثلة بعض 

لقولهيره نفعند الشواهد من الطبري أورده ما الأمثلة من - ١ 
ممغيثص لتا مت؛ا ؤإن ألأيلأ ينه يممبر تا ^j} بي ٠^٧٤ تعالى: 

أولافسرها حيث، [ ٧٤]البقرة: أاأؤه ئيهق من ثيثثل تا مئنا قؤ ألثا.« ينه 
يتردىأي• يهبعل•؛ لما الحجارة من ؤإن ثناؤْت حل ؛دللث، ءايحتي بقوله؛ 

ذكرثم وحشيته«لأ،. اممه حوف من والقح، الأرض إلى الجبل رأس من 

.YU<\/r)شاكر( اتجري تمر )٢( . y-r\/واو>نث، اوأوم 



^^ذ؛؛هريم

هوؤإنما حمقه، على ليس الأية ش الهرط أن إلى ذهب من قول 
Iكقوله الله حشمة من يهبط ت آخرون *وقال ت فمال المجاز، محن صنب 
أييدؤإنما ت نالوا له. إرادة ولا [ ٧٧]الكهف: شسه أن يرب ؤ.ءدارا 
اللص،حشية ئد من خاشع هابظ كايه يزى الله، أمر عثلم من أنه يدلك، 

ضيىاهأمن4أسضهم'"قث!لهمِم 
تله عدوآ ، صفكاهل أبى بن سويد قال وكما 
اسنن،أصلمالتغرأ،خاشع اوثنحرلأدرس اجذ 
تعطية ين حرير نال وكما ذليل، أنه يريد 
االئع والخال صورالمدينة ئضمحنئ( حبرالرصؤل لثاأئى 

النجارعلى الأيه حملوا الذين رين المغبعض رأي يعرض ثم 
هأممه حسو مذ قوله؛ معنى آخرون؛ *وقال فيقول؛ العمالي، 

قيل؛كما صانعه، على بدلالته لغيره، الخشية يوحيح أي؛ [ ٧٤]البقرة• 
فيهاالرغبة إلى الناس تا.ءو وفراهتها نجابتها من كانت، إذا تاجرة، ناقة 
عطية:بن جرير نال كما 

د1-ميئروامالماله فأعمى مهار٠ آما 1ن تجهوأعورمن 
الذيالنهانى صاحبه يريد؛دللثج وهو والنهار، لليل الصفة فجعل 

هذهعلى الطبري يعقب، نم ،٠ به*لوصفه ما كال فيه أئه أجل من بهجوم 

>٢٠١المنميان )٢( سيقل>ردجه. )١( 

محنسُسل,ثء

.Y٢٤٢/)شاكر( التوى تمر )٤( 
x٠٨٧٧/ديوانه انظرت يالموءات. يالليل بصٍر الخيرات، عن بالهار أعور هو أي )٥( 
٠٠٢٤٣  Y٢٤٢/)شاكر( اتجري نمير )٦( 



المعنىعلى دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح فى المس،رين منهج 

ئحتملهمما المعنى بعيدات غير كانت ؤإن الأقوال اروهذه فيقول؛ الأقوال 
فلمخلافها، اللف، علماء من التأؤيل أهل تأؤيل فإف التاؤيل، من الأية 

مهالأممى إلى الأية اؤيل صرت، جز ت ن
المجار،من الأية عليه حملت الذي التفسير يسشعد لا فالطبري 

التيالشعر شواهد نقل وقد السلف، لقول لمخالخته به القول يرى لا لكنه 
٠موجزأ شرحا يعضها وشرح المفسرون بها استدل 

سرحاالممعرية ل^ساراهد ا سمح على لاملة ا وممني — ٢ 
يرمثؤأئن للي دعوة تعالى" لقوله تفسيره عند الطبري ذكره ما بلاعتا 

ي؛إءبءهم وما  ٠١٠ألتا؛ إن إلا ينح؛ لهر هنقيوة لا لوه ثن 
يدركهلا فيما سعى لمن تضرب والحرب أ0 إلى أشار حيث [ ١٤]الرعد؛ 

Iيعضهم قال الماء، على يالقايص مثلا، 
أناملهقه تناءلم كقابص وفوقاإليكم ؤإثاكم فإئي 

علىالقابض يد فى كما إلا ذللئج من يده في ليس أنه ؛دللث، يعني 
أنواعأحد وهذا . يدهء في شيء لا الماء على القابض لأن الماء؛ 

التشبيه.

تعالى؛لقوله تفسيره عند الطبري ذكره ما الأمثلة ومن - ٣ 
آل؛قث، حي[ ٤٦لالأن__مالت ه رثدكت وثو،لب ثمثاوأ ثنمعوأ ولا ورسولهٍ أق 

الريحبه؛ ر ؤييحبه ما عليه مقبلا كان إذا للرحل يقال مقل، رروهذا 
لأيرص؛ا بن عبيد قول ذللثإ ومن يحبه، ما يدللث، يعتي علته، مقبلة 

١٣دمن يئح ثن للقوم والفضل سطجؤ من النغم، يوم حمياك كما 
ء ٢

الٍرحس.الحارث بن فائ ص )٢(  ٦MX! )شام( اتجري -فير )١( 
.r^r\االأدب حزاة -؛، YUيجازالقرآن؛/)٣( 
آ؛/ا<ا،مآ.)شام( -ضيرانجري )٤( 
والكسر.بالفتح ٠لاؤ٥ نحسي، أمحي، بتي ديار في حل محنجه؛ الجبل، أمقل الننم،ت )٥( 

.٥٩ديوانه ت ١نثلر 



الكريمالقرآن تفسير هي نكرى 

والكثرْلأا،•المأس ن مض 
معالطبري مذهب لأية ا هذه تفسر في المسرون ذهب وند 
نفوذني شبهت الدولة، ^: ١٠الزمخثري: فقال التمير، قي الاختلاف 

أنعلى ^والجمهور عطية* ابن وقال ٠ وهتربهاا؛ ثالرح وتمشيه أمرها 
والقوة،الضر بها والمراد مستعارة، هنا الريح 

الطبريعهد على البلاغة مصطلحات استقرار عدم إلى يٌود وهذا 
المتأخرين*عند بخلافها مثلا، الاستعارة فمي 

إوهأت تعالى نوله ير نفعند الطري نول ذلك ومن 
الرجزيقول كما مثن، هذا ؤإنما الاستسلام، هو ٠والسلم •٩[ ؛ ٠٧١]

وانقادله الم امتإذا حهل1مي، إليك وألقيث قيادي، _؛LJ؛، i_iللرحل; 
قيادهمإبم؛ ألقوا هو إنما ألئأَه إلإقأ ^^٢ قوله: وكذلك لأمرْ، 

*الهلرماح قول الثلم ومن وسلما، مم منهم صلحا لكم ستسالوا وا 
وعثةغنان كل للأند وذاكأنسئصث،شأ 

.اسثلأْأ، نلتأ، يقوله! يعنى 
كلامني التأؤيل معنى اروأما الطبري: قول ذلك، أمثلة ومن - ٤ 
ستاالرواة بعض أنثي وند والمصين. والمرجع النفسين فإنه العرنم، 

الأعشى:
دآصحسارالئماُسا وبعي تأول حنها نأول ك_انئا أنها صلى 

.٥٧٦ما/هيه_ )شام( اسي -ضير )١( 
)٣(. Y١٦٢/الكشاف )٢( 
ثديها،كب، الخي الفتاة والكعاب: الند، وث كعام، كز للازد الديوان: رواية )٤( 

ديوانهاتغلر: المخي. يا*لن ومي لبد؛ جمع والبر• اللحم، كثترة لية اللجي: ووءثة 
كانحيؤثج الست،، ماوا نثل الطبري رزاية إلى التفت، ند الديوان سص ار ولم  ١٢٣

•وشرحه الطرماح شعر بحففل المتفردين من الطبري 
٠٢٤.  ٢٣ا</)شام( تمراتجري )٥( 
:صار حتى يثبت، يرد نلم قلمه، فى صغيرا كان أنه ثتبها ئميير آي : عبيل.ة أيو نال، )٦( 



٦!المعنى على دلالته وبيان الشعري الشاهد شرح في المفسرين منهج 

أولا،نووي ورجع، إلمه ضاد إذا كذا إلى الثي٤ آد من وأصل 
•ومرجيه حتها مير حبها؛ تأود • بقوله ؤيعتي • • • إليه صيرثه أنا وأولثه 
إلىالصنر من فآل قلبه، غي صغيرأ كان حبها أن يذللث، يريد ؤإنما 

الذيالصعير كالثقب قديما، فصار أصحب، حتى ينستا يرل فلم اليهلم، 
الست،!هذا يشد وقد أمه. مثل كبيرآ نمار أصحن، حتى يثب يزل لم 

فأصأماا<را،.الئمامح، ربعي ثوالي حثها ثوابع كانت أيها عش 
Iالشعر وشربح المفسر^ بين المسائل التآث؛ر 

يالشعرعنوا ند المقرين فإن اللغوي، والدليل الحجة على حرصا 
فقدالشعر، مراح ومثلهم البحستؤ، هذا في موصع من أكثر في تكرر كما 

للشعرشرحهم في يتشهدون والدليل الحجة على حرصهم من كانوا 
القرآنفي له يكون تركيب، أو لفغلة كل في الكريم بالقرآن لمعانيه وبيانهم 
الففليامحتؤكثرح الشعر ثرؤح فهارس إلى رجعتؤ ولو شاهد، الكريم 

الشعرمراح ساقها الأيالت، محن كييرأ عددآ لوجدمت، ونحوها والحماسة 
الحجةعلى الحرص من كله وهذا للشعر، يرهم نفعلى للاستشهاد 

فيالشعر ومراح المفسرين بين متيادلأ تأثيرأ هناك فإن ولذللث، والدليل. 
قدالشعر مراح أن مع غايته، منهما لكل كان ؤإن والمنهج، المائة 
بغيةإلا الشعر ثرح يتكلفوا لم أنهم إلى شروحهم مقدماُته في أشاروا 

مثالأ.لذلل؛، ومأصربج ،، ومعائيهل اطه كتاب، فهم في به الاستعانة 
ألتلجعل ٢إتلكا ؤو،وو سالي! لقوله تفرهم عند المفسرون اسهد 

زهير!بقول [ ٦٢لال،رةان؛ يشفره لق أرإد نمن -غلمه ؤألأهار 

أته،عثل كسرأ صار حس ش، تزد لم ، UlJlولد وهو - المغير الثمن، كهن.ا ترأ، مت ~
،٣١٥الماحبي ، ا/^١٨القران مجاز ، ١٦٣ديوانه انغلرت تضحثه. وند له وصار 
.١٤٦٠/ ٠ ١للغة تهاويّآه 

٠.٢ ٥ . ٢ ٠ ٤ !/ )شام( الطبري شير )١( 
للقرشي.المم، أشعار جمهرة •قاومة انفلر؛ )٢( 



الكريمممسيراثقرآن فى لكرى ؤك1م،ر 

تججمم بن ننهفس دأطلاومحا حلمه نسى دالأرم العيي يها 
فقالتتيبه ابن يه سسمهد وا ، يشرحه ولم عبيدة أبو به فاسٌشهد 

أرم؛واحدْ; الأعلام، والآرامت البيض، الفلباء ®الأرام؛ ت شرحه في 
حاءالوحش فوج ذهب إذا أي: 

حنقه:يمشص بقوله: ءيعتي شرحه: في فقال الهلبري به وامتشهي 
يكونأل تحتمل وقئ أحرى، ءلائفه مكانها وئخلث طائفه، منها تذهب 
ألوانهافي صروب وأيها الألوان، مختالمات حلمه، بقوله: أراد زهير 

وئجيءكذا، مشيها في تذهب أيها أراد يكون أن لتحتمل وهيثاتها، 
لكوا«ص.

حلفة®ونوله: البيت: هذا ثرح في ثعلب فقال الشعر، ثراح وأما 
آحر،شيء مكانه حلفا شيء ذم، إذا وأصله آخر، حاء فوج مضى إذا 

نولهومنه الوحش، من صروب فيها صار حتى أقفرت، الدار أن أراد ؤإنما 
والخلقة:[، ٦٢أ\بitjL  :0ثإلأتان أيل .؛ثن وتم، تعالى: 
اب؛س«ر؛،.أصل فى الرطب ست أن والخس: الألوان، احتلاف 

حلفة:قوله: في يعقوب ®قال البيت،: ثرح في الأنباري ابن وقال 
مكانهحلفه شيء ذم، إذا واصله آخر، فوج جاء فؤج مضى إذا معناْ 
منضروب فيها صار حتى أقفرت الدار أن أراد ؤإنما آخر، شيء 

هث:اش قول عندي هذا صحة على الدليل الأماري• ابن نال 'الوحش. 
منالأخر، يخلف، أحدهما أن معناه .ٍأماته رألأهار أقل ■بمل أرمح، 

اللغةأهل بعض عن يعقوب وحكى . . بالهار. صلاها الليل صلاة فاتته 
أبووقال وجه، كل في تردد أنها يريد مختلفة، معناه حالفة قال: أنه 

وحصب*أأمن ش معناه جعفر; 

.٣١٥. ٣١٤امأذ< غريب )٢( Y/•^ القرآن مجاز انظر: )١( 
ّلم،ائب، بن، زمر ديدان شرح ، ٤١مسرادلرى)هجر(م\ا/مغأ. )٣( 
.٢٤•.  ٢٣٩الطوال، المح القماند ثرح )٥( 



المعنىعلى دملآلت4 وسان الشعري الشاس شرح فى المفسرين منهج 

قولهذا فرج، بعد فوج خلقة• ارومعنى ت النحاس جعفر أبو وقال 
]الفرقان:.يلناه إلأتار أقل جعل ٌ ؤو؛او قلث• اف وفال الأصمعي، 

وهذهمدبرة، وهذه مقبلة هذه أن ت حلقة معنى I الأصمعي غير وقال [، ٦٢
مختلفات٠بمعنى الحال موصع في ت وحلقة نازلة، وهذه صاعدة، 

،•اليريزلأ شرحها ذلك وبمثل 
يأخذونكانوا التعر مراح ومن رين المقمن البيت، شرحوا 

النحاس*صرح كما وطبقته الأصمعي؛ على يعول وكلهم بعضهم، عن 
عنهأحن. الذي، سيخه لأنه اللففله ب، ثعلبه ثرح يما منثأنر والطبرى، 

ونراحزهير، ؛ببت، يتنهدون فالقرون الأنبارؤ؛. ابن ومثله الشم، 
واحل.،ميدان في يدور فكلهم الكريمة، لأية يا تنهدون يزهير ببتإ 

تصفحت،ولو واللغة• ير والنفالقرآن لخدمة متقارب حقل في ؤيبحثون 
ذللث،ممداق لوحاومحت، الثعر نراح صنع 

٢۴ ۴

■١ * ٠ للنحاس المشهورات القصائد ثرح ( ١ ) 
٠١٥٢الثر القصائد شرح اظر: )٢( 
المكيتابن شرح ،  ١٨٢-  ١٨١المتلمس لديوان وغير0 عميدة أبي شرح انظر• )٣( 

.ru/i، ٣٧٦)/لكريزي الخامة ثرح ، ٢٥٣، ٢٤٥، ٣٠اسة لديوان 



هالرائ المبحث ه

الشعريالشاهد توفيق ق المفسرين منهج 

Iموس فهو توثيقآ رمه يقال! يد، يالتنال ويق للفعل مصدر التوثيق 
أي!ثقه؛ يه ؤيق ؤيقال! محكنه. أي• الخلق؛ لموس ؤإنه أحكمه 

والإحكاملالعمد على ل يل• *وثو،أ مادة وأصل • اثتمنه 
لقائله،بة التهده كانت سواء يته، نإحكام الشاهد بتومحيق والمراد 

لدىالناهد وتوثيق المتقدمين، من أنشال٥ مجن أو راؤيه، أو ميلته أو 
٠قبيلة أو لشاعر متويا المتهدمين عند ورودج إحكام المعاصرين 
إلىالشعر بة يناللغة وعلماء رين المقمن المتقدمون عيي وقد 

المجهولالبيت إذ والتفسير؛ اللغة ائل معلى به الاستشهاد عند قائليه 
كتباتخلو لا هذا ومع نائله، إلى المنسوب عن مرتبته تضعف، القائل 

المؤلفينمن كثير وم وقد القائل، المجهولة الأييات من والتفسير اللغة 
رأيتهوممن نائليها، لغير فنسبوها الشعرية، الشواهد نسبة في الوهم فى 

اللغةأشل طهاء كبار وهم إلى أثار حبث، الصغانى الإمام ذللث، في ثدي 
الأزهريمنحور أيو رروهذا الأزهري• عن فقال الشعر شواهد نسبة في 

النمل،كثرة في إليه والمشار وأوانه، عمره ؤإمام وزمانه، ءها،ْ شيح 
للعجاج!، »كلل٠١٤في أنثي الإل، أكاد إليه والضروب 

كلألارىالثبى طرن حض 

انظر)١( 
انظر)٣( 
انفلر)>،( 

.الالغان!/٥٨عقايس انظر: )٢( )وثق(. الموس تاج 
\</اه؛.الأغن تهذب انظر: )٤(  ١٠١١الوسط انمجم 

.١٢٢ديوانه 



تشعريا لشاس ا توثيق في تمفسرين ا منهج 

ُرركفي وأنثي يحلون®، ®نومآ والرواية للعجاج، لا لرؤية وهو 
لرؤبة:ض«

هافوهو يركص ند ن والش

•لووبة لا للعجاج وهو 
لعبيد:د »ك ني وأنشد 
ااظاهزةلعلى الوعول، كمشي الذراعين بنكدس ينمل 
.، لعبيدلأ لا لمهلهل وهو 

مقبللأبن الشعر من شاهد بة نفي وهمه الجوهري على وأحد 
بنإسماعيل أبونصر اوأما فقال: اللغوية المائة تقرير ش الخهلآ في أوقعه 
بقالبحيازة له وحكم الفضل، أهل حاْ له تخر الدى الجوهركا، حماد 

مقبل:ابن فال ، ب،( )_ع تركيب في مال فإنه والمحل، 
اللجزالضالة ماء نعاسس، على ضاحيه الورد بالمردتوس يعلون 
الزاي:باب من اللام فمحل في وذكر مقلته*. اللزج *أراد ت مال ثم 

عراطلع المقبل هذا كان فلو . ٢٦٧١وأنشد المزج، قنب المجز 
وأولنونية، وألها زانية قصيدة له لمستا أنه للم ُّفل ابن شعر ديوان 

المصيدة:

ذيبوم شيب أمرا•؛ دبيى بالظنن المن، بين الدهر قرى ند 

;بمحجمٍ؛م.ُقأكس.ب 
..يعلون.

اس•تهذب انظر: )١( 
.٣٧ديواى. انظر: يهلهل، اب )٣( 
\اSMالصحاح انظر: )٥( 
•١.٣ شل ابن ديوان )٧( 

«ا/أأ.نهو,بالالخةانظر: )٢( 
.٣٤الفاخر وابماب الزاخر انماب )٤( 
.Y٨٩١/الصحاح انظر: )٦( 



^^؛ميم

جعلحيث الإنشاد وفي اللجر، ت قال حيث اللغة في أحطأ فمد 
فيكستا الابن بته نفي وهم ما ذكر يم ٠ ٠ رائية النونية القافية 

وارالهاحيي®.المجمل١١ ١١كتابيه في فارس بن وأحمد المتء؛لقاا، ررإصلاح 
تهدفمتعددة، طرقا التعري الناهد ية نفي الممرون انع وقد 

فيالخلل يدخل لا وحتى به، الاحتجاج وصحة صحته، من التوثق إلى 
بدلا ثرومحل على المفسرون نص فقد التفسير كتب فى بالشعر الاستسهال 

مح،ونأبص وذول،، ثقة محل تكون حتى ير، التغشواهد في توافرها من 
اتبعهالذي المنهج ذلك، يعد أبين ثم الشروثل، تلك، المبحث، هدا 
متعددةأمثلة ذلك، كل على موردأ الشعري، الشاهد توثيق في رون المق
الاحتصار.إيثار مع التفسير كتب من 

٠العري الماهد ؤيول مروط 
التيالشرومحل ذكن ، ؛،٠١١ المحتج الشعري الشاهد ١١مبحث، في تقدم 

التزموافد المقرين أن وتبين الحرب،، لغة حمعوا الدين العلماء وصحها 
يستحقهتاهرا حروحا عنها يخرجوا ولم التفسير، كست، فى المرومحل ؛هد0 

منالزمخشري صنعه ما هناك وذكرت، والبحث،، بالدراسة يفرد أن 
وردهمله العلْءاء ومخالفة حدأ قليلة مواصع في المنهج هدا على خروجه 

الشعراء.من المحل.تين بأنمار الاستشهاد في عليه 
إلىالمواضع بحضن في اساروا ر النفكشّبؤ في رين المفأن عر 

يرنففي به المحتج الشعري الشاهد بها ، يتمنأن يجب خاصة سروحل 
منذكر مع الشروؤل هذه إلى هتا وسأسير معانيه. وبيان الكريم، القرآن 

وهدمبالشعر، الاستشهاد على ثرؤل كز أثر وبيان رين، المقمن بها قال 
هى:الشرومحل 

.٣٦الناحر انماب، )١( 

٨٢٠٠به المحج الشعري الشاهاو مبحث انظرن )٢(  الحث.هذا من  ٠٢٥



ز~آخق|الشمري الشاهد توتيق في المفسرين منهج 

بشعره:يحتج مص القائل يكون أن - ١ 
الإسلام،أدركوا الذين والمخضرمون الجاهلة شعراء هم وهؤلاء 

أحرعند العالماء وقف حيث والوقوف والفرزدق، كجرير الإسلام وشعراء 
سةالمتوفى القرثحم، هرمة بن إبرامم وهو الشعراء من به يحتج من 

الشعراءمن بحدهم بمن بحتج ولا • العلماء أكثر نول على -• ٥١٤٠
وغيره.الزمخشري ذلك، في حالف، ؤإن ذللث،، تفصيل تقدم كما المولدين 

بشعره،يحتج لشاعر يته نثبتت، فإذا الشاهل.، قبول شرومحل أهم من وهذا 
هال.ارون المقحلثق وقد التمسير. في وه واعتمل. إليه، المفسرون احلمأن 
الشعرمن بشاهد يستشهدوا ولم والنحوية، اللغوية شواهدهم في الشرحل 

الزمخشرىإلا الشرط، هذا عليه ينطبق من لغير الاستقلال ثيل معلى 
واحاوْ.مسألة في تقللأم كما 

العكاء:بين ونيوعه الشاهد شهوة - ٢ 

ولذلك،بالشحر، العلم أهل عند المعروفة الشواهد من يكون بأن 
العرب،أشعار شواهد على إلا يعتمد.ون لا أنهم على العلماء نمى 

المؤتمنونالمحرفة أهل بها احتج التي شعرائها، لفصعحاء المعروفة 
يوثقلا من به انفرد الذي الشاذ بالشاهد يحتج فلا ولذلك، ، عليها 
يرنفمن أقل في الشواهد، صحة يشترطون العالم أهل كان وقل- بنقله. 
عندماولدللث، ذللا،، ونحو الإسلام نبل العرب، أحوال كمعرفة القرآن 

مايثستإ قاتله يعرف لم الشعر من بيت حول أحدهم ْع الجاحفل -حتلفإ ا
حنناJهمتإ أفإن I حفل الجا فقال العرب، عادامحتف بعص من الجاحفل ينفيه 

الفإنه القميده؛ وهامحت، الشاعر، فنم - محنؤع البيت بأن - إسحاق أبي 
لشاعرصحيحة، قميده من الجوهر، صحيح بيت إلا هذا مثل في يقبل 

كئبيتا، ين حميقود أن يتهليع الثعن يقول من كث فإف ؤإلأ معروف، 

ا/،اللغة تهذيب انظرت 



^^؛ميم

اJيتاال١،.هدا من أجود منها بيت 
لها،العلماء معرفة لعدم القبيل هدا من شواهد المقرون رد فد و- 

الشاعر:قول ذلك ومن 

انيافءاثامحذِاىنا>"نشاث،ءانىبيطرلأ 
[؛٣١]يوسف: رأتهُ معتى: إن ت يقول من به استدل فقد 

وءلءنواالاستدلال، هذا ردوا المفسرين أن غير حفس، رأينه لما أي• 
بعمىأن الرواة بححى رعم رروقد الهلبري: قال الشعري، الشاهد في 

لأنهأصلا؛ له أن م_، أحلا بيتآ حضى ممعنى اكبرذ في أنشده الناس 
وذلك:الرواة عند Jالعروi، ليس 

نغياث،انامحثبمنانعياث،ءانىاطهارمئرلأ 
فيه:وقال عملية ابن أيضا رده كما . حصى، إذا معناه: أل وزعم 

كماالمحمقين١٠^٤،. من وغيره الملبري قال كدللث، مختلق، ممنؤع رروالييتر 
الفول،هذا حكى قد الزمخشري كان ؤإن ،. والأدد_،أالشعر أهز رده 
يردا^"،•ولم 

الحرببشعر معرفته سعة ْع عبيدة أبو التفسير هذا رد أن مبق وقد 
حصن،: أفزعم ومن وأغعلنه، أجلليه : فقال:

كلامفي وليس ^0، قاد: لو ذللث، الفعز عليه وبع ؤإثما أين؟ فمن 
ا>وهذاالتمسير: هذا عن منظور ابن وقال حصن«أى. أكرن: الخرب 

قاتك.على أب لم )٢( . YUA^الخوان )١( 
.٩٢٩٠; الوجتز حرر J١)٤( . ٧٧-  ٧٦/١٦)شام( اتجري تمر )٣( 

نأذثأؤ،ثا تعالى؛ توله نى لمعنى تمرْ المتض على ئد؛ في الحايمي فال ، ٥١
منأحد يغز،ونّا رلم له؛ اتأ اسححمس يمعنى؛ بأيه [ ٣١]بوسف؛ ألإيمه 

ثم• أحد. إلى يسب لم شاذ ث روكا يإلما ثقه' به نهد ولا العلم، أهل ثحئلي 
.١٣اووصّحن الرّالة اوت«. ذم 

القرآنمجاز )٧( آ/هأ؛. اصاف انذلر؛ )٦( 



الشعريالشاهد توتيق في المذسرين منهج 

اللنة٠٠ني يمعروف ليس القول 
حلاض قول اروأما ت فقال التفسير، هذا توجيه الأزهري حاول وقد 

■أعظمنه يقولون* المفسرين ناكر [ ٣١لدوا*فا؛ أ؛ةرئ،زه ^^؛١ وعز! 
فيبالمعروف ذللئ، وليس حفن، أكبرنه قالت أنه مجاهد عن وروى 

مخرجفلها الحيض يمعنى اللففله هذه صحت، ؤإن ث هالت، . . اللغة. 
حدمن حرجتا فقد تحيض ما أود حاصتا إذا المرأة أن وذلك، حنن، 
حدفي فدحالت، حاصت، أي: أكيرُت، : لهافقيل الكبر• حد إلى الصغر 

افه:قول في الكناية هاء أن إلا . . والهي. الأمر عليها الموجب، الكبر 
يوسمارأيي لما أيهى فالصحيح المعنى، هذا بنفي أ؛ةرلإ؟ب 

فأعظمنه٠٠^٢،.جماله راعهى 
الثاعرل٣،:قول الطري رد و- 

نرادةل؛اأبي وض الملرج نشأ تت يرججئ
ؤوكد؛لأث،تعالى: قوله قرأ من لقراءة تضعيفه معرض فى فيه وقال 

[١٣٧]الأت_ام; ءقآؤولم< أوثن،وض مثل أيث نى يضر زك 
وحنض)أولادهم( ونصب، )هئز(، ورفع )ريس(، من الزاي بضم 

بينااففرنوا قال: ،، أالمحة من عامر ابن فراءة وهي )ئركاءهم(، 
غيرالعرب، كلام في وذللث، الأمم، فيه عمل بما والمخفوهمر الخاففى 

.٢١٢«ا/اا:ا_ الالغثتهوس،)٢( أا/ما)تمر(. الرب نان )١( 
.٤١٥أ/الأدب حزانة انثلرت المدينة. شعراء من الولدين لأحد سن، )٣( 
القرآنمعام، انظر؛ المب■ الناقه الملوص: الشين، الرمح والمزجأت نلعنت، رجه؛ )٤( 

نرحما"'أ، الخمانص للزحاج القرآن معاني ، ٢;١٨\إ\0ص للفناء 
حملشرح ، ١١٦للخارقي الإنماح ، ٣٤٧الأنصاف ، ٢٧٨/٣ماللت، لابن اكهيل 

ارتشافالمحبط البحر ؟/-U، اعشاف أ/ه.ا■، عصفور لابن الزجاجي 
الأدبحزانة ه/أ،أ؛آ، الضرب 

هدموتقدت عامر، لابن فيه وانمر مفصل بيان وب  ٢٦٤.  ٢٢٣٦; الشر انفلر: )٥( 
.ص٨١١المسالة 



^^،؛ميم

بمانرأ من قراءة الشعر من بيت الحجاز أهل عن روى وقد فصح، 
منبالعربية العلم وأهل الشعر رواة ورأيت الشام، أهل قراءة من ذكرت 

العلبريورد ذكره. ثم •  ٠٠• • قائلهم• قول وذلك، ينكروته، العراق أهل 
لتضعيفتبعا هنا حاء به، العالم أهل محرفة لعدم الشعري للشاهد 
هناوالشاهد القراءة، رد قي هدا الهلبري الك مالعلماء رد وقد القراءة، 

القراءة.ردْ لا الشاهد رده 

شواذعلى هصذو لا الكريم القرآن أن على المفسرون أكد ولل«لائ، 
•أن إلى تميرْ من موصع غير في الطبري وأثار الشعرية، الشواهد 

شيءتوجيه جائز وغير العرب، لغات يأفصح نزل ثناؤْ جل اه رركتاب 
ووجهمفهوم، معنى الأشهر الأفصح في وله لغاتها، من الشاذ إلى منه 

علىيحمل أن راينبغي اض! كتاب أن حيان أبو بين كما . محروق،؛٠ 
فلاالكلام، أفصح تعالى اض كلام إذ تركس_،؛ وأحن إءراد_،، أحن 

نالوكمن وغيرهما والطرماح الثماخ شعر في النحاة يجوزه ما فيه يجوز 
العمدة،،والمجازات البعيدة، التقادير 

يكونأن التفسير في الشعري الشاهد قبول ثرومحل من كان ولدللثف 
منشاهد إلى يحتاج التأؤيذ كان راومتى I الطوسي قال ذائعا، شائعا 
شائعااللغة، أهل بين معلوما كان ما إلا الشاهد من يقبل فلا اللغة 

فانهالنادرة، والألفامحل الشاردة، الروايات من الأحاد طريقة وأما بينهم، 
<،،^٥١كتاب على شاهدآ يجعل ولا بدلك،، يقعح لا 

تفلفرتكاد فلا شواهدهم، في الشرئل هذا روق الفطثق وقد 
وجدتهؤإن عليه، واعتمدوا رون المققبله واكحو اللغة فى شاذ بشاهد 

.١٣٨-!\r\ ٦٦)شاكر( الطري شم )١( 
ا/م.الممط المم )٣( . ٣١١،آآ/)شام( اتجري -ض )٢( 
\/U.اكرآن شر ش المحان )٤( 



الشعريالشاهد توثيق في المفسرين منهج 

الأمثاله.نى مر كما له المقرين واستبعاد ونقده، رده معه وجدت 

الشعري:الشاهد رواة ثقة - ٣ 

عالييعتمد ثقه رواه من يكون أن الشعري الشاهد قبول شروؤل ومن 
شثقة نائلوها، يعرف لم الشعر من شواهد على الخلماء اعتمد فقد نقله. 

ممنوأمثالهم وسويه أحمد، بن والخليل العلاء، بن عمرو كابي رواتها 
معسيبويه، أبيات على العلماء اعتمد وقد العرب، عن ؛روايتهم يوثق 

بروايةالناس ثقة على يدلك، ومما ّ وأمانتثه بنمله ثقه أكثرها، ية نإغفاله 
كتابروايات بعض فى ورد شعريا شاهدأ ذكر الزمخشرى أن سيبويه 
الكتناب١٠٠١سخ بعض في يقع وما ١١لسيبويه! معتن.رأ وقال فرده، سيبويه، 

راذةنأم وم، الملرج ؤ ب—٠—رج ن ثث—ربمتح 
العلماءوثقة سيبويه لمكانة وذللث، . عهدته١١ من بريء فسيبويه 

الزمخثريفمال الشاهد، هدا عاليه دل بما القول ه تضعيفمع بروايتته، 
هداعن الننرافى وقال به، لثقته الشاهد هازا ءهاوْ من سيبويه تبرنة إلى 

الحسنأبي نياداب من وهو الرواية، أهمل من أحد يثبته رالم الشاهد! 
بعمىفي اح اللمبعض فأدحله سيبويه، كتاب حواشي في الأحفش 

أبياته*رأا•جملة في حلم، وابى الأعلم شرحه حتى اللمتخ، 
الثقة!رواية اعتياد 

أنإلا القاتل، مجهولة كثيرة أ؛يايت، على اعتمدوا قد رون والمق
رونالمقفقبلها الثقات، العلماء من العرب عن رووها الذين رواتها 
لمالتي القائل الجهولة بالشواهد ملبئة النفير وكتب رواتها، في لثقتهم 

.١٢٥اسل )١( 
أ/الأدب، حزانة ، ١٨'المراثي لابن الثعر صرورة ، ٢١٩؟/سريه كتاب، ثرح )٢( 

.يعدماوما  ٤١٦



ضؤممحضصراهم1ناصبمرنتخقأ 
كتبفي فائالوها يعرف لم الي لتحويه ١ هد القوا من وكثير ، قائلوها يعرف 

فيالفراء ذكرها أو كتابه، في سيبويه ذكرها التي الأبيات من ير التغ
يطعنواولم اليوم، حتى سيبويه عهد من بالقثوو العلماء وتلعاها معانيه، 

أوعبيده أبو رواه مما فهي اللغوية الشواهد وأما • ببها بالكتاب، فى 
أشعارعنهم رويستح الدين الثقات الرواة من الأصمعي أو ائي الك

.العرب، 

ْعالتفسير كتب في الثقات رواها الي الشواهد هده أمثلة ومن 
الشاعر:قول القائل، في الاختلاف 

مومنخئاسثوثراا
والقرطبيرعطية، وابن والزمخشرى، الهلبري، به استشهد ففد 
وابنعبيدلأ؛،، وأبي كسوبهأُأ،، له الثقات رواية على اعتمادا 

كماكثيرة التفسير كتب، في القائل المجهولة الشواهد وأمثلة ،. كيت،لال
رينالمقجطت لها الثقات رواية أن غير المبحث،، هذا في سيتضح 
•بها ؤيتثهدون عليها، يعتمدون وعترهم 

التأويل:الشاهد يحتمل ألا - ٤ 

بوحهتأؤيله يمكن ولا صريحة، المراد على دلالته تكون بأن وذللث، 

نيكما عبدة بن لعلقمة أو وحزة، لأبي أو القيس، مد من لرجل ابذ؛٢،^، نب ، ١١
.U٤٣٣/)صوب،( اللمان 

،١«١ ا/ الوجيز السرد ، ٣٣٠; الكثان، ، rTTl\)شاكر( العلبري تفسير انذلر: )٢( 
.١٨٣/٩القرآن لأحكام الجامع ، ١١٦

.أ/٨٣المماب، ش عزو دون ص )٣( 
هوهذا ولعل الملوك، بعض يمدح القثس تمد بمي من جاهلي رجل تميدة أبو نب  ٢٤١

نهووقانته البت، هذا وزن على عبلة ين لعلقمة سن نله أنشد هميدة أبا لأن الأرجح 
هذامن برى ابن عند النب في الوهم ونع وربما له لبى وهذا ءى ب يعرف، 

\/rT.القرآن .جاز انفلر: الميز. ين اكقارب، 
.٢٦الاشتقاق ، ٨٢الخطى إصلاح انظر: )٥( 



^=====^=========لأ؛رق٦""""الشعري الشاهد توثيق في المفاسرين منهج 

رونالمقرد وند لها، شاهدأ أورد الش المسألة في الأسشهاد عن يبعده 
تأؤيلهالإمكان الراد؛ على حجة ليت بأسما ووصفوها متعددة، مواهد 
المفسرينأكثر ومن ذاك. أو الوجه هدا على بها الاحتجاج يسقط تأؤيلأ 
تفسيره.فى عهلية ابن الحجة بهن.ه الشواهد ردوا الذين 

•اللغة في الدين معاني يشرح وهو ععلية ابن فول ذللئ، أمثلة ومن 
Iوأنشد اللحياني، عن الد.اء، I الدين اللفظة أنحاء ®ومن 

وعديسارا،نلمى من قلبلث، مادين 
يتأولفقد الشاهد هدا أما • خهئع المحق عبد محمد أبو القاصي قال 

،٠اللحيانياال نول إلا يبق فلم المحو، هدا غير على 
ظث تعالى فوله في الإثم معنى ير نفعند أيضا فوله الأمثلة ومن 

لالأء_راف:أدمؤ،ه ق وأنس ن}أح ثثلن دما يتثا ظهر ما ألمحش رؤ، •رم أه 
بمرتكهايتعلق المي والأقوال الأفعال لجمع عام لفظ أيضا ®والإثم [: ٣٣

علىواحتج الغمن، هي الناس: بعص وفال الجمهور• قول هذا إثم، 
الشاعر:بقول ذلك 

^در:ثالإنمحضطان 
هانأهلأن مردود؛ نود وهذا النه: رحمه محمد أبو القاصي نال 

إلاالخمر بتحريم الشريعة نعى ولم مكية، - ، الأءرافأي - المورم 
وماتواأحد يوم اصعلحثوها الصحابة من حماعه لأن أحد؛ بعل بالدينة 
مصنؤعإيه يقاد: الشعر فبيت، وأيضا أحوافهم. في وهي، ثهداء، 

.٧٥. الوجيز؛/٤٧الحور )'؛(ض. أطو )\( 
توعجزه مجهول، ييتا صدر )٣( 

٠٠الممؤل بتدهب الإثم كذاك 
لأربا نهاية ، ٧ ٥ / ١ العرب ن ولسا ، ١ ٦ ١ / ١ ٥ اللغة مي سسة بلا وهو 

للويري





Iلشعريالشاس توثيق فى المفسرين منهج 

الخوفلنمي بالبعث مكيب أنه عنه أحبر فإنما أحد عن الرجاء 
ولادفعها يرج لم ت عندي فمعناه المذكور الشعر ببت وأما . . والرجاء. 
،.١١٠ثغااهفي ؤنجد الصنر، على يوثلن ، iUjL؛فهو عنها، الأنفكاف 

معوجه، له يكون فJ الشاهد شؤح على ععلية ابن واعتراض 
وشرحهذلك، بغير نقل كما عبيدة أبو شرحه فقد الثراح، لشرح مخالفته 

ماؤيفوي يبالها*ل ولم يحمر، لم لسعهات ينج ®لم فقاوت كري ال
٠نوله وهو بعده الذي البيت معتى عطية ابن نهمه 

التواصلالنهام أمثال الحوف من كأئها والصالؤغ عاليها محط 
الذيالبيت وأن الرجل، هذا تش، قد الخوف أو إلى دلالة ففيه 

نفييكون وفد الخوف، بقاء ْع للرجاء نفي ؤإنما للخوف، نفيا ليس فباله 
السقوءلرمن الثاني في الخوف ؤإثثايتج اللسع، من الأول في الخوف 
لمعنىالبسن في الرجاء ن ا ذكروا والمفسرين التين سراح ومحغلم 
غيرهمعند بخلافه وحشية، حوق فيه هذيل عند والرجاء الخوف،ل 

بمعنىالرجاء في وودت التي الأيايتف روا فولذلك، امحلمتنان، ففيه 
وبعضهم، وحدها يل هن. لغة هذه يجعل اللغويين وبعقس ،، ار الخوف

أنإلى يذهب، وبعضهم ،، وغيرهال لخزاعن بتا ونتهامية، لغة يجعلها 
ولعل، فحبا النفي حال فى هذيل عند الخوف بمعنى يكون الرجاء 

r١١/٨اسحسممامن،١٦/١٢اترمزانمرر )١( 
.٤٤١. ٤٤• v/ الكناف ،  ١٤٤ا/ الهذلض أنعار شرح )٢( 
.١١٤٤;الهذلض أشعار شرح انظر: )٣( 
،a١٧٨/المخصص ، ٢٠٤ا/الخطق إصلاح تهذيب، •٢، الزجاجي امالير انظر؛ )٤( 

.٢٥٥المردود تحقة 
r/المضاوي -ض ع/اأ'ا، < ٤٩١\-إ المحط المم ، ٤٤القرآن في الكات، انظر: )٥( 

.١٧٩ايكستح لاين الأضداد ، ٢٤٨
.٨١الكست، لاين الأضداد انظر: )٧( للموطي الإتقان انظر: )٦( 
.٤٩١\-إ المحعل البحر انظر: )٨( 



اهريمممسيوالقرآن هي وضري ؤؤث\ءو 

أونرانية أماليب من ذلك فيه ورد ما معظم أن ذلك على حملهم الذي 
علىكثيرة عطية ابن ير نففي والأمثلة منفية. اليب أمهى إنما شعرية 

ايتقدينشواهد عر اعتراصه 

أواشتراطها، على رون المقنمى التي الشروط أهم همي هميه 
التزموقد التفسير• كتب فى بالشعر الاستشهاد فى منهجهم من امتنبهلت 
ومماكتبهم، فى جليا ذللث، وفلير صارما، التزاما الشروط بهذْ المقرون 

الإماموهو الشروط بهذه التزاما رين المقأكثر أن دلالة الأمر يزيد 
،المومة السائرة المح^^^ يالسواهد إلا يتهد فلم ، ره تففى الهلبري 

تشهديفى وتجده بها، الاستشهاد على الحالماء أجمع التي 
فيالاستشهاد في منهجه ؤيختالف وغيرهم، المحدثين الشعراء بأشحار 
كبيربحيل تاريخه حفل وند الغرصين، لاحتلأف، تقبره في عنه ت\وو%>< 

مما. وغيرهم وبشار، نواس، وأبي تمام، لأبي، الشعرية؛ الشواهد من 
ولافيه لبس لا واصح منهج على بمسير كان يره نففي أنه ■علك، بدل 

غموض

Iالشعري الشاهد توص في المفسرين منهج 
نمين.إلم، الجري اهد للمالمفسرين تويق م تقيمكن 

صحةمن التحقق وهى الرواية، حيث من الشاهد تولين، الأول• 
بشعره.الاستشهاد يصح من إر نسبته 

،٧٢•ا/ا-ا، ، ١٥٤آا/ه'آا، ا</هآ، ، r١٩٩/؟؟، الوجيز المحرر اننلر: )١( 
أ/آآا.، ١٢٠

أسارت<وءاJد ثامرأ،  ٥٩٦تاريخا< لي الطبري بهم استشهد الذين الشعراء ءد.د بلغ )٢( 
الطريلةالمقطوءات< مها وكثر>ت، لتائيها، أكثرها عزا تقريبا، سا  ٥٨٥٢الشعر 

تاريخيةشواهد تاريخه أشعار وأكثر ٠ لمقطوعامت، ١ فيها فندر التفجر شواهد بخلأنا 
اكار؛خفي ومنهجه اتجري اطر؛ والماب. الأموية الدولة محاصروا محاحرين لثعراء 

٠٢٢٠حن يكر علي لادممور 



']ئقاالشعريالشاهد توثيق في المفسرين منهج 
سلامتهمن التحقق وهي الدراية، حيث من الشاهد توئيق والثاني• 

المعنىعلى ودلالته ومعناْ، صبهله وسلامة والتصحيف، التحريف من 
الراد.

حيثمن الشاهد توثيق الأول؛ 
نبيلةإلى أو نائله، إلى بته بنالساهد لرواية المفسرين تويق ؤيكون 

المعتمدةالكتب، إلى أو والعلماء، الرواة من راؤيه إلى أو الشاعر، 
الأوجه.هده دراسة يلي وفيما الصحيحة. 

ذف\هده.'\دش\هد شبة - ١ 

بهيعنى ما أهم *ن نائليها إلى الشعرية الشواهد بة نتوثيق يعد 
ذلك،،عانى من إلا يعرفها لا مشنة ذللئ، وفي المعاصرون، المحققون 

والمتأملجهيد، جهد بحل. إلا قائله إلى المحقق يهتدي لا فرد ستا فرب 
لقايلها،عرية الواهل. الية بنبحفهم عتلج عتاية يحد ر الفلكتهبا 
فقددقيقا الدراسة هال.ه في الحكم يكون وحتى آخرين. عند عناية وعدم 

جدولفي ه هلل سوا من لماتله المقرين من ر مفكل به نما أحصست، 
مااعتبار دون منها ر المفبه نوما التفسير، في الشواهد عدد فيه بينتا 

فىر المفجهد معرفة القصد لأن الباحن، محن الكس؛با حقق من به ن
الحوتهدا على وكانتح الكتاب، متن 

ا|العييد نسعيه  اسسوبغم  العنسهى ثواسهعدد  التفسءاسم  م

١٢٩٨ ٩٦٢ ٢٢٦٠ اللرك،شسمر  ١

/.AY,٢٨ ٦٤١ ٢٦٠ للزمخنرى ٢

,ه./•٤٩ ١. . . ٩٨١ ١٩٨١ ءُل؛؛لأبن اللمز - ١١٣^ ٣

'/.TA,o\ ٢٣٣٧ ٢٤٧• ٤٨٠٧ القرطيتمر  ٤

Iالخالية يالختاتج الخروج الجدول هدا حلال من ؤيمكن 
الشعريةالشواهد ثة نفي ظاهر جهد له كان العلبري ف أ— 



اممريمتمسيرامآن هي ؤك1م،ر تنلهنا 
بشعرمعرفته وسعة لتقدمه، المقرين؛ جمخ ذللثا في فاق وقد لقائليها، 
منوأبرز رين، المقمن ئعدْ أتى من ذلك في بجهدة وانتفع العربإ، 

أقلبها نالتي والشواهد • تفسيريهما في والقرطي عطية، ابن به انتفع 
التيالنواهد من كثيرأ أن غير أغفالها، التي الشواهد من العدد حيث، من 

أغفلفقد العالقامتج، كابيامحتج لشهرتها، بها لاإجهل يكون أن يبعد أعقالها 
بنالحارث، هول، أورد الطبري أن منها كثيرة. ذللث، وأمثلة منها، كثيرأ 

ر؛ئيمئفسمناو>ا<الآ و-محئخبمابمائبما
مثلوصغ . التام قال ت فوله اكتفى ؤإنعا لقائله، جه ينولم 

ناقته!يخاطب، العبدي الثقسم، قول مع ذللث، 
ودث-نيلصأندأ نه ديأمدا وصنيي! لها درأيت، ومد نقول 

القصيدة،هده من متفرقة يأ؛ياتا استشهاده ْع بته، نأغفل فقد 
ذللث،مثل وصغ • بهار محرفته على يدل مما المبدي، للمثمب، بها ون

الالتي ادرةلْ،، الالشواهد من عدد نسبة أغفلوا فقد رين، المقبقية 
يحنونيكونوا لم المرين أن يعني مما أمثالهم، على قائلها أمر يخفى 
بعضإن بل به. الاحتجاج صحة من تأكدوا إذا لقائاله الشاهد بنسبة 

فيسهمه حين في لقائله، به فينمواصع في الشاهد يورد قد رين المق
غيرهال٦،.

تخريجم.النحقق اسقمي وقد  ٥٩؛/المرة الح،هاأة ، ٧١الأصممات؛ انئلر؛ )١( 
>،،Y<\/U)شاكر( تمراتجري انثلر: )٢( 
.١٩٥الم، ديوان ش والم، ، U١٠٨٢/)شاكر( الطبري تفسر انظر: )٣( 
وانظر؛أ'ا/آ-هآ، ها/'*ا•؛، أ\إ0ل )مجر( الطبري ير نفانظر: )٤( 

.٤٢٩٢/')شاكر( الطبري -ضير 
A/، ٢١•، ١٥٢(/الوجيز المحرر ، ١١١، ٣٤أ/'ا، الكشاف انظر: )٥( 

.٢١١آ/، U١٥/، ١٢أ/•القرأن لأذكام الجامع ، ١٦٨، ١٥٣
\ا٦د^\إ'^^.\^د^٦إ^٦٨٦Aضصس(Xإ٩^كTإ'^٦-\^



ينفىمسقامماساتسري

زمنهم،محي النسبة مجهولة تكن لم الشواهد أن على يدل ومما 
وهمالتفسير، كتب في الهائل المجهولة الشواهد لأكثر المحققين اهتداء 

■سمهم أو المفسرين أولئك عاصر ممن المتقدمين لكتب فيها رجعوا قد 
فيكتابه سيبويه ألت فقد هدا، في يدعا يكونوا لم والمفسرون 

مشهورهو كما القليل إلا منها ينسب ولم سوا أعلب فأغفل النحو، 
وسيأتيالقرآن، معاني في الغراء ذلك مثل وفعل الحوسنل١،. عط 

المعاني.كتب عن الحديث عند ذلك تفصيل 
التفّركتب فى المنسوبة السواهد به نان الاحصاء من تين — ٢ 
يرنفعدا ير التفكتب فى بتها نأغفلت التي الشواهد تقارب 

بعفسحعل مما منهجه، على الشواهد نسبة إغفال غلب الذي الزمخثري 
.وشرحها يره نفشواهد لنسبة يتصدى العلماء 

بلالمفسرين، *جهل■ من كلها هن ليواهد الهده ثة نأن — ٣ 
والأصمعيوالفراء عبيدة كابي واللغة الرواية علماء على ذلك في اعت٠اJوا 

ؤيندر، __؛ لمن ونقلوها العرب، أشعار دونوا ممن وغيرهم تمام وأبي 
فيبته نتجد نم والشعر، اللغة أهل عند منسوب غير ثاهلءآ تجد أن 

واحدة،الشعر مادة الجميع منها استقى التي المصادر لأف التفسير؛ كتب، 
وتفسيراللغة ورواية ألشعر  Ja->4.بين جمعوا الدين المتقدمون العلماء وهم 

القرآن.

الشواهع.نسبة في جيدة مشاركه شاركوا الذين رين المقوأبرز 
مىجاء نم العرب، بشعر معرفته وسعة لتقاومه العلبري الإمام هو الشعرية 

إلىوية منالشعر صواهل■ من أورده مما فاستقال المفسرين من بعلءه 
عمليةابن يردد ما وكثيرأ ه، نفالْلرى إلى أو قالوها، الذين الشعراء 

عمدةفهو تفسيره من للشواهل. نقلهم عند الءلبرىاا راوأنشل، عبارة والقرطي 

■ ١٧٠-  ١١٥لجمعة مسويه كناب فى الشعر شواهد ت انفلر 



^^؛؛لضيم

•التمير كتب من هلع فصما نظر له ليس التفسير سواهد باب في 
بعينه،لقائله رون المقبه نما هو المابق الجدول في ورد ما — ٤ 
ؤيعدلالن|سبة، تهريبا يعد وهو الماعر، لقبيلة رون المقبه نما وأغفلت، 

الذيالعمر إلى الشاهد نسبة من والتحقق للمائل، الناقص البيان من 
عنالنظر بغض رون المقبه يعنى ما أهم هو كان شعرائه بشعر يحتج 

رينالمقعرصى دراسة عند تقدم وقد الأحوال. غالم، في له المائل 
؛حيث،وزمنه، قائله يوصح بما الشعري للشاهد تمهيدهم الشعري للثاس 
لغته.إلى ويحتكم يقوله، يحتج لن قول الماهل. هذا أن الممر يطمئن 

الهلبري:قول الشاعر قبيلة إلى الشواهن. بنسبة الاكتفاء أمثلة ومن 
إلاالشاعر يتميز ولا كثيرون، هذيل وسعراء ؟ الهال.لياا قول ررومنه 

فيكان إن قائله، لمعرفة الهذليين أمعار ديوان في الماهد عن ؛التنقسب، 
يعثرلا وربما الرؤية، شعرائهم دواؤين أو المجموعة، الهذليين أشعار 

القائل.على الثاحث، 
قبيلةإلى الشاهد المفسرون فيها لم، التي، كذلك الأمثلة ومن 

رحلارقال ت وقوله ا، أّدااأ بني من رحل راوقال ت الهلبري قول الشاعر 
رروقالت وقوله .٠^٤،، . عقيل.بني بعض راوقال وقوله؛ آ، عدي١١أ بتي من 

الولكنها القائل، تقرب التي ية النهذه وأمثال ،١ نأ1مااأبني بعض 
للغةتوثيقا جوانبها من حالم، في تعالأ ولكنها ،. واصحةلدلالة عليه تدل 

٠واختلافها القبائل لهجايت، يدرس من بها فينتني الشاعر، لقبيلة المنوية 

.٠٣٧ ا/ 0 ،  ١٤٧٩ )شاكر( اتجري تمر )١( 
تمرالطرىس(ا/هْا،)٢( 
ا</ا،اأ•.المابق المدر )٣( 

\ا"٦.\ )ثام( اتجري شم انظر: )٦( 



الشعريالشاس توثيق في المفسرين منهج 

د\للهحة.'\لآسسه\د تعلق \د\ \ذقددة \ش \حش\ص ية ض. 
نبيلةعلى ينمون ياللهجات المسألة تتعلق عتوما والمقرون 

القراءاتيذكر وهو عطية ابن قول ذلك ومن للأسشهاد، توثيقا الشاعر 
جمهورلاوقرأ ٧[؛ ت جدة ]الطازه ثن ؛( ٣٥١٤٢حلهم، ^^١ ت تعالى، نوله في، 

همز،دون بألف، الإنسان( حلؤ، )وبدا ت الزهري ونرأ الناس؛ 
التخفيم،لآ/على لا البدل على ذاك ١^^١،: أبو ثال القاف، ولنصس_، 

لغهوندي الهمزة، من الألم، أبدل كأنه ظهI محمد أبو القاصي قال 
رواحة؛ابن، قال الأنماو، 

ولولمأظني،ضثا>م>،/تدنا ربه  ٩١بام 
لغةوهي، ياء، وبعدها الدال، بكر ربدينا( قوله؛ غيه والشاهد 

كانلما الأمار من لشاعر الشاهد عهلية ابن و_، وغد بدأ. فى الأنصار 
القبيلة.للغة الاستشهاد 

بتهبنمعروف وهو تبيلته إلى، الشاعر الممن سس، ربما أنه غير 
،الجعدي® قول ومنه ١٠العلبري! كقول قبيلته، شعراء س غيره دون تللث، 
لشهرتهجعدة بني من غيره دون الجعدي المابغة وهو 

ثهفينالروايه، عصر مند المسبة، مختلفة معرية مواهد هناك . ٥ 
في،ذللئ، على، الأمثلة أوصح ومن، لغيره* الأحر به ؤينلشاعر، أحدهم 

واللجوابا الهذلي، أنشده أنه يكن الذي الشعري الشاهاJ ير المفكتبؤ 
الشاعر؛نول وهو )غهئه، الخطاب، بن عمر المؤمنين أمير 

السفن،التينة عود ثخون، كنا ئامكأ؛ردأ منها الرحل، ثخوي، 
يخلويكاد لا الذي الفرد البيتا هذا نسبة فى المالماء ، احتلففقد 

•يكنيته عطية ابن يل.كر0 ما وكثيرا جني،، بن عثمان الفتح أبو هو ]١( 
.١٤٢ديوانه انظر: )٣( . ١٧٣آ/المصبح انظر: )٢( 
.٥٣٤; ١٤اسرتم،)شاكر( ير نف)ه( ؛ ٥٣١; ١١ممر الوجيز المحرد )٤( 
بء.تخريجه يق )٧( ا/بم\/آ. والثعراء الثعر انظر: )٦( 



الكريمتفسير في 

كبيرلأبي قنب اللغة، معاجم من معجم أو التفسير، في كتاب منه 
الثمالي،مزاحم ولابن شل، ولابن الرمة، ولدي ولزمر، الهذلي، 
بتهنترجح الخطاب بن عمر مع الهنلي ونمة صاحب، أم بن ولقحنب، 

صنيعمحن لي يغلهر ولم ذللثح. تفميل تقدم وقل هديل شعراء لأحد 
ناتله،إلى فيه مختلفا شاهد بة نفي الخلاف بحب، عنايتهم رين المق

رين،للمقبته ونالجهد، هدا إبرار همكن ولا ، واهل. الهده لندرة 
وشروحه.الشعر، كتب، هدا مثل محل ؤإنما 

يمكنالتي الأسباب أهم جمعة الكريم عيد خالد الدكتور ذكر وقد 
ااالن.يفقال! شاعر من لأكثر الشعرية الشواهاJ نسبة اختلافح تعليل بها 

تأهمها أّباب إلى ترحع الشواهد نسبة في ، الخلافأن أرى 
يعفى.من يعفهم الشعراء أخل. 

.القصايو بة نفي الرواة يئن لخلافؤ ا -

بةنفي الخلط فيقع شاعرين، وأخيه الأخ أو وابنه، الأب، ون ك ~
الشاهد.

علىالأمر ؤيلتبس أبياتها، فتتداخل الحوادث، في القصائد ولط ق —
الرواة.يعفى 

لدلكفندخل الألسن، تتداولها الخي السائرة الأيبات مجن الشاهد ون ك -
الأول.قائله يعرف أن دون شاعر، من أكثر شعر في 

دخولإلى يودى مما والموضع، والروي الوزن في القصائد تحاد ا —
•أخرى تحيدة فى تحيدة من أيياُنا 

العلماءمن القدماء يعفى فيه وع الني والهو والخْلآ العجلة 
والنساخ®

٠٢١١، ١٩١مسويه كناب فى لشعر ١ شواهد ت انظر 



اكعريالتماس خ

النحوكتب فى الشعرة النواهد \ستم\>ض عر مبنية أساب وهذه 
٠أضا التفسير شواهد في يقال فيها يقال وما واللغة، 
القاعد;توثيق ش لوهم ا- 

توثيقعلى والحرصي نائاليها، إلى الشواهد بة بنالعناية هذه مع 
سهأو نائله، غير إلى شاهد ية نفي المفر وهم ربما أنه إلا الشواهد 

ذلك;أمثلة ومن الوهم. قي القارئ يوغ مما به اشتهر ما بغير قائله إلى 
الشاعر:نول الهلبري أورد - ١ 
النئايثنيد يها اثلااداا يمحنا حريصة انهلأل به المطاح قللم 

قمثئةابن إلى ببه وانفرد موصعيزرا،، في نميثة بن لعمرو فسه 
محققيجد ولم ،، الروىل هذا على قصيدة نميتة لأبن يوجد لا إنه يع 

هل.اإن حين في الهلثري، غير قميئة لابن البت هذا نب من الديوان 
٠،٣ديوانهرفى كما الغهلفاتى، ليحادرة طويلة قصيدة صمن اليت 

جريرأتيهجو الأخطل قول أورد عطيه ابن أف الأمثلة ومن - ٢
صملألأرا،نصل به الأنتي فدف أحضننزبد مؤج في المذى كنت 

وهوالرمة لذي بيتا نب كما ٠ ديوانه فى وليس لجرير، به ون
الثريةقصيدته من ديوانه فى كما زهير بن لكعب 

القارئعلى الوهم يدخل بحيث قائله إلى الشاُل. نسبة أمثلة ومن 
الرجل،امرأة ؛ العرب، كلام قمح، "والزوج ت عطية ابن نول نميته، في 

تفراب، أيمح، بيت ومنه زوجة، ؤئقال 

.o-x/r\/ا<ته، )مم( الطري شتر انظر: )١( 
.٤٨الحائرة ديوان انظر: )٣( . ٢٠٧نمة ابن ديوان اننز: )٢( 
.r١٦٣/)ثطر( الوجٍز الميرر )ه( . ٢٠٢الأخطل ديوان انظر: )٤( 
بنكعب نميدة وشرح ، ٨٦^١^ ش يب ربيت ، ١ ٤ ١ ة/ الوجيز المحرر انظرت )٦( 

١.)هجر( الطبري نمير ،  ١٧٥زهير 



الكريمالقرآن تفسير في لأم؛( ءاكاء> 

يضظ\ي}زوختي لشد الذي يإن 
ء

بهاتشهد اممالتي أساته من وهدا الفرزدق، هو فراس وأبو 
ؤإنماالكنية، بهدم العلماء عند ينتهر لم أنه غير واللغويون، رون المق

وهوالحمدانى، حمدان بن سعيد بن الحارث، فراس أبو الشاعر بها اشتهر 
أويرفربما اللغة، في بثعره يحتج ولا . يهّاير سنة توفي ماخر شاعر 

المتاحرين.من الحمداني فراس أبي لكون الشاهد ورد الوهم، في هذا 
منسوبينالشعر من شاهدين إيرادهم رين المقعلى يوحد ومما 

تفيل فيما وهما وصعقهما، باختلافهما، علمهم ح يجهل، لائم 

جحيبمعبر الأرض نوجه عليها ونس بلاد التغيرت 
الملجحالوجه يناثه وقل ولون طعم ذي كل غئر ت

وابنطالب.٥^٤،، أبى بن على عن الطبري رواهما وند 
»في: إيرادههمابعد القرمحليي وقال وصمهما. على ينبها ولم ، عطية 

ابنقال وغيره! المشيري قال . . وغيره. الثعلبي ذكرها كثيرة أبيات 
عنالنهي في كلهم والأنبياء محمدأ ؤإل الشعز، آدم قال ما عباس: 

بلسانمرثية فهي ّرياني، وهو آدم رثاه ُابيرأ هتؤإ لما لكن سواء، الشعر 
هذامني فاحمفل وصيي إنلث، وقال! شيث، إبنه إلى بها أوصى السريانية 

عنهفترحم قحتنان، بن يعرب زمان إلى منه يحففلمن، ليتوارث، الكلام 
شحرأا،وحعاله بالعربية يعرب، 

نظر،فيه الشعر وهذا ١١الأييايتج: هذه على تعليقا كثير ابن وقال 
هدا،إلى بحفهم فألفه بلغته، يه يتحزن كلاما قال هؤو ادم يكون وقد 

انفر)١( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 

.٣٤٨١; الوحز)نظر( السرر )٢( . ٦!rwالفرزدق ديوان، 

.٣٢٦. A٣٢٥/)هجر( الطري تمر 
.١٤٠أ/ القران، لأحكام الجامع )٦( . ٤١٤ئ/ الوح؛ز)تهلر( المحرر 



لشعريا تشاهد ا توثيق في لمفسرين ا منهج 

هدالبيت في الإغواء من كثير ابن ذكره وما ^١،. ١^٠١٠واش إقواء، وفيه 
يكونلا وجه على إنشائه يمكن أنه ذكر حيث مخرجآ السيرافي له وجد 

ال٠احاءالوجه وترغ التمييز، على تنصب بأن وذلك إقواء، فيه 
حمرةذكر وند • الساكنين لالتقاء التنوين حذف قد ؤيكون بقز، 

بهونالشعر، هدا وضع الذي هو الأحمر حلف، أن الأصفهاني 
صنيعهفي وانتقده هو، لأدم 

همؤ\ه.•\لى مشاهد شبة - ٦ 

ؤإنما، قائليها إلى الشعرية الشواهد ثة نفي رون المقيقتمر لم 
الذينالثقات العلماء من أنشدها من إلى بعزوها الشعرية الشواهد يوثقون 
عنهم.المرؤية ومصنعاتهم كتبهم إلى أو الشواهد، عنهم سمعوا 

نحوييبعض ررونال ت الفري نول لئ، ذلعلى الأمثلة ومن 
تأسد أيه وذكر بها، فيخفض ®لات® يضيف من العرين، من ! الكوفة 

مندملْ،ة ماصلأيث، . ....................
معنىفي لأنها بها؛ ينم، أن والكلام قال! الساعة. بخفض 

انشدنأنه وذكر ، اليس® 
ابوأضضكمي٦v٧ويلىلأث،با تذبيخئ،

الواةوالهاةا/ااا.)١( 
السيرافي.اه عبد بن الحسن ترجمة  y٥٢٦/الأدباء معجم انظرت )٢( 
.١٨الصحف حدوث عر التب انظر: )٣( 
.Y٣٩٧/القرآن معاني ؛ي كما الفراء، عو )٤( 
: ١٧٣الكيتح لابن الأضداد نى تما ونمامه )٥( 

ندمنّاصة ولتندمترولاث نشولئ حلائقأ ولتنرنس 
حزانة، ٣٩٧/٢القرآن معاني انفلر؛ صدره. احففل ولا الفراء: تال تاتاله، يعرفح ولا 

1إ\\-\.الأدب، 
'٧■٨^ للمتمرم، الًللبه منتهى ؛ي كما س شأ بن عمود الشاعر )٦( 
.١ ٥ Y/ • )مجر( الطري تمر )٧( 



منالعلماء من أنثدْ من إلى الناهل ينسبة الطبري اكتفاء والشاهد 
بالرحؤعاتضح كما الفراء وهو باسمه يمرح لم ؤإن الكونة نحوى 
ذلكعلى الأمثلة ومن . ، الضى١١الفضل من سمعه فد والفراء لكتابه، 

الياءثخث ، يثكلم(ر )والبئي ؛ ٠١٠٢٥١١بعض قرأ كما . . ٠. الطري؛ تول 
تأنشده الكائى أن وذكر الياء، مع 

وقبماصلأ؛ا.Jدى دشخوا ثا ؛ lJuJtنأف_ت 
الكايى.الإمام وهو الشاهد أنشد من يذكر فاكتفى 

أوالكوفة كأهل العلماء من عدد الشاهد أنشد من يكون وند 
®وحكى• ال3ليري ذللش ومن حمما■ إلهم ر المفثه خينالبصرة، 

يطيثء،»ةل\ت العرب: من نتاعأ الكوفيين ويعص البمرييزأْ،، يعفس 
ذللث،:فى وأنشدوا أءإيم،اا، و»ءلمئا 
وشنرولآ،الى.ذكزة يالث، ننطا0 ننث الخنال قإث أنى 

رينالمقعند معلروقة حادة والعالخاء الرواة إلى الشواهال ونسبة 

أنشدهمن إلى إلا الشعر بة ينيعنى العلماع من كثير يكن ولم واللغويض، 
وبينبينهم المهد لبعد الجاهلية ثحر ميما ولا واللماء الرواة من 

،  1)٨( ٠سعراءه 

 )١(JU  :٣٩٧آ/القرآن ساتي انثلر: وذمْ. اسل: انثدني الفراء.
حريروابن السرة. من وهما ؤيعفوب، عمرو أبي ءراءْ هي الياء لي الياء إدغام تراءة )٢( 

بحذفيمرح لا الفراء وكلام , ٦٩٨القرآن معاني في كما الفراء كلام إلى ينير 
ط؛الثعر شاهد أن غير هاوا، أراد انا< على يدل ذكره الن.ي الشاهد لكن الثانية، الياء 

فيالثاوة م أولا، مدعمتان انتان ياءاث،: ئلاث الناهد غفي للأية؛ نفليرأ يملح لا 
اثنتينتكرار أن غير الحيف، ينتمي ئلامث، وتكرار ياءان، الأية وفي الفعل، أول، 

.٢٨٤ا/الشر انفلر: الإدغام. يقتضي 
.0٤٩٤\إ رثاكر( اتجري فير )٤( قاد. على اعم لم )٣( 
القرآنمجاز في كما ميدة أبو هو )٠( 
XTo/sr)شاكر( انجري ير نف)٧( . ١١٣ديوانه ؛ي كمازهير بن لكم، )٦( 
ه٩٣/٣الكشاف انثلر: )٨( 



الشعرياتشاهد توتيق في لمفسرين ا منهج 

و\حدو\ودئ'\حكف \ني مشاهد شبة . ٣ 

منها،نقلوا التي الكتب إلى بتبتها الشواهد المفسرون وز وربما 
موثوقلمؤلف الكتاب كان إذا ميما ولا مجهولا، شاهدأ كان ولو 

بهاالثقة ني أصبحتؤ الكتاب* ارأييات أن ذلك ومن والمبرد. يبويه ك
منالناهد هدا بأن يالقول يكتفى أصح حتى المثل، مقرب العلماء عند 

له.العلماء اعتماد على للدلالة الكتاب أييات 
ألأياموهف ؤ ت تعالى نوله ير نفعند الزمخثرى نول ذللث، ومن 

الفلفرأوقات، بالأيام، رروالمراد [! ١٤٠ىر\و: ]Tj ألثامحزه بعن ةJاؤلها 
لهؤلاء،وتارة لهؤلاء، تارة نديل الماس، بين مرفها ت نداولها والغلبة، 

»الكتاب«:أيات، من وهو - كقوله 
.، سز*لؤمومأ اء ئؤيوما ا نلؤيومأ ينا علنيومأ 

معسيبويه كتاب أييايتج من أنه إلى بالإثارة الزمخشرى اكتفى فقد 
والاعتمادبه، اكقة فى كاف، عده وهدا قائله، جهالة 

هوؤ بالتخفيفالرؤيا اوعنرتح ت آحر موصع في الزمخنرى وقال 
والتعبيرديد، يال عبرت، ينكرون ورأيتهم الأJبار،، اعتمده الدى 

لبحص®الكامل* كتاب في الصد ه أنثن. ييت، على عتنرته وند والممر. 
الأعراب:

وشلأممارا*را،.وكث،ا قلممنئاوث،نؤينأد
عنيرأ تفأورد أن يعد عملية ابن قول ذللث، على أيضا الأمثلة ومن 

عبيدة،أبي كتاب في لجس الشعر من ساهدأ وأورد عبيدة، أبي كتاب 
عبيدة*أبي كتاُت، في حاميه الأنباري ابن بكر أبو *أنشده 

ا/ا'اأّالكثاف )١( 
.A/r، ٦٦ا/•الكشاف انظر: )٢( 
Y٠٤٧٤/الكشاف )٤( . ٥٦٣.  Y٥٦٢/للمبرد الكامل )٣( 
)ثطر(ه/آ'مبالوجيز السرر )٥( 



الكريماممرآن تفسير هي لأقرك، 

فيلتس وهو هميدة أبي إلى تجه قي يهلعن أن عهلتة ابن حثي فقد 
بنبكر أبو علقه مد الشاهد هدا أن إلى قأثار القرآن®، ررمجاز كتابه 

التوثيقصور من صورة وهده عبيدة. أبى كتاب عالي حانية الأنباري 
الضير.كب قي الشعري للشاهد 

قولرهدا مالأ ثم الشعري وشاهدْ الفراء كلام عطية ابن نقل وقد 
كتابم،لا،ؤني الفراء 

الساهدنسبه المفسرين عند الساهد روايه مُيق صور من إن كما 
المعروفةوالدواوين المتقدمة، الشعرية المحتارات كتب إلى الشعري 
روىالذي عطية ابن سئما ولا كثيرأ بها المفسرون عني والتي للشعر، 

٠شيوحه عن الحماست وديوان المفضليات 

ابنقول الاختيارات كتب من للشاهد التوئيق هدا أمثلة من و— 
Iالجاهلية شعراء لعص المضتحٌلثات رروقي ت عهلية 

■- ■ - - ■ • ■ • ■ • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ دالهداتا أب ينهرثني 
اك"<.

إلىبته بنالشاهد ويق فقد • رجيا® يرين. I لأصمعي ا قّال 
جمعهاوالإسلام الجاهلية شعر من مجموعة وهي ® راالمففالثات 

الضبيمحمد بن المفصل 

.U٨١/ الوجيز المحرر )١( 

توتتمته الأحوص، ين لعوف اليت )٢( 
اء<.اددنم_ض_ئجها حنت >إئا 

.١٧٤الفضيات انظر: 

.٤٨١آ/•)قظر( الوجتز الحري )٣( 
فلماالمفضل، بيت في ١حتيأ عندما ١لئه عبل. بن إبراهيم هو اختارها الن.ى أن ذكر )٤، 

الزهر، T't/rالرواة إنباء انظر: إليه. فت الفضل أظهرها مات 
.٣٠\إ وتحقيقات بحوث 



لشعريا لشاهد ا توثيق في لمفسرين ا منهج 

تميره،من آحر موصع في إيضاحا الناهد هذا عطية ابن زاد وند 
،iUJbنمي الأص_لم، رحب وهو مضر *ونهر ت فقال الشاعر إلى به ون

كانوالأنهم الأسنة؛ منصز وسموه الحديد، صوت فيه يسمع لا كان لأنه 
بنعوث بقول وله فريش، شهر وهو الرماح• أسنه فيه ينزعون 
الناهد.ذكر ثم . ٠.٢١^. . الأحوص 

كانم،شهر هدا عبيدة• أبو ررقال ت للمفضليات الأنباري شرح وش 
شهرعبيدت بن أحمد وقال . . أمية. بني إلى به فنتعغلمه، قريس مشايخ 

الحجتفوا إذا كانوا لأنهم قريس؛ تعظمه كاس الحجة، ذو ت أمية بني 
ةريسُلآ،•سائر على أمية بتي، وحم، بهم، فافتخروا آباءهم، تذاكروا 

قولوبين بينه جمع وقد عملية، ابن عير عنل■ الأصمعي قول أجد ولم 
اضحالق يوم كهيئته استدار قد الزمان ارإن ت الوداع حجة في النبي، 

القعدة،ذو حرم• أربعة منها شهرأ عشر اثنتا السنة والأرض، الموات 
وشعبان*لم.حمالي بين الذي مضر ورحما والمحرم، الحجة، وذو 

تفعلهكانت ما وبين بينه للتمريؤ، مضرا اورحب، .• الّك، ُول أن وذكر 
ابتداعاوتحرمه رمضان رحبها تجعل كاستإ فإنها بأسرها، ربيعة نائل 
فقررالحق، على مضر نائل من ذللث، في تابعها ومن قريس وكانتا منها، 
قبلمن كان إنما وتحريمه حكمه كان إذ مضر إلى به ونذللث،، . النك، 

-  ،)٤(
ءرم،

الاختياراتكتب محن السعري للناهن. رين المفتوثيق أمثلة ومن 
قولامتنهادهم في العالماء عاليها اعتمد التي، المتقدمة، الشعرية 

اوحررالوج؛زه/أ-مآ.)؛(
١٨•ه Y/ لاض.زمح، اسل امحارات ثرح ، ٤٣١ا/ للأنارك، اسلمات شرح )٢( 
.١  X٣٧/ صحيحه في لم ومه/م؛ا؛، التمر كتاب صحيحه، في البخاري احرحه )٣( 
A/الإسلام قبل \ب تاييخ ني اسل ،  ٤٨٣-  I٤٨٢/الوجيز السرد انفلر: )٤( 

_خ«هّ ٤٨٨



ام^اكرأن سمير ض وضري 

تالجزاء بمعنى وأنه اللغة، ني )الدين( معنى يشرح وهو الزمخثري 
تالحمامحة بيت > ٠ - منه و٠ 

وا«لا،.ؤأ\لإياداتان اثدن سوى م:نق ول
بالغنيالمعروف ثيبان بن لنهل وهو القائل، معروف والبيت 

امملنسيانه أو لشهرته، ثمام لأبي الحماسة لديوان نبه أنه غير الزماني، 
لموضعه وتدكرْ الشاعر 

أنوعلم تمام، أبي شحر من يبتت استشهد عندما الزمخثري إن بل 
محدثاكان ؤإن اروهو بقوله* لصنيعه اعتدر ذلك، عاليه محيعيبون العلماء 

فاجعلالعربية، الحماسة بيت عالماء من فهو اللغة فى يشعره يتشهد لا 
عليه،الدليل العلماء نول إلى ترى ألا يرؤيه، ما يمنزلة يقوله ما 

ؤإتقانه((بروايته لوئوقهم بدلك فيقتنعون 

لديوانير التففي محواهده من كثيرآ الزمحشري ب توند 
الحماسةديوان على شواهده من كثير في يعتمد عهلية وابن • الحماسة 

بديوانشواهده يموازنة هدا وحدت وقد باسمه، يمرح لم ؤإن تمام لأبي 
أنهمن شيوحه، فهرس في هو ذكره ما ذلك على دلني وفل الحماسة، 

شيوحهعن بشروحه الديوان هدا أحد 

وقدرين، المفعند حري الالشاهد رواية توليق صور أهم هذه 
الشاهدإيراد في رين المق*منهج مبحث في ذلك أمثلة من كثير تقدم 

،.هاك١٦الأمثلة هن تقدم يما فيكتفى الفصل هدا في الشعرى« 

الكشاف)١( 

٨.للغدادي الشاب شواس ثرح •٣، انمامة ديران انفلر: )٢( 
الكشاف)٣( 

٦٥٥؛/أ<هآ، ، ٣٢٣، ٣١٦/٣آ/آم؛، ، ١٣٨ا/ا،«ا، الكشاف انفلر: )٤( 
\سمن -_UUY انظر: )٦( . ١١٤، ١٠٦عطة ابن مس انظر: )٥( 



اJشعرياثثاهد توثيق في المفسرين منهج 

الدراية:حيث من الساهد توثيق الئاذى؛ 

المفسرين،عند الدراية حيث، من الشعري الشاهد نوئيق أم1 
صبئله،حيث من للشاهد خدمة من به رون المقنام ما به نالمقصرد 

التصحفمن يعتريه قد ما ونفي معانيها، وبيان رواياته وذكر وشرحه، 
التوثيقصور من هذا وكل الحركات،، من بدلأ بالبارة بضبهله والتحريم، 

كتم—،في الكثيرة الشعر شواهد مع تعاملهم في رون المقبها عمي التي 
حي—إمن عري الالشاهد توئيق صور لأهم ذكر بلي رقيما * ير التف

المقرين.كتّخ من الأمثلة إيراد مع الدراية 
الشاهد:رواية صبْل . ١ 

موضعتكن لم ؤإن المعري، الشاهل. روايانؤ بفيهل المفسرون عيي 
كماالشاهد متن تأدية على والحرص الرواية، لتوثيق الين في الشاهد 

المعنىفهم با لترتالشاهد معنى صهل أوجه أهم من وهذه روي، 
تذلك، أمثلة ومن وتدقيقها• روايته، صبْل على الصحيح 

قده)ثا لا '؛Jn^، ؤذممث١ تع.الىت قوله يره نفعند لطبري ا- 
ُرالريمباُمعنى على شاهدآ الهذلي حويه بن اعدة قول، أورد ٢[ لال؛قرة؛ 

قوله:وهو 

لعمميم كاو قد أن و؛ج فلا به حصنوا قد الحي ئركنا •' فقالوا 
والكسرأكثر، والفتح وررحصنوا«، )رحصروا(( راؤثروى العلبريت قال 

تفيه ييب لا بقوله'• ؤيعني به، أطافوا به: حصروا ت بقوله يعني جانر• 
قديقال; قتيلا، يعني؛ لحي_لم، ٢ كان قد أن وبقولهI فيه، شلثح لا 

ثبي■'"'■إذا لجي، 
يتضححتى وشرحه الشاهد، رواية صهل على الطبري حرص فمد 

.yrMs)شام( الطري تمر )٢( . yyy\/الهدلين ديوان \خم: 



الأكثرالوجه بيان مع منه، الاستشهاد وجه ؤيتبين للقارئ، منه المراد 
الأحر.الوجه وجواز الرب، عند استعمالا 

فإنهالعرب كلام في التأؤيل معنى *وأما ت اتجري هول، هذا مثل و- 
•الأعشى بت الرواة بعض أنشد وقد والمصين. والمر-ءع التمسن 

نأصحتارا،النقاب نؤ'ذوبعي صالىياتمانم،دأوولخيها 
الست،:نشد،^٠١ وتد . .  .

فأصحثاأرآ،.ايثماسم، ربعي ثوالي حئها نوابغ كامنا أمها على 
المراد،على فيها شاهد لا أحرى رواية للشاهد أن على نته ففد 

فىفيطعن الأحرى الرواية على الماحث يقع لا وحتى للروايتين، توثيقا 
ماالقارئ أمام يضع أن على الممر حرص من وهدا الأحرى، الرواية 

يورده،الذي الشعري الشاهد معاني اصتجلأء على يعينه 
معهورةيعثارة الساهد همئ المحتماله المبارة الممسر صبثل وربما 

بنأوس نول أورد الزمخشرى أن ذللث، ومن اللمس، يزول حتى الوزن، 
حجر؛

اىابصأ؛اوإنأنفيُسإئكا 
ضبطوهذا ،. ٤١حعلماابوزن *وعند صبطهI في الزمخثري قال 

الناهد:قل ومنها القصيدة، قافية ّهل مناسب، وهو للإيهام، مزل 
١]نيب يدا إلا ت نئم لتجنى بني  عشي٠ 

أجذت \%و\يقم نلجئ ١بميفيىلأأبما 
فيها:المشاكوك، الرواية رد - ٢ 

لعل.مالقرآن من لأية التفاسير من ير نفنول في المفر يتردد قد 

.١٤٩ديوانه انظر: )٣( •٢. ٥ .  I٢٠٤/ )ناكر( الزى شم )٢( 
\اص.الكشاف )٤( 



الشعريالشاهد توثيق في الممرين منهج 

يبلغهلم ثعريآ ثاهدأ الدليل هدا يكون وقد التفسير، ذلك بأدلة قناعته 
هذْصحة لعدم التفسير هدا فيرد الوجه، لدلك بها يستشهد التي بالرواية 
تشهدمحيغيره عند صححا قد الرواية هذه تكون حين فى عنده، الرواية 

منكثير في بعده رون المقتعقبه قد عبيدة أبا أن لاحقك وقد . بها
عليهوردوا أوردها، التي الشواهد روايات، بعض فير رمحلعنوا شواهده، 

أنهلير يبدو والدي واللغة، الشعر شواهد وهو هو، به يحتج الذي بالوجه 
التي،شواهده فإن الجهة، هذه من مدحول غير روايته، فير ثقة دام ما 

معروايته ترد لا وأنه العلم، ميزان في ووزنها قيمتها لها تبقمر بها يتفرد 
الثقةمن، درجته مثل فير هو عمن تخالفها رواية ورود لمجرد به الثقة 

عندالشعرية الشواهد مصادر من عبيدة أبا أن مسمما ولا الرواية. وسعة 
تفاسيرهمفي، بها واستشهدوا شواهده بعده المفسرون أحد فقل، رين المق
اللغويةشواهده مسمما ولا المعاصرين، من الشتميهلي، حتؤر الهلبري من، 

■سواهده على الغالبة وهى 

قولصحتها فير ارتابوا التي، للشواهد رين، المقرد أمثلة ومن 
٢٢٢ت ]إبرامم ثنحهكأره أمم ءؤوث٦ تعالى،• قوله ير نقعند الزمخشري 
صحيفه،وهي، الياء بكر رربنمرحتي((را، ويرئ: الإغاته، رروالإصراح 

٠مجهول سهن لها سسه^ءهوا وا 

بادننيء،«رى.هاأوث،تالت،لئ:اسم، ال'بمملس،تاتة
والشاهدالقراءة، وصعق، الشاهال، في، الزمخشري ثئاش فقد 

تفقال الرجز هذا رد فير الزجاج بالغ وقد الحجاJيل للأغلّ_ا منسوب 
؛)،١٠يعرف وليحر سهل،، هذا مثل، وعملغ إليه، يتلفت، لا مما الشعر راوهاوا 

،٣٦٢السّعة انظر: والأعمش. وناب، بن يصر وئراءة حمزة، نراءة ني، وجه عي، )١( 
،.5U/Yللفراء القرآن معاني، 

الأدبخزانه )٣(  ٠٥٥١آ/الكثاف )٢( 



جو|ااالله كتاب في يه يحج مما هو ولا العرب، من الشعر هدا 
عمايعين العرب، أف الزجاج رروحكى ععلية ابن قول الأمثلة ومن 

Iوالطبري هو وأنثي داأوائاائ،،ا، لا وعما يعقن؛ 
،٢٣١أولئلث، بعد والنجم \ووك نغزلة بعد انمازل ذم 

البيث،وأما عنده، Jوقم، فأمر اللغة عن إسحاق أبي حكاية فأما 
للشاهد.الرواية هده عطية ابن قرئ . ررالأقوام؛؛ فيه فالروايه 

ؤإ0ت تعالى قوله ير نفعند والزجاج الهلبري يها استشهد وفد 
أفعش [ ٣٦مِاء: لالإم ٠١٤•سءزثُ عنه كان ؤهق َمر نألمواد محأثم>ر ألثمع 

بعدت الشاعر يقل لم حسث، والتأنيث، للتدكير القليل للجمع تأتي ررأولئلئ،اا 
الجمععلى للدلالة 1تي لأن الأية؛ في الأمر وكدللث، الأيام، تلك 

•،١^٤
ابنقال كما حبيمب، ابن بشؤح الديوان في البيت، هدا ورد وفد 

وهي:الهلبري، إليه ذم، لما ثاهل. فيها وليس عطية، 
٢الآدوامر أولتملتج بعد والعسس اللوى منزلة بعد المنازل دم 

الن4تدأا'،،الطبري رواه كما الشاهد روى فد حين في 
كتابمه يخلو يكاد ولا وغيرهم^؟،. املى، هث-وابن ،، والزمخثري١٧

.١٥٩/٣ني معا ١( 
.٠٢٤ م للنجاح وإءراُه المآن ُعاني انثلر: ٢( 

٠٩٩آ/•جرم ديوان انفر: )٥( إا/أهه. )هجر( -فّير'اسرى انفر: ٤( 
الكامل، ٣٢١ا/اوقض_، انفر: ٦( 
.٥١٩/٣الكشاف انفر: ٧( 
.١٢٤- السالكأوضح ، ١٢٣الثواصو تخلص ٨( 
\<iy/Tتمر\بو\وي ، ١٣٣، ١٢٦/٣يعش لأبن القمل شرح انثر: ٩( 

ترح ii'A/Sللمسي الشواهد ثرح ، ١٦٧/٤للبغ,ا.ادى الشافية شواهد شرح 
.١٢٨ا/التصريح شرح ، ١٣٩ا/الأشموني 



ايثنمويتشاهد ا توثيق في المفسرين منهج 

والطبريالزجاج رواية على عطية ابن اعتراض فلعل النحو، كب من 
يطلعولم حرير، لديوان شرحه في حبيب بن محمد رواية على لامحللاعي 

لهذهرده في عطية ابن وصنع المتقدهبن. من وغيره المرد ذكره ما على 
التيالرواية ورده الشواهد، بروايات، عنايته على يدل للشاهد الرواية 

المقمرينعند الشواهد روايات في الشكيلث، وأمثلة ٠ صحتها في يشاك 

الحاجة:دعت إذا الأخرى الروايات إيراد - ٣ 

الحاجةعند الشعري للشاهد أحرى روايات المفسرون يورد وربما 
حاجةثمة يكن لم ؤإن الشاهد بيان لمزيد يوردونها وربما ذللث،، إلى 

الالأحرى الرواية كانت إذا سئما ولا الأخرى الروايات لدكر داعية 
البيت.من الشاهد بمحل تتعلق 

فيالواردتض القراءتين عن الحديث عند الطري أن ذلك أمثلة ومن 
قرأهاحيث [، ٢٢لال_*_ل؛ فإنه ثإِ مإ عن و>متاك> ؤ تعالى! فوله 

وقرأها، سأر اسمه رجل أنه على بالتنوين ق بعمهم: 
 Iفالقبيلة أو امرأة اسم أنه على الصرف من يمنعها نتأ* *من بعمهم

قراءتانإنهما ينال! أن ذللث، في القول من *والصواب، الفري: 
فرأفبأيتهما القراء، من علماء منهما واحل.؛ بكل قرأ وند مشهورتان، 

سألأن صواب، الإجراء وغير سبأ، في فالإحراءل؛، فمميي،، القارئ 

وغيرئ.٢ ٤ ١ أ/ ، ١  ١٧، ٥ > ■r/ !ظر: )١( 
وحلف.ليعقوب جعنمّ وأبي والكائي وحمزة عامر وابن وعاصم نافع نراءة هذء )٢( 

.ror/rاكر انئلر: 
إماكانكثير ابن عن نمل وروى عمرو، وأبي الجزى، يرواية كثير ابن نراءة هذْ )٣( 

*يق العا المارر • الهيزة 
المريض؛س الئرث ومو الفراء، وضعيا التي الكوفيين عمطلحات من الإجراء )٤( 

.٢٣٢•الكوفي المم في دوامة !طر: اكوين. أي: 



الكريمالقرآن تفسير هي ؤهيرى ومحتامر لتتثأ 
ؤإنأحري، الرجل اسم به أؤيد إذا فإنه الأثر، به جاء كما رجلا كان إن 

إجرائه:ني ١، التام قال كما بجن، لم القملأن اسئر به أرد 
الجو١^٢،جلد أعناقهم عص ئد نجا لدا ني ينجم الوارذوذ 
سألأنه الرواسي عن الفراء عن حدك وقد ودرى. درا، ت يروى 

هو١١رما أدرى لست، قال: سا؟ محر لم كيف العلاء: بن عمرو أبا 
.سرقهالا الش المجهولة يالأسماء العرب معل كما صرفه فترك أي• 

ماجعل ، ٠اذرىا٠ل قال: *من الروايتين: توجيه في الفراء وقال 
البغداديوجهها حين في ،٠ موصعألأ أراد *دريء نال: ومن جيلا، 
بالفتح*درا، قال: ومن جبلا، *ناء جعل بالضم *درا* قال: ُمن فقال: 

البغدادي،عند ®جبلا؛، إلى تصحفتر ®حيلأرا كلمة وأفلن ،. موصعLاال أراد 
الحالين،في مصروف فهو مومحعا، أو جبلا كونه بين فرق فلا ؤإلأ 

ينصرف،٠لا فإنه والقبيلة الحل بالأول المقصود كان إذا ما ؛خلاف، 
وجهيسن يهما لأنه للشاهد الروايتين إيراد على اتجري حرص ئد 

ذكرهما.اللتين القراءتين وجه ويفهم الاستشهاد، 
الشعريللشاهاو الأحرى للروايات، المقرين إيراد على الأمثلة ومن 

أمرفي تعالى قوله ير نفعند الهلبري قول الث-اهد يمحل تتعلق لم ؤإن 
]!)،يهأها تث تاك محأن؛تها حم ثوي ربيا ؤثقآه١ م مري

الشام:قول من زكريا، إلى افن وصنها الكلام: *فتأرل [ ٣٧صران: 

ما ١١
.١٣\ا•ديوانم انظر: نإ•. }ى يجزو ٣، ا-دءوق اوويوان: رواة )٢( 
)هجر(نميرالطري )٣( 
وحناينو،ظئي في أي: ثلان ذرى ني أنا تقول: به، يشر وما الكن بالفتح؛ الدري )٤( 

وأمابهإ. ؤيمتنعون بإ تحتموف تيما أن لمعتى ١ كان القبيلة بأ بالمراد كان فإن 
امماسبآ تكرف مدا وعلى الثيء. أعلى وعي ذروة، جمع نهي بالغم الدركا 

٢.رنم حاشة ا/\/«م للفراء القرآن ساين انظر: للمدينة. 
.٥٣٧الأدب'\/حزانث)ا-(. r-A\/القرآن معاني )٥( 



لشمريا لشاهد ا توثيق في لممسرين ا منهج 

القوام؛!^١٢ J^_Jفهو 
نمهإلى صام ومنتشر؛ النعم، ثندلإ مى صت لما به: يراد 

روي؛وذي وجابغ• 
كائلدهتسابمواض 

الظليم،هفا ت نولهم من صام، النعم من مهرب ثد لما أنه يمض؛ 
عدمْع للسن،، أحرى رواية الطبري أورد ممد • العليران® أسؤع إذا 

الأحرى،الرواية بهدم معرفته على دلالة فته، الشاهد بمحل تعالمها 
لفت،ص.الأحرى للرواية وتوثتقا 

للشاهد؛برواية الممر نفراد ا_ 

هووالهلبري غيرهم، عند ترد لم للشاهد برواية المضرون ينفرد ند 
ولاالمتقدمين، رواته عن عر للوأخذه لتقدمه، دللث، عنده يكر الذي 
ميلاحفلته ومما زمنه, في واللغة النحو في الكوفيين إمام ثعلب، ميما 

لمأنه إلا لثعلبؤ العلبرى تلمذة اشتهار من الرغم على أنه العلمرى ير نف
شرحهتهلابق مع شيثا ذللثح في عنه يرو ولم للشعر، روايته في إليه يشر 

شرحفي ميما ولا المواصع من كثير في ثعلم—، شيخه شرح مع للشعر 
ثعلمإبشرح للشاهد شرحه وازنت، حيث، نالمى أبي بن زهير شواهد 

إغفال،علمه أعرفح ولا الشرحين، بين كبيرأ تشابها فوحدات، للديوان 
الخلماء.من لغيرْ إشارته ْع نفيره، في ثعلتإ لشيخه الإشارة الطري 

رواةرواه لما مخالفة لها برواية العلبري انفرد المي الشواهد ومن 
الهلالي؛ثور بن حميد هول( الشعر، 

ف—ينايمومث، أل إلا انث، لداثنكى لم أمثث، الخمسول كانت، إذا 
الأم،لفغلة دلالة على الرواية هذه على العلمري به استشهد وند 

.Y-iA/n (/U)اسى ضر )٢( اعر لم )١( 
I )؛ص تمر )٣(  (/LJ/أص الكشاف ، ٣٧٧.  ٣٧٦\iA/T.



سضلممحهمصراهمآنامبمر

الخمسينبأن البيت رواية وسؤح الكتاب، مأم الفاتحة محورة تسمية ومحبب 
ثدللذي أمأ ماها فالعدد، من دونها ما جامعة لأنها أما مميت 

المراد.على الدلالة في أبلغ الرواية وهذه ،• بلغهار
•اليم، أيوب بن اش همد محمد لأبي الين هذا رواة م رواها حين في 

ءلسن،يموت أل إلا إد\واأوو نكى لم ساك الخموى كانت، إذا 
نولعله، هلا.عتط ا فيما لهليرى ١ عر يور بن لحمد بها ينولم 

معالديوان، جامع إليه يشر ولم المهلبؤع، حميد ديوان في الست هدا 
قبلرواها من أجد ولم ٢. ل ومحافئته الثيت( وزن على له نميدة وحول 

الطبريرواها كما البصرية الخمامحة في ووردتا الرواية، بهنْ العلرى 
وهمايكون وقد شيوخه، عن رواها الطبري يكون فقد . للتيمى منسوبه 

■الياية حميد قممية ابهته لممنه 

الشعري،للشاهد بروايات، الهلثري انفراد على أيما الأمثلة من و- 
كلامفي وجهين تحتمل وأنها القرآن، في لأية ا لمعنى يره نفعند أنه 

بنكعّ_، قال، كما المصة، منهما ا١والآحر العلامة، أولهما الحرب، 
ّلماتأبي بن ذ-هتر 

طرأم قاق إي القوو قال أيقفنان آبه هذا نا الأبألا 
الأيات،محنى فيكون عني، وحثرأ مني رسالة . )١٢٩ ت بقوله يعني 

لروايةمخالفة الرواية وهده ،. لووصول(( بفممولر قصة تتلو التي القصص 
الJيوانتفى ورد حيث، الديوان، 

١. ٠٨- ١  ٠٧/١)شام( اتجري شتر انظر: )١( 
r/\،القالي امالي ، Y٣٢٢/الأحبار مون ، ١٩٥م/والمسن المجان انظر: )٢( 

حاشية\ \/A' الطبري ير نفني شاكر محمود وتعليق ، ١  Y٩٨/الأدباء محانحرايت، 

٠٠٦ - ٥ ٠ الهلالي ثور بن حميد ديوان انظر• )٣( 
)شاكر(الطري -ضير )٥( . Y٨٨٧/المرية الحماّة انظر: )٤( 



الشعريالشاهد توثيق في المسرين منهج 

؛١١ئJالقوJإذقاJأمطاأيقظان أف ؛ئض ث_اوهدا اث أثألا 
المرادعلى الدلالة في أثوى العلري ورواية صعيفة، رواية وهي 

الذيالثماخ أحي الذبياني صرار بن مزري على يرد كعبا لأن منها؛ 
الحطيئة!لطلب استجابة قال حينما شعره في كعب يذكره لم لما غضب 

جردلدمور كعب مض ما إذا بنومحا نن شمحا قنذ 
فائدةوهناك . مزري فغضب مزري، يذكر ولم الحطيئة، فذكر 

بمعنىاللغة في الأبة ورود وهي الميت، لهذا العلمري رواية في جليلة 
كماالشعر من شواهده كثرة مع اللغة، كتب، تذكره لم معنى وهذا القصة، 

^٣٢.شاكر محمود ذللث، إل أشار 
وأصحأحول شعرية برواية الهلبري فيها انفرد المي المواضع ومن 

بجاتعار• قوله في ُرالفجرا؛ لمعنى يره نقفي ورد ما غيرها، من 
مناكفعل رءواكفجرت ت نوله [ ٧٤: ٥٠٣٠]ا]؛آلأيهره نن ينثم تا 'ايجارو 

خارجاشخص مائل وكل منبعه، من خارجا نزل إذا وذللث، الماء، تفجر 
ذللثا،غير أو صديدأ أو ذلل؛، كان ماء انفجر، فقد ومكانه، موضعه من 

مرسسُ:قسس 
الأخرى:الصادر في ورد والست، وسيلانا؛ار؛،• حروجا إلا يعنى: 

لغةإلى وأقربه المعنى، على أدل الهلبري ورواية • انحدارا® ررإلأ 
الشاعريقصدها التي الحال عل المت، في الأنفجار دلالة لأن ١^٦،. 

الانحداراستعمال عدم مع الانحدار، دلالة من أبلغ جرير هجاء في 

٠٦٤للديوان ثعلب شرح ت انظر )٢( - ٦٤ديوانه ت انظر )١( 
٠٣حاشية الشعراء فحول طيقات انغلرت )٣( 
-TrA/Y)شاكر( اتجري فثر )٤( 
.A/٢٧\لأ.غ{ني \/{<ا'ك اكراء يحول طقات )٥( 
٣.حانة  ٤٣٢؛/الشراء نحول طقات انظر: )٦( 



ابنمكانة على للدلالة ،. الأمثلة^ بهدم وأكتفي ونحوه. الماء عن للتعبير 
ذاتللتواهد، أحرى بروايات غيره دون وتفرده خاصة، الطبري جرير 

قيمةذات وهى الشعر، كسبا فى المشهورة الروايات من أجود مقامين 
يحفغلهاالتي الروايات من يتخير كان ثالث، لا وهو العلترى، لتقدم كبيرة 

يفرها.الك، القرآنية المفردات ْع يتناسب، ما للشواهد 
التصحيف:من يعتريه قد ما على التنبيه . ٤ 

ختلا5،الا من لكر محببا وتكون حر، ل١ نصيي، التي العيوي، من 
فىأخعلآ إذا ت الكلمة يصحفن، صحمر مصدر وهو التصحيف،، ■؛،،-؟، فيه 

،،مولدةل لففله وهي الحروف،، لاشتباه الصحيفة في وروايتها محراءيها 
يقرأأن هو ١١فمال! الأصفهاني عرفه وفد الصحم،، من مأخوذ وهو 

ا؛نميته في عاليه اصهللح ما غير وعلى كاتبه، أراده ما بحلاف الشيء 
الُكريلوالحسن ،، ل الأصفهاني كحمزة الحالماء فيه صنم، وند 
العلماءمن الأئبات عن بالروايه إلا التححيم، يؤمن ولا وغيرهما، 

يفرلا حتى بالعبارة للتصحيف—، المحتملة الكلمة صبهل وتوثيق مشافهة، 
العباراتبعض على رون المقنبه وقد والتصحيف. الخؤلآ في الناسخ 

بالعبارةلها ؛ضبهلهم ووثقوها الشعرية، الشواهد في للتصحيف، المحتملة 
تصحيفها.من خوفا 

.٤٧٧. ؛ Un/Y، ١ ٤ ٠ ا/ )شاكر( اتجري ض اننلر: )١( 
)صحف،(. ٢٩١٨الرب  jUاظر: )٢( 
١٣الصحف حاووث ض اف )٣( 
الأدب،في ضأ لكن م(، ٣٦•-  ٢٨٠)الأصفهاني الحن ين حمزة اه ب. أبو ص )٤( 

عاليالتنبيه منها مصنفاُت، له لبغداد، إلا يغادرها ولم أصفهان ببلع-ْ عاش واللغة، 
.٣٧٠\ا الرواة إنباه انثلرت التصحيف. حدوث 

وعرفوالشعر، بالأدب انمهر _(، AY.  ٢٩٣)انماكري اه عبد بن الحسن هو )٥( 
معجمانفلرت والتحريف. التصحيف فيه يءع ما شّرح كتبه ومن المناعتين، بكتابه 
.Y0A/Aالأدباء 



تشعريا الساهد توثيق في المفسرين منهج 

يرٍدت تعالى نوله تفسير عند عهلية ابن قول ذلك أمثلة ومن 
ؤيشسهت نوله في القراءات يبين وهو [ ٧٧ناقام،زه نعص يق 

غيربالماد ينماص( )أذ ت وعكرمة خهء، طالب أبي بن علي اوقرأ 
البئر،وطي الجدار، انماص ت يمال طولأ، ينثق I يمعنى ، منقوطة 

ومنهكاف، كيف تمد إذا ت وقيل محلولأ، انشقت إذا المس وانقاصت 
أبينول 

٢،وجنود عشرة اص أنلكز نالمرإيه الني محص نراذ 
تالزمخثرى وقال ٢. والحاء®ل بالثاء وحبور عبره اليت• ؤيروى 

انهارت®ت وتمصغ ها، وغين وارمز والبتر البناء انماص  ١٠
وأنهابالعبارة، الناهد في الكلمة صهل على عملية ابن حرص فقد 

ولمالروايتين• على الشاه،• معنى يتضح حتى المهملتين، والحاء بالباء 
عقليةابن غير للبيت الرواية هده على نبه من أجد 

ععليةابن قول عبارته بضبمل الشاهد توثيق على أيضا الأمثلة ومن 
ء|ا»تأه^١ ;^١ ث١ئدت ^١ ١٠أش إلأ' منآ نقم ^^١ I تعالى قوله ير نفعند 

نرأالجمهور وأن ^^٠٢^ قوله: في القراءات سن وهو [ ١٢٦ل!لأعراق: 
Iحاتم أبو قال لخنان. وهما  ١٠ت بفتحها وغيرْ حيوه أبو وقرأ القاف، بكر 
الثماتتابن بيت أنثي العلماء وكل القاف، كن القراءة فى الوجه 

•••••••••••••••••••ية أمني بمن نمنوا ا م

•٨٤حالويه لأبن الترآن شواذ ش مختصر انظر: )١( 
\.\/Arالهذلين ديوان انظر: )٢( 
.٣٧٤.  ٣٧٣\</)تطر( الوج؛ز اJحرر )٣( 
 )٤( _u ٥٣١البلأئ  .)ا/أآ الهدلض اشعار شرح انظر: )٥( )نص•

م:دطلمونإنبيا



الكريماثمرآن تفسير في لكاء> ؤج 
الرئياتابن بيت أن الأزهري ذكر حين في . الماف١١ بفتح 

الزجاجعن الأزهري ونقد ، ونقموا* شوا والكر بالمتح *يروى 
والأجودأئمم، عاليه ونقمت أنقم، الرجل على ومم1ا انقادت نوله! 
معيلم عطية ابن يكون فربما • القراءة* في الأكثر وهو أيفم، ثمنت 
،.٤١١١لغة بالكر »_ الكائي: قال كا لغة وأنها الكر، برواية 

يعبئوالاJي الثاذة، القراءة لتقوية هنا الناهد عطية ابن أورد وند 
يدخللا حتى بالعبارة، الشاهد صبعل عالي ععلية ابن حرص هو هنا 

بفتحاليت( ^ا أنشال العلماء جمح أن ذكر حيث، القارئ، على الوهم 
فىهليلة للتصحف المحملة الشعرية والشواهاJ تاللْ،. كما وهو القاف،، 

الأمثلة.من القليل إلا أصادف ولم الضير، كتب، 

.٤١ا"/)ثطر( الوجيز المحرر )١( 
)نقم(. 1٦٧٦\إ الترب  jU ،Y«T؟/اللغأن هذب )٢( 
ه/هأ«آ.الصحاح انظر: )٤( •٢. ٢/٩الأنة تهذب )٣( 
ا/والثعراء الثعر ، ٣٦١م واكسض اليان ا/ممه، الشعراء »حول طفات، انظر: رْ( 

نرح، Y'A/Yالبلاغات نهج شرح ا/ها<آ، اللالي ، ١٥٩إ/مبم، الأغاني ، ٥٢٤
U٠٢٨٩/الأدب، حزانة ، ٢١١اسي شواهد 



المفسرينعند الشعري الشاهير إيراد ا*غراءس 

والخامس انمبحث 

الهمسرينعند الشعري الشاهد إيراد أغراض 

يهوب، فترص ينعب الشيء وهو عرض، جمع الأغراص 
\لهوفص.

شواهدإيرادهم من المقرون أرادها التي الأهداف بيان والهمود 
الخاصةالمرين أغراض تعددت وقد ازكريم. القرآن تفسير في الشعر 

إلىالبحث من الأول الباب في الإثارة وسبقت الشعر، شواهد إيراد من 
وهدانؤع، لكل الأمثلة صرت ْع التفسير كتب في الشعري الشاهد أنواع 

هيالشواهد لها وردت التي الأغراض إن حيث من به يتعلق المبحث 
منشيء مع آحر، وجه من الشعرية الشواهد تحتها صنفت التي الأنواع 

المسألة.عرض زاؤية في الأحلاف 
الأغراضتحديد وحاولت الدراسة محل التمسير كتب تتبعت وقد 

ورتبتهالتحقيقها، كتبهم في الشعر رون المقأورد التي والخاصة الخامة 
أغراصهافي تخرج لا فوجدتها ، ير التفكتبا في سواهدها كثرة بحسسب 
الن.يالاستشهاد لخرض كان حين في والتمثل، الامتشهاد، عن الخامة 
هدافي فيها القول وسأفمل متنوعة، تفميلأت الرسالة مدار عليه 

فيواكتفي التمسير، كتب، من ذلك على الدالة الأمثلة موردآ المحن،، 
التمثيليملح ما لديه وحدت متى مفر كل لدى واحد يمثال مسألة كل 
إصافةالمقام اقتضى إن إلا الأمثلة، من لزيد الحاشية في والإحالة به، 

الثحنج.في الداحلة المسائل من مسألة لبيان الأمثلة بعض 

•)غرض(  ٥٣إ \ ٠ العرب لممان ، ٧ a/ اللغة تهذيب انظر! 



الاستشهاد:الأول: الغرض 
وهوير. التغكتب في الشعري الشاهد ورود أغراض أوسع هذا 

صحةعلى الشهادة محللب ومعناْ ررسهاو.اا، الفعل من استفعاد اللغة في 
فيهاالقول تفصيل مبق الش بشروطه الشعر بشواهد تركيب أو لففلة 

٠م

وتسهيلامتناثرة، وحزئيات كثيرة، صورأ تحته ينتفلم الغرض وهذا 
التالية؛الأنام إلى تقسيمه يمكن ودراسته لعرضه 

اللغوي:الاسسهاد أولا: 

ببيانيتعلق وهدا اللغوية، الدلالة إثباتر ش بالشعر الاستشهاد وهو 
القرآنغريب، شواهد ومنه عامة، بصفة الكريم القرآن في الألفافل معاني 
عطيةوابن الطبري ير نفمي ورودأ الثعرية الشواهد أكنر وهي 

بيانوكذلك، اللغويه، المفردامحت، اشتقاق أصول بيان ومنه والقرطبي، 
ونحوالصرف، امحل يميتعلق وما وأمالتها، الالغارتإ بعض فصاحة درجة 
اللغةباب في رين المقوشواهد ير. التنفكتب في اللغة قضايا من ذللث، 

كالخليلالممدمين اللغة شيؤخ عن المتقولة الشعر شواهد عن ثخؤج لا 
المعانيكتب وأصحابا الشييانى، عمرو وأبى العلاء، بن عمرو وأبي 

وابنجتاني، الحاتم وأبي والأصمعي، عبيدة، كأبي القرآن وغريب 
أجمعين•اف" رجمهم وغ؛؛رهم قنية 

كثيرةسواهد بإصافتته رين المقمن غيره دون لهلثري ١ الإمام ؤيتتمير 
منعليها زاد بل والغربمب،، المعاني كتب، في ترد لم اللغة، ؛ابر في 

كتب،في الشواهد عدد بيان تْال>م وقد تقريبا، النصف، ياوي ما مرؤياته 
يتشهدلم ؛شواهاللأ رون المقانفرد وقد ؤ إعادته عن فأغنى رين، المق

لشواهدالروايامحتتح ببعض انفردوا كما الهلبوعة، كتبهم في سبقهم من بها 

)شهد(. Xfr/Uالرب، انظرن 



الإمامبها انمرد التي الشواهد بعض إلى الإثارة صممت وند معروقة، 
تمرهفي عطية ابن لتفرد عليها عثرت التي القليلة الأمثلة ومن الطبري. 

فيسبن علوان بقول امتثهاده 

لنخالون أذ بعد لهم مجر، تنس ند ذجي وليل 
ممس.هإدا ت تعالى نوله معنى على به استشهد وقل 

^٥٠^.واسع امتهنار أي• الصح تنفس معنى وأن [ ١٨]اككوير 
تقسيمهارأستا كمرة، صور له التفسير كسب في، اللغوي والأستمهاد 

الغرضليتضح التفسير؛ كتب من منها صورة كل على الأمثلة ؤإيراد 
الشاهد.هذا له المصمر سا3ا الذي والمعنى الشعري، الشاهد من الدقيق 
تيلي ما التفسير كتب في اللغوي الاستشهاد صور وأهم 

\لمنيد\ت;هعيز لبيان الإسسله\د 

كتبفي بالشعر اللغوي الاستشهاد صور أكثر هي الصورة وهذه 
اكران،غريب أصحاب منهج على هذا في الهم،أأأارون سار وقد التمسير، 
المفردات،معاني بيان في الشعر استخدموا الذين القرآن، ومعاني 

كثيرة،الصورة هده وأمثلة آخر. غرض أي من أكثر اللغة في وتأصيلها 
بهتشهد يشعري شاهد على وتعثر إلا أكثر أو صفحة بك تمر تكاد ولا 

أصحابوشواهد الكريم. القرآن ألمافل من لففلة معنى لبيان ر المف
التالية!الأمثلة على وممأفتمر الباب. هدا من ومفرداته القرآن، غريب، 

تعالى!قوله في أوابا< ١١كلمة معنى لبيان الهلبري استشهد - ١ 
منب، ١^١ئممعنى وأمه [ ^١١]ص: ؤ\>1أه إدهأ ألأتي دا يائي ؤت، 

يرصاْ،ما إلى يكرهه ومما طاعته، إلى اض معصية من الرا-«ع الغ.و_،، 
الأبرص•بن يد بقول 

المصائر.عن يدي بين فيما ترحمة له أحد لم )١( 
٠٢٤٢/١٦الوجتز المحرر انظر: )٣( عطنة. ابن همر محي عله أف لم )٢( 



اهريماكرآن صير غي ؤءشاء> 

لا؛-؛^^١٢المرن دهمائب مؤ ذي يكل 
هذااللففلة بهده تعني العرب وأن اللغوي، للمعنى امتشهأد وهذا 

رينالمفمن غيره الشاهد بهذا امتشهي وند عبيد، ماهد ومنه المعنى، 
يهامتشهدوا القرآن غريب أصحاب أر ولم ،. ولغيره١ ،، المعنىل لهذا 
القرآزأ»ي ءأوب* مائة ورود كثرة ْع 

تالأعشى بقول عطية ابن استشهد — ٢ 
،تلمر١١٠نأيها عالي صدعأ ني أنأرت وند ن؛-ادئ 
مورآمى نمنه والقطعة ،، الشيءرمن اليقيه هو السور أو على 

ببصدعا فواد0 فى وأبقنتؤ تركتته قد صاحبته أن ت البيت فمعنى أيضا، 
فقالالسورة لمثل همز من أ0 على الشاهد بهذا عطية ابن واستدل فرائها، 
القرآن،من السورة فكذلك، الشيء، من القطعة بها يعنى فإنه ، رامورة® 
٠^١،^قطعة لأنها ؛ذلك، سمست، 

تعالى:قوله ش ؤأ.اثثعإنه قوله: معنى يبين أن القرطبى أراد - ٣ 
[،٤٥تاونرْت أئئبجن.ه عل إلا لكهء يإننا رإلثلو» إلثز ؤوآسسوا 

تالزجاج قول نقل ثم المتواضع، وهو خاشع، جمع الخاشعين أن فذكر 
الإقواء.بعل. الدار كخشؤع عليه، والخشؤع الذل أثر يرى الذي ررالخاشع 

الا؛غةتبقول المعنى لهJا اصتشهل. نم . الأصل، هو هازا 

.١٤٣ديوانه انظر: 
ها/ا،ها.القرآن لأحلكم الجامع انظر: 
.a٥٩/)ثهلر( الوج؛ز المحرر اننلر: 
المفهرسالمعجم ، ١٥٤ا/للمين الحفاظ عمارة ، ^١٩لالراغ_إ المقرئات انظر: 

٠١٢٤، ١٢٣القرآن لألفاظ 
.١٣ديوانه انظر: 
)ار(لأ ١٣٢آ■/الرب لمان  i.UI\Xالك تهل؟س، انظر: 
٠٥ا/القرآن مجاز ، ٤٦ا/الوجيز المحرر انظر: 

.١٣٧٤; القرآن لأحكام الجاح 



المفسرينعند اتشLJري الساهو إيراد اغرامى 

دئؤيب-ماسمضلألمحالأ،أيينه لأيأ البن ككعو زناد 
الذيالتراب من الحاجز وهو - النوى أ0 على لغوي شاهد وهدا 

يوصفمعالمه درت إذا _ الماءأ يدخله لا حتى الخباء حول يقام 
معواسترى تداعى إذا خاشع رروجدار الأزهري• قال الحشؤع. ب

يرمىلأنه بذلك وصت صلاته في الخاشع المزمن فكذلك، الأرض«ر'أآ, 
يخنعالرجز ررحثع الاسث،ر؛،؛ قال جوارحه، وتكن الأرض إلى بمره 

منالمعنى قريب وهو . الأرضاالْ، إلى سمره رني إذا حشوعا 
والصوتالبدن في والخشؤع البا،ن، في الخضؤع أو إلا الخضوعر٦،، 

والمرس•
فىالعريب عرفي، على تعرف، لعر بالر المفتعين يوقد س ٤ 

فياللءقيق مدلولها لتحديد الكريم، القرآن في وودت لمقلة استعمال 
وهذاالقرآن. في للفعلة المفسرين ير تفملعمومية نفلرآ القرآني، الاستعمال 

التيالمفردات يحض معاني في البحث عند المفسرين يحض يتخذْ منهج 
ابنير نففي يمثال وأكتفي دقيق. غير معناها عن المفسرين تعبير كان 

عهلية.

لمئآ مابسا كدبوأ ؤأؤ؛بم ت تعالى قوله ير نفعند عطية ابن ذكر 

\/هأآ،الأناري لابن واو>نئإ اسوم ، ٢٤٣الطوال، السع القصائد شرح \خم:' )٢( 
القصاتل•ثرح ، ١ ٨ ٥ / ١ ٦ المخصص ، ١٠١لتعحاس ١ لابن المشهورامت، القمائد تمح 

انمت.رأ«ا.
)حشع(لأأ/''االضب،لسان ، ١٥٢ا/اللة تهدب )٣( 
وغيره١لأذهمى له سبا المتقدمين، اللغة ءالماء من اللغوي، المثلمر بن اللسثه هو )٤( 

إنباْا/خأ، اللغة بؤ تهديانظر: أحمد، بن للخلل السوب، العين كتاب رصع 
Ar/\Uالأدباء معجم ، ٤٢م/١لرواة 

٠١٨٢آ/اولغة ُقايس انظر: )٦( . اللغةتهدب_، )0(
)خثع(.i/"\ العرب لسان ، ١٥٢ا/اللغة تهدب انظر: )٧( 



^^ميم

.ؤبكنوا يقيموا ت أي فيها،؛ *تعنوا معنى أف [ ٩٢نهاه يغتوأ 
جيدآتفصيلا أمحاق عطية ابن أن غير المفسرينلا،، من غيرْ ذلك وذكر 

المكانفي *وعننتر ت فقال الحرب شحر استقرى أن بعد اللفظة هذه لمعنى 
الذيهذا مرضى، وعيش بتنعم مقترنه هي التي الإنامة ني يقال إثما 

نودذلك فمن اللفظه. هذه فيها العرب ذكرت التي الأشعاو من اسهريئ، 
عررآ،:[ ٠٧١

الخدالازالحري نئتدسا يها عصوا وثرى مها ئئثى وند 
ا.'الاحرأ نول ومنه 

روصاوربعهد ننسكومنك ال جنراثلتؤ سها ينثى ولقد 
ا.'الآحرل قول ومنه الطبريل أنشده 

•• ••••....••٠.•...•..اوفا:%، 

تنس تول ومنه 

القرآنساني آ/أآمأ، للزجاج سانى \/0آ"آ، ٠ )هجر( -نير \نم: )١( 
Aiofrكير ابن شر ، ٢٥٢. yo\/Uالقرآن لأحكام الجا،ع مآ/هه، سحاص 

بعضض ربيعة أبي لابن -محطأ وشت، ا/اري، الكتاب، ني كماموالمارالأّدي )٢( 
٠١٠٤لاو3لليومي ١لجمل ائيات ثرح ت انفلر المصادر* 

الفلرفه،على نصيه الدهور، ت والعصور الدار، معنى في أنه لما أنثه بالمنزل،، أي بها )٣( 
والخيال؛الحية، النفر، ومي حريدة، جمع ت والنرد الصبا، إلى بنا يبلس ؛ يقتدننا 
،٧٧. ؛/٦٧ الثم، ، \/AUالكتاب اuءمة. الساق، اسلة ومي نحيلة، نحمغ 

.١٩٧هشام لأبن الزجاجي جمل شرج ، ١٢٨الجل 
٠١١٥ديوانه انظر؛ )٥( الأبرم،* بن عيني هو )٤( 
.٣٢٥•ا/)مجر( الطري تمر انفلر: )٦( 
المري.ح؛ة أبو مو )٧( 
توعجز0 ستا، صير )٨( 

٠٥٥٥ا/ونقد© الشعر صناعة قي انمدة ،  Y١٨٥/القالي امالي انظرت 



r~rلمفسرين ا عند الشعري الشاهد إيراد دس غرا ا ~k

٢حئولار١ بنونني وفيها ر الذم ني بهامق دارنا عنتت 
مكلر قولهI وأما الاستغناء. من اللفغله تكول أن ؤيثب 

ناعمةتكن لم كأل المراد! لأف المعنى؛ هذا ففيه تمس؛ إرمر،ه 
وأماالمعنى، بهذا مقترنة إلا - علمث، فما - توجد ولا مستقلة، نضرة 

،:الثاءر١٢هوو 
الذ>رصكأسهما نقانائ وكلأ والغض اسلكؤ رمانا محتا 

مقترنةلست، اللفظة هذه أو مع ورصنا٥، ^،، JJoاستغنينا فمعناْ! 
لمكان،

الحرب،،أشعار في الدقيق اللفغلة ط، معنى عملية ابن تسع ففد 
بالمكان،ارعنى يقال،ت لا وأنه للفظة، الملازم الدقيق المعنى واستخرج 

أقاملمن تقول، لا العرب، وأف مرصن، وعيش بمنعم المقترنة الإقامة فى إلا 
فيأجيم لم اللفظة هذه لمعنى التتع وهذا بالمكان. عني أنه مضن بعيش 

بيانفي رين المقجهد على يدل، مما هنا، وجدته كما اللغة، معاجم 
المعجميةالمادة به أغنوا معجميا بيانا اللغوية، الألفافل من عدد 

العربيةآْ،.

وهوالإقامة، مجرد فو3ا إمحافيا معنى القرآن فى اللففلة يعطي وهدا 
منامتأصلهم الزى العذاب، جاءهم الرمل كذبوا الدين الأقوام هؤلاء أن 

فيأبلغ ُالا فكان نعيمها يي ؤيتقلبول فيها، يتنعمون كانوا التي أرصهم 
عنهميعن ولم أثر، الرغد والعيس الناعمة، الحياة من يبق ولم عذابهم، 

.مناضشيثا

الطائي.حاتم م )٢( ل،ا■. ديوانم انظر: )١( 
.١٢-آ/•؛ اوحررالوجٍز)ثطر( )٤(  ١٤٨ديوانم انظر: )٣( 
زنأ/تماا،م، اليثة مقاسس المحاح A/؛«Y، اسة تهذب انظر: )٥( 

.١٣٨. ١٣٤ا/• الُرب،



^^؛هييم

علىبه للاستشهاد لا الشعر، من شاهدآ رون المغيورد ربما - ٥ 
يعينه.معنى على دلالته توهم لنفي يإنما المقرئة، معنى 

لحتكافيه ؤح ؤ"؛ ت تعالى قوله ير نفعنل. عملية ايى أل ذللئ، ومن 
الأية،معنى في الحلمام احتلاف، ذكر [ ٦٨: تتذلثإي(ه ما^ هثر لإدا 

أفهريرة أبي حديث، بدليل يهخايت، ^^، أنها إلى ذم_< من منهم وأن 
الدنيا،الحياة منع وهو الفنع نفخه ؛ نهخايت، ثلايثف الصور في 

ا.القبورأ من القيام ونفخه الصعق، ونفخه الأكبر، بالمنع وليس 
؛^مI تعالى قوله منها بأدلة واستدلوا نفختان، أيهما ذكز نس ومنهم 

ابنفقال الثانية. في إلا يقاد لا راأحرىاا إن وقالوا قمكاه يه فئ 
بنربيعه قول ومنه الثالثة، في يقاد واحرى أصح، الأول رروالقول عملية; 

.....................بآحنئالئار٢ا سمنثهما ولمي 
•آ[ااأم.]\سم■ الأ>ة التافه تُالى: قوك ومنه 
ابنإليه ذم، ما غير على يدل قل. الشعر من شاهدأ هناك أن غير 

قولرروأما فقال: إليه ذم، ما ثحارص لا أنه على للتنبيه فأورده عملية 

منوآحن ننم بن همودبن له ُجنلق 
فيه(احجه فلا وثالثا، ثانيا يه يريد أن محتمن؛ 

إليهذهب، ما يعارض لا أنه على التنبيه لغرض عملية ابن أورده فقد 

؛،n/Y.Y•شرم)مم( في اتجري أجرجه )١( 
توعجزه صدريين، )٢( 

تكرميالنداء لي المراد يأبى 
الكب(.دار )ط. الأغاني انفر: 

١١٣٦_ ١٣٥/١٢اترجؤالمحرر )٣( 
١ ١٣٦-١٣٥الوجٍزأا/المحرر )٥( الأيرص. ن وص تخرج ما-م )٤( 



٦""المفسرين عند الشعري الشاهد إيراد مى غرا ا

عنوليمرفه [، ٦٨]الزمر: محو ئ م ت تعالى لقوله يرْ تغني 
إليه.ذهب الزى هوله حلاف على الدلالة 

\ذمثذوئ\\لمد\ز بين يق لحتمالاسسهك 

وردمشترئ معاني بين للتفريق الشعري الشاهد المفسر يورد قد 
اميم.القرآن في بعضها 

العربكلام في ٠لانظرذا٠ نعرث *ولا اتجري• مول ذلك من - ١ 
وائلرإلما.اذذلرل،إلأسض:

الحهليئةتقول فمنه انتفلرنا، يمعنى! ااأنفلرنااا آما ف- 
دإبما-يلأ،ضءبماننجي مءأ لدأديرثئم يندنظ-زيئم 

قيسبن اض عبد قول فمنه إلنا، ام يمعنى; ارانئترتاء، أما و- 
ارقياث،:

الئاءرىالأراك كما:ستلز ن طن والغش الجمال ضاُث، 
 Iالظاءءأم.الأراك إلى ينقلن كما بمعنى

لتفسيره،الإملاء لهلبيعة بينهما، هنا الطبري حلط وقد بيتين، من ملفق الشاهد هدا )١( 
فياليتين ورواية ، ٦٤٦٨!ص، س كمأ تل من تفسيره ني وجهه على دوام فقل 

يإسا-مننحي بها نجيء -ط اذبدنكم لد ديثغم نس 
رسامحوزي يها طال للخس اييأ ص—ابء نغدننك-م لقد 

البيت،رواية في ب شك لا حطأ •وهذا الوهم: هذا على تعليقا شاكر محمود قال 
صلىودليل تمبرْ، كتابة في احيانا جعفر أبي عجلمة ير دلالة لأنه حاله؛ على وأثبته 
فيجعفر أبي حال أثبت أن ولولا • الخلهل. هن-ا يخلهل لم ذلاك> ولولا النعر، حففله 
٠٠٠لبيت ١ هذا ولوصعت لمتن، ١ في المذكور ليت ١ لألغيت كتابه،  ٠ يرنفانظر: ٠ 

٠٤٦.  ٤٥الحطنتة وديوان ٥، رنم حاشية  A٤٣٧/)شام( الطبري 
الليوان:رواية )٢( 

.والثرو..ا الجمال ءظاهرات 
.٨٨ديوانه اتفلرت الشرفت،. هو والثرو أجود، وهي 

.٤٣٩؛-rUM)شاكر( اتجري شير )٣( 



^^!ممييم

منانظرنا مض بين للتفريق الشعر من شاهدين أورد ئد فالطري 
هماالمعنيين هذين وأف الباصرة، بالعين النظر من وانظرنا الأنظار، 

أغراضمن غرض وهدا العربية، فى اللففلة هده معاني من المعروفان 
الدثينة،المعاني ■ملي به الاستدلال، في اللغوي الشعري الشاهد 

.لهاالعربا واستعمال 

فيلمعنى يره نففي الطبري عند ذللث، أمثلة ومن - ٢ 
بينيرق حيث، [ ٩٣]الأنعام؛ آلهوزه عياب  ٢٧٢^ت تعالى فوله 

الهوان،معنى بالهون أرادت إذا ءالحرب ت فمال وفتحها الهاء بفم الهون 
فتحت،المرونة، وحفه والدعة الرفق به أرادت ؤإذا الهاء، صمت، 

تالهلهوي المشتى بن جندل بقول استدل ثم . الهاءا، 
شيخثمل هوناوأْلمى أنزة ضن م ونمص 

تالحميري الجدن ذي وبقول الهاء، فتح على 
صاأثفىإ؛مسلأآفزشالأ:>ذالد>ماس 

بمعنىذلك في الهاء فتح حكي رروثد ت فقال الطبري واستدرك 
٠جوين ين مر *ئ سحت على واسسسسء^سوا الهوان، 

اأعرلهار محيالكريهة التقوس النمسوهنن يهص 
الهوانبمعنى كان إذا منه، الهاء صم كلامهم، من والمعروفث، 

الحيواني؛الإصع ذو قال كما والذت، 

.٥٤١; ١١اتجري)شام( تمر )١( 
ّمطاللآليبيأ/إأأ.اظر: لكنيهاجياراصاضي. شاءرإّلأءيراجز، )٢( 
اتجري.ض س عله أعم لم )٣( 
•٧.ا"ا/ الأغاني ا/ام، هنام لأبن المويأ اليرة )٤( 
،٢١٥ديوانها ني وهو اء، للحنأنه والمشهور انجري، غير لعاعر به نمن أحد لم )٥( 

،٨٧لثعلب، الشعر وقواعد ا/هآا، الأحبار ومؤن ، iTU/nوالحيوان 
وغيرئءوالأغانىما/أإا 



:لحقالمفسرينعند الشعري الشاهد إيراد ءس غرا ا
رصاسا؛زرلأاضضمحذر''ساداكئبمِماس 

ءفتغها«رآ،.\لتإو، يمض لكن ؤإذا الهوان، على ت يعني 
الهونمض بين للممريق الشعر من شواهد أربعة الطري أورد فقد 

هوهذا وأن الهوان، يمعنى وبضمها والسكينة، الرفق وهو الهاء بفتح 
الهاءبمتح الهون يأتي قد وأنه العرب، كلام من المشهور ، المعروف

هذاولكن جوين بن لعام الطري سه الذي الين، في كما الهوان بمعنى 
نلل»يكلأمءم•

التمير،كتب في يالسعر اللغوي الامتهاد صور من صورة وهذه 
ومانمريهما. في عطة وابن الطري بها يعنى من وأكثر فليلة، ولكنها 

منالغرم،، أهل ذكرْ مما أجود المضمن بين التفريق في الطري ذكره 
والمعاجم،، الماثل^ ومعرفة الدلالة، ووضوح الشواهد، كثرة ■محسن، 

المضينأ؛ا•محن التفريق في اللغوية 
ألنطايثلأ مكنر  ٠٧^I تعالى لقوله عملية ابن نمير عند - ٣ 

الiبملأف الجماع؛ عن كايه بأنه الرفث، فئن [، ١٨٧]القرة: إك أثاو1 
سياقفي ومعناه الأية، في مجعناْ بين تفريقا قال ثم يكني، كريم تعالى 

،!الشاعرأ قول ومنه القول، محن قحس ما هدا غير في رروالئمثv ت أحر 

المغضيةفي كما والمنان شره. ني الطري رواها التي الملفقة، الشواهد من هدا )١( 
مما: ٣١

الهونض بوئاف نلغ مونا، تند مس جفت، ما إذا بؤوس صق، 
بميونرام دما النخامن، ترص مرامة محي ا فأبث، حمغي 
)هون(.انال<ربها/أأ"ا فىلكماعندالطري وتدرواه ، ١٦•الفضيات اننلر; 

.٥٤٢.  ١٥٤ ا/ ١ )شاكر( الطري تمر )٢( 
.Y'A/iالحفافل عمدة ، ٨٤٩. ٨٤٨المقرئات ا/••؟، القرآن مجاز انظر: )٣( 
ها/مأاالرب لمان ، ٦٢١; اللغة مقاييس ، ٤٤•أ/ اللغة تهذيب الجمهرة، انظر: )٤( 

)هون(. ١٦٥-
الشاهد.تحرج وسبق العجاج، هو )٥( 



الكريماممرآن تفسير في راكرى روهمقامحر تهئ 
المكوا«را،وزمث للما اص 

فيورد الذي المعنى غير احر معنى على امحسشهادأ الشاهد فأورد 
الممنين.ين للتفريق الكريمة، الأية 

\ذهمد\ت.'\سققرآا ليبان مرسره\د 

اٌمتقاقلبيان به هاد الامت، بالر اللغوي الاستسهال صور من 
فيآحر يمعنى وردمت، أحرى لفظة من مشتقة لفثلة على الدلالة أو لفغلة، 

التيالقرآنية للفظة الدقيقة الدلالة تتبع عر ر الفيمن وهدا الئعر، 
•يايى ما الفر كسيا فى انمورة هدم ملة ١ ومن ٠ فرها 

ممريؤت بمنأ إئنا ثمل إثم ^؛١١؛( تعالى: فوله ير نفعند - ١ 
تمراتجري أراد [ ٧١اّ■: نهاه ثة لا تثقه ئوث مر زلا آمحيش 
مهاهسه ^?٦ ت بقوله ®يعني ت فقال اشتقاقها أصل وياف )الئية(، معنى 

ثحسصوهو الثويتا، وني من وأصله جلدها، لول يخالم، فيها لول لا 
ومنه• . ولحمته. مدام ألوان من مختالفة بضروب فيه، تكون الض عيوبه 

عنده،عليه لكذُه واش؛ I غيره أو السلهلان إر وا}رأ-لجلا اعي للمقيل 
ومنهوشايه، السالهلان إر به وثنت( منه! يقال بالأباطيل. كدنه وئحعطه 

تزهير بن كعب قول 
شىكولأ٢،ض اش يا إنلئ، : ^٢٣ جناثيها الوشاة عى ن

أنهؤيخبروثه بالأباطيل، يتقولون أيهم يعني واش، جمع والوئام 
،٠ءتلهااأبالني. لص إف 

كلمةوأن الأية، في ء؛ؤ؛؛-يه4 كلمة اشتقاق أصل عن أبان ففد 
لهذهأصلين أحد هو الذي اللغوي، الأصل هن.ا من مشتقة )الواشي( 

٠٨٩ديوانه انثلر: )٢( • ٨٨آ/الوجتز المحرر )١( 
.٦١٥٨)شام( الطبري شتر )٣( 



اتمفسرينعند اJسمري الشاهد إيراد اغراهس 

المعتل:والحرف والشين ®الواو فارس• ابى همتها يقول اش اللفظة، 
نماءعلى والأحر وتزيينه، ء ني تحين هملى يدل أحدهما أصلان. 
ونيادة.

ؤينميكذب للذي ؤيقولون وئيا، أشيه ال؛وُب،، وني—، الأول• 
واش•وم وشى، ند ت كلامه ويزحرف 

والزنئ:. . الزلد.اصيرة الواثيه: المرأة الأخر: والأصل 
الكترة«لا،.

ظنوااق؛اك تعالى: نوله يره نفعند العلبرى ونال - ٢ 
والوزنؤسإراه ثوله: في القراءات مبينا [ ١٦٥ه صب( ساب، 

التاء،وتكين اياء، متح )شى(لى الكوني( بعقم( *ونرأث : لهاالمرني 
العربية؛أهل عند شاذ وذللتا ®هيعلُ، مثال علير مكورة بعدها وهمزة 

فىالمصيح عنه فى فالمتح والواو الياء ذواين، من( يكن( لم إذا ®معل® لأف 
و»سزباا،ءصثل« الئالم: من ثْليرة في( نولهم مثن وذللث، الرب،، كلام 

سيد،كقولهم: والواو، الياء ذوامت، في( ذللت، من( العين( مكسر ؤإئما 
الكندي:عابس بن القيس امرئ قول بعضهم أنشد وقل• • وميت، 

الموسارصالهيلج يوم م( يضرب، ا نيئرد؛ا كاف كلأهما 
قرأالذي فلعل ررمحس®، من الهمزة وهي رامحعل® مل العين بكر 

هده«ر؛،.على قرأه كذلك ذللث، 
هوآحر غرض القرآنية، للففلة الصرفي الوزن بيان مع فيه ا وهن• 

)\(ثسساسنآ/أاا.
صربن وصى ماص دابن، بكر دأبي عاصم بن نمر دواية ني عاصم تراءة هذْ )٢، 

وحو،ص ، ٢٩٦السعة •٣، ٠ القراءات حجة انظرت ينه• ينالف والأعمش 
.٤٨١ا/القراءات 

ثم\ءوءي*.)■٢( 
٢.• .١ ٢ ٠ • / م١١)شاكر( الطرتم،تمر )٤( 





^^^:=========لآ^ق| لممسرقنا عتد كLصي ا الشاهد الراد اغ^^ادش 
فيالعرب، قبائل من لقبيلتين لغتان وهاتان ررمهيول®، على ياتي ُرمهيلاا 

ميؤع،يأتي نبتع مثل صحيحا، ومجيئه الياء، ذوالتا من المفعول اسم 
وعدم،، لخمتهاأ خاصة الياء ذوات أتموا وفل مخيومحل، يأتي ومخيهل 
.حطأرأ، بعضهم 

\لحفقدة.■ش \ذخستة \حدذة ضيأن الأدذشه\د 

اللغةلسان به الأستثهاد لشعر يا اللغوي الاستشهاد صور من 
فيعرصست، أو القرآن، في وردت التي الألفافل من لفظة في الفصيحة 

ذلك،:أمثلة ومن التفسير. أثناء 

آ؟مومإن أم أن ^٠١١، ت تعالى قوله عند الْلرى ناقش - ١ 
فيالمرأة ررواحتالفت، فقال: أزه وآن قوله: في القراءات ;[ ١٥٠]الأعراق; 

البصرة:أهل وبعض المدينة قرأة عامه ذللئ، فقرأ ثأه، قوله• قراءة 
الكوفة:أهل قرأة عامة ذللث، وقرأ . الأم من الميم، بقح ه لم أن 

ا.الأم(( من بكر ام(( ر>ائن 
إجماعهممع والكر المحسبا توجيه في النحويين اختلافا ذكر نم 

بهفمراد الميم بفتح قرأ مى وأل العرب، في مستعملتان لغتان أنهما على 
نمالإصافة، به فمراد بكسرها قرأ ومن أمام. ابن يا أي: ؛ النديه 

•أٌاليالسزوفى'ه انفر؛ ٢١١
١٤٦١لكفدي والتحريف التمحف ، ٢٥٩الغواص درة انظر: )٢( 

ييعترب•جعفر وأبو كاصم ص وحفص صرو وأبو كثير وابن نابع المم بفتح نرأ  ٢٣١
.Y٢٧٢/الشر ، ١١٣البئر ، ٢٩٥المة انغلر: 

الحاشيةانفلر: وحلم،. عامر وابن عاصم عن وشعبة والكالئ جمزة الم بكر ترأ )٤( 
٠السامة 

)شاكر(اتجري ضر )٥( 
عدةانظرن  ٠٠يا يأل أو بالرا٠ منه المض-أع أو عليه النتمثع نداء هي اصطلاحا الندته )٦( 

أ/ا،؛.الحميد عبد الدين محي لمحمد المساك أوصح تحقيق إلى الساك 



^^هييم

أماراقالوا  IcJliثم ه. نفعن المخبر اسم كناية هي التي الياء حذمت 
بإثباتأمي* ابن رايا قاد.' من فلغة الصحيح والقياس الجسدة، اللغه 
تنبيي أبو قال كما الياء، 

ذددا؛لا،لدهر حلفشني أنت ئفبمي نميذ دبا أئي ابن يا 
:١^٢٢قال وك٠ا 

ئجارء،رعير وأنث، عوئميمأ ئد إذ ولونهدمم، أئي ابس يا 
المائيؤاضا مناداة، غير لأنها الأم؛ في ابء ؤء أثبت ؤاث 

إلىأمحافته إذا المنادى من الياء الخرب سمهل ؤإنما دوثها، الابن هو 
فيوللمحويين ثينا((ر؛،. فد كما ها نفغير إلى أمحافته إذا لا نفسها، 

تأحدهما على الطبري اقتصر من.هبان الفتع قراءة توجيه 
واحيكاسم الفم على بنيا اسمان أنهما المريين، ، ٣٠٥مذت الأول 

مركببل 'رام® إلى مضافا ررابن® ليس هذا فعلى ونحوه، عثر كخمته 
بتاء.حركه الحركه فتكون معها، 

ررابن®أف الطبري، إليه ذمت، ما وهو الكوفيين من.م_ا الثاني؛ 
كماألفا قلبت المكلم وياء المكلم، لياء مضافة وءأم(( )رأم(( إلى ممافل 

حذفتاأمام، ابى وأصله المكلم. ياء إلى الضاف الخالي ض تقلب 
،.لأنه الك هاء ومحقطت، تخفيفا، الألف 

ياءلأجل بناء كنن هو الممرسن رأي فعلى الكسر قراءة وأما 
ئممكسزآحنْ، الخكلم لياء النركس، الاسم ٥^١ إضافة يمعنى المكلم، 

الحارث.بن غلهاء هو )٢( ٩. اJزbلى أمالي انظرت )١( 
الأغاني، ٢١٣يرتم الوحشان انظر: )٣( 
لأفراءالهمان ساتي وانثلر: ، ١٣١.ما/ا،'اا )ثاكر( اتجري شر )٤( 
الدر، ٤V٨/١السع القراءات، وحوم عن الكشف ، ٢١٤.  ٦١٣٢الكتاب انظر: )٥( 

ه/تماا'أ.انمون 



المفسرينعتد الشمري اتساس إيراد أغرامي 

كمرالكمسر الكوفيين رأي وعلى ٠ بالكمسرة الياء عن اجترئ 
ألمهاعن احتزئ كما بالكمممرة عنها مجتزأ الياء فت وحلم إعراب، 

السأا،.

ثالابن نميحأ اللغة اهز عدة الذي بالوجه نرأ وند 
كرهفالذلك ياء، فيه ليمسن، الكتاب، ولكي القياس، *وهو الأحفس• 

عنبالكرة الاجتزاء اللغايتخ *وأجود حياذت أبو قال حين ني . هذا* 
الإصافة«آ؛،.ياء 

علىالأستنهاد الطبري كلام في التعري الناهد من والغرض 
شواهدفي كما الياء إثبايت، وهو أمي؛' ابن رابا • قولهم في الفصيحة اللغة 

ؤإنالقول، هذا يضعف، ما الكريم القرآن في ورودها في أن غير الشعر، 
عندمعروف مستعمل كلها متعددة صع فيه ترد المرآذ إف ت يماد قد كان 

لحكمة.الشائعه وتركت، القليله، اللغه وردت، وربما ، العرب، 

ذكر[ ١٥٢ظووط ه ة ءؤرأثاءقزوأ تعالى: قوله في - ٢ 
تقول:ررالعري، وأل التعبير، في الفميحة اللغة هي هذه أن العلبري 
قالته:وربما نصحتالث،، تقول: تكاد ولا للئ،، وشكرث، للت،، محت، 
:الشاعر قول ذللئؤ من ونصحتلث،، شكرJلئ، 

،^^١٧١٦إل ام؛ فرت مهلا عليكم ونمى بؤس جمعوا نم 
*ئصحتلئ،*:في التابغأ وقال 

.٤٦٧م/الموز الدر انظر: )١( 
لهالعرب،، حاء نم من اليماني، الئمنم بن الرحمن عيد بن محمد اه عبد أبو هو )٢( 

انفلر:ومتابعا'تا. الهمال.اني؛شواهل. العلاء أبو لها احتج فيه، *ند القراءة في اختيار 
.١٦٢. Y١٦١/الهاة غايات 

.٠١خالويه لابن القرآن شواذ في مختصر ٠\ص ٢; القرآن محاني )٣( 
لجأ.بن عمرو هو )٠( أ/آبم'أا المحيط البحر )،(
.المحيطالبحر انظر: )٦( 



اهويمتفسيرالقرآن هي ؤءقعر■ي ؤءثا>فر رخغق| 
٠دمايلي لديهم تجع ولم دنولي يتقبلوا فلم صدف بني شئت 
الأنةهي القرآن بها ورد التي الأنة أن إلى العلبري أشار ممد 
تعالى؛قال كما باللام، وراذكزا؛ ررمغ(( فعل ئنديه وهي الفصحى، 

أنأردئ ٠^^ ه؛ وقول[ ٦٢زالأ،،—راق: ءه وأْمح لي، ي؛سشت، ؤؤئاص| 
الشعريالشاهد إيراد من أراد الهلبري أن غير [. ٣٤]هود: ثة؛ه أنمح 

أيضارم.فصيحة عربية الأحرى اللغت أن على الاستشهاد 
باللاملاوهو السابق؛ النابغة بستتا على تعقيبا الجوهري فال وفد 

الهلبري.إليه ذم، ما وهدا . أفصح١١ 

هيئة.■حييك مى \حهم\ءة للوجيه \لأسذسه\د 

بهالاستشهاد التفسير كتبا في يالشعر اللغوي الاستشهاد صور ومن 
المتكررةالصور من وهده اللغوية، يالأوجه القرآنية القراءات توجيه على 

1تي؛ما أمثلتها ومن والقرطي. عهلية وابن اتجري ير نففي إكثرة 
تالجة-رة•حكاثةه ألسز ي وألحني؟ تعالى؛ فوله نمير عند - ١ 

عنتكلم ثم ؤأد_ؤه قراءة؛ في القراء احتلاف الطبري ذكر [ ٢٠٨
الذيناءوأما فقال؛ المعنى حيث من ين البكر قرأ من قراءة توجيه 
منفمنهم اؤيله، في مختلفون فإنهم ين، المن بالكسر ذللث، قرأوا 

كافة.الإسلام في ادخلوا يممى؛ الإسلام، إلى يوجهه 
ويستشهدالصلح. في ادخلوا لمعنى؛ الصلح إلى يوجهه من ومنهم 

سلمى؛أبي بن زهير بهول( آلصلح، بمعنى وهي محر السنن أل على 

فرامى)شم(م/أاآا)٢( . ٨٩ديوانه انظر: )١( 
.٢٥١اسأ/ه؛آ_ تهدب انظر: )٣( 
)نصح(.العرب لسان ، ٤١ا/• الصحاح )٤( 
وابنوحمزة عمرو ابو وقرا السين، يمح جعفر وأبو ائي والككير وابن نافع قرأ )٥( 

.YTU/Yالشر •٨، الهبر ، ١٨٠المة انظر: بكرئ. وئْم عاص 



المفسرينعند تشعري ا اتشاهد إيراد آغرامى 

،*رآ،س^مر الأمر من ومعروف ساو واسعا الئلم ئدرك إن ئلئما وتد 
أولىهو الذي ®وأنا ت فقال ين الكر قراءة الطبري احتار ثم 
ذلكلأف الين؛ بكسر قرأ مى فمراءْ ذلك، قراءة في بالصواب القراءتين 

الإسلام،معنى فإل الصالح، معنى تحتمل قد كان ؤإن كذلك يرئ إذا 
المه،والمالملح من عليه أغلن، العرب عند المالح الأمر ودوام 
*كنية أخي ست ؤيد 

ند؛—ربغالتوإوا وؤنهإ لنا للنالم عشيرتي دعوت 
ذلك،وكان ارتدوا، لما للإسلام دعوتهم I يمعنى ين، البكر 

س*اض رسول وفاة بعد الأسعن، ح كندء ارندمحت، حين 
بمعنىيكون وأمحه بالكر، قرأ لمن ثاهدأ العلبري أورد نفد 

القرآن،بنقصي أولى لأيه الإسلام؛ بمعنى تفسيره احتار أيه غير المالح، 
إلىلقومه دعوته يذكر لم معر آ لحر المن هد ا ملاحسارء واسهد 

ه.الن؛ي وفاة بعد الناس ارتد حين الإسلام على الثبامحتف 
فيماعليها طرأ وما *التنم*، للففلة الدلالي التطور لحفل والطري 

الإسلام،في عابس بن القيس امرئ وعصر سلمى أبي بن زهير عصر بين 
الإسلام.أدرك من سعر في به وردتر ما على القرآن لفغلة حمن واحتار 

مناحترنا ما احترنا *ؤإيما فمال! لاحتيارء آحر وحا الطري بين وقد 
إلىمعناء وصرفنا [ Y-A]١^: النزه ؤ >أذلموأ قوله: في التأرمحل 

.(٦)المؤمنون*بها مخاظل، الأيه لأي الإسلام؛ 

.٦٥٢ ft (/Li)اممري -ضر )٢( . ١٦ديوانه انظر: )١( 
دبوأسلم الإسلام أهرك جاهلي الكندي، المنير بن عابس بن القيس امرئ مر )٣( 

٠٩للامدي والمختلف المؤتلف اتفلرت القصٍدة. هدم فى كما الردة ونت 
t٠٣/للخطايي المنن معالم ٩، والختلف المؤتلف انفلرت )٤( 
i٠٦٥٣/)شاكر( اممري تفسير )٥( 
(؟.oi/i)ص شسر ا;ذلر: )٦( 





٢٦٦المفسرين عند الشعري الشامي إيراد اغراتض 

اثطلإ الجبان نفس ثرموإذا حئ، اعندذلك، ئئدص_ثنرت، 
القراءة.معنى لتوجيه يالثعر فاستشهد 

أحرى،على قراءة ترجيحه يى الشعر على المقمر اعتمد وربما — ٣ 
القراءامحت،بعص رده ني العلماء وتعقبه تفسيره، في العلبري ذللث، من رأكثز 

وقدانيدها، أّواتصال( وصحتها تواترها على بعده الرأي، استقر التي، 
ما^،^٣،.درا ذااائ٠ فى كتبت، 

١٥وثنن ؤ تعالى! قوله في القراءات، ذكر أن بعد العلبرى أن ذللئ، ومن 
في،لثف ذلمن شيء تقدم كما [ ١٦٠]الأعراف: ؛سإو؛ه إ،ندارأ، ظنوا أل؛اك 

قراءة؛الصواب،، عندي القراءات هذه رروأولى جعفر• أبو قال مابؤ، مثال، 
مثال،على ومدها، الهمزة وكر الباء، بقح ؤؤسإر،ه قرأه! من 
تالعدواني الإصع ذو قال، كما 

ثشبمسال؛،أئرا م لمهلي رى اإاملؤ،،ومح_ت_ش
عاليذلك، فدث، شديد، معناه! أف على أجمعوا التأؤينأ هدا لأ0 

القراءاتكون هع غيرها دون القراءة هده احتار فقد . احترنا، ما صحة 
متواترة.صحيحة تركها ادى الأ"خرى، 

هم\ءة.'لا يغة يصآ ذم\ \لأسسه\د 
صحيحةأوجه عدة لها التير الألفاظ بعض الكريم القرآن في يوجد 

ئمومن إحداهما، على اقتصر الكريم القرآن أن غير العربج، بها تكلمت، 
ورد•بما إلا القراءة يجوز لا 

تيلى ما اللغوي الاستشهاد صور محن الصورة هده أمثلة ومن 

اوحررالوجٍزا،/"اها.)٢( . ٤٩ديوانه انظر: )١( 
العيد.لبيب للدكتور المفسر الهليري مواجهة يي المتواترة مت، القراء١ عن لقلع انفلر: )٣( 
.١٠٣الأغانيمأ/فا، ءجازالقر[نا/امأ،)٤( 
•٢_٢•١/١٣.٢)شاكر( -فراسرؤ، )٥( 



اهريمممسرامآن هي إمحيرئ ؤك[يرر 

عكناهش؛ه اوثن قأ ت تعالى نوله ير نفعند الطبري ئال - ١ 
ابم(لا،،)إن بعضهم: ءونرأ الأية: في القراءات يذكر وهو [ ٧٠ل\ّ■: 
وأشعارها،العرنم، كلام ني لمجيتو جائرأ، الكلام في كان ؤإن - وذلك 

نيس:ين ميمون نال كما 

نتحز؛الأ،إلا اس تعاف إن وما بافئ الماء أن ذي وما 
أب:قال وكما 

تجورارمأن حييه مهاييل ود للذ ايشهل انر نورن؛ير
الحجة،مجيء الجائيه القراءة لمخالمه به، القراءْ جائزة غير ف- 

والسهوالأذةلأ — عاليه مجمعيس نقالوه فيما — عاليه يجوز لا مى بنقل 
والكدبم٤،.

ورودبدليل اابانرآاا، البقرة مي تقد العرب، أن الطبري بثن فقد 
معالبقر جماعه البام: ١١: اللين،قال منهم• بقوله يحتج مى شعر في ذلك 

راهمهالأْ،.
ورودهلعدم به، القراءة يمح لا أنه إلا لغه صح ؤإن هدا أن غير 

سنةفهي القراءة، في معلرده قاعدة وهذه المي.، ص صحيح بنقل 
،•فيهالللقياس شدخل ولا متعه، 

قولهفي اليسع،  ١١امم في القراءات يبين وهو العلبري قال — ٢ 
يزأةعامه ارقرأته [: ٨٦]الأنعام: ولوئاه ويوذس دألإع ؤرلسعتعٍل تعالى: 

انظر:ء؛لة. أبي وابن لير أبي وابن يعمر بن ؤيحص عكرمة بما ترأ شاذة نراءة س )١( 
انمر، ١٤حالهميه لابن القر^ذ، شواذ ني مختمر ا/ه'ا، للاخمض القرآن، معاني 

.٢٨٠ا/اJصوjا 
.٣٥ديوانه انظر: )٣( . ٩٠ديوانه انظر: )٢( 
١٠٢ • _٢ ٠ آ/٩ )شاكر( الطري شتر )٤( 
.٢٥٩٤;المحاج بم/بما، اللغت بمازب )٥( 
• ١١•الجزدتم، لامح، المئرئمح، ْتجل• ٤، *١• - تب ابن فتاوى انغلر؛ )٦( 



|~~rالمفسرس عند الشعري الساهد إيراد مى غرا آ

أنهقوم زعم وند مخممةل١/ واحدة بلام ت والعراق المحجاز 
ننغ.ومع، القار: قول من *يمر* 

هدمعلى يكوف اسم على واللام الألفي يدجل العرب تكاد ولا 
أتانيولا اليزيد، رأت يفولوو: لا - اريمعذ® على أعني( - العورة 

إذاأيضا وذلك الئعر، صرورة في إلا وال؛شكر، مررت ولا التحتي، 
،تقال،عضهمركما ،، المدحليه تحرى 

الخلاقةإخاء شديدا ادزيديانى س الولد وخدنا 
الوليد،ني إياهما لإدخاله وذلك واللام، الألف اليزيد في، فأدخل، 

الألفدخلت تكون الهلبرتح( رأى وعلمح، • لمغله، بمثل اليزيد فأتبعه 
ارالل؛،نع،وهي، للاسم الثانية القراءة ذكر ثم للمدح. *اليزيد، في واللام 
عليها.الئراء لإحماع الأولهم، القراءة رجح ثم آ. وبالتثديدل بلامين، 

زيادةأن علهم، به للاستشهاد الشعري الش-اهد أورد ند والعلبري 
بهاؤيراد النثر، دون خاصة الثعر في، تكو0 ®اليزيل.، في واللام الألف 

فليتأعجمي، اسم من جزء ءالننع، في واللام الألف، وأن المدح، 
العلبريعند *التمتع، فاسم بعمهم، ذكر كما *ينع، فعل على داخله 

جاءفيما إلا واللام الألف، دخول يعلم ولا هو، ما علير ينعلن أعجمير 
علىبه ينئلؤ، فإثما الأعجمي الاسم وأما *ينعل،، علهم، الحرب أسما؛ محن، 
بقويميعير فإثما به، العرب، تكلمت، إذا ميء منه عير فإن يه، سموا ما 

التسير، ٢٦٢السعة انظر؛ ■ وعاصم عامر وابن يرد وأبي ونافع كبر ابن قراءة سْ )١( 

مادة.ابن مو )٣( . rn/sلكراء الهمان ،عاتي انظر: )٢( 
الأدب،حزاة ، ١٩٥فى وتخريجه ، ١٩٢ديواة انظر: )٤( 
\\/'\0.')ح1$و(الطرق، تمر )٥( 
التيسير، ٢٦٢السبعة انفلر: وغيرمم. والأعمش وحلن، والكسائي حمزة فراءة مي )٦( 

الثر٤^١، 



اممويمتمسوالقرآن فى ؛كري لءثاء> 

ممازرولا نيادة ولا حيف عتر من منه حرف 
•تأؤثلأن ارالستع* الجمهور قراءة في وللعلماء 

كنوعد،نوسع والأصز؛1 مفاؤع، فعل من منقود أيه الأول؛ 
لأحلثها جيء اثما الفتحة لأن تقديرية؛ وكرة ياء بين الواو فونمت 

بهنمي ثم وبابه، ؤيهن، ؤننغ، نصع، في لحذفها فحذفتا الحلق حرفا 
فيكزيادتها ذلك ؤيكون واللام، الألف، فيه ونيديت، صمير، عن مججثدأ 

تنكيربعد للتعريف، واللام الألف تكون أو الشعر، ست، في كما اراليزيد® 
•يحولها قل الأمم  •'■حوُه، ص سم ع ا 

بعدبعث، نبي وهو له، اشتقاق لا أعجمي اسم ءالننع• أف الثانيت 
مومى.فتى نون بن يوشع هو وقلت ،• ١<^ تلميذأ وكان ص، إلياس 

الوالعجمة أعجمي، اسم أنه هذا في ®والحق فقال! القرطي واختاره 
أنينكر فلا كثيرآ، تعيرها والحرب، سماعا، تزخد إنما يالقيامي، تزخد 

بلغتين"لم•الاسم يأتي 
الألفناأل يرى وغيره أعجمي، اسم كله ®اليسع® أن يرى والهلبرى 

الاسمهو الذي ع® *يعالي دخلتا معرفتان أو زائدتان واللام 
أصلمن واللام الألم، لأف أولى الطبري إليه ذم، وما الأءجميل٤،. 

الخلاصى®،هو ®اممه بمعنى . ..... *أليثاع® بالعترية أصلها إذ الكلمة، 
يوافقوهذا التعريفح، لأم معاملة لأمها وعوملتج *النتع®، بصورة فم؛«تإ 

المبدوءة^^؛^ ١١الكلمات يعفى فى *ال* عومالتؤ فقد التعريي،، سنن 

.٥١٢,  ٥١١; ١١)ثاكر( اتجري تمم انفر: )١( 
.٤٦الرحيم صد ف. للدممور الأعلام بأصول الإعلام انفلر: )٢( 
٣.٤' ، ٣٤٧شاكر أحمد بتحقيق للجواليقي المعرب ، U/٣٣القرآن لأحكام الجا-ع )٣( 
لأحاكامالجامع ، ٢٥٩القراءامح، حجة ا/ا/م؛، القراءات، وجوم عن الكشف، انظر: )٤( 

الدينلزين القرآن ءريّخ جر نف، ٢٩.  XA/oالممون الدر ، U/٢٣القرآن 
.٣١٣الرازي 



١!ا السمٍى د إ١غ^.اطى 

.، ^ aLoالمعاهده بهما 
لازمةزيادتها أن يرى من منهم واللام، الألف بزيادة قالوا والذين 

نقالهالأداة نارنت ررما ت مالك، ابن وقال . ء٠الآناافى كلزومها ثدوذأ 
*أل*ثبوت الأعلم-، فان والموءل المع ارتجاله أو والنعمان، كالمفر 

.ت*حدفاالأ، وقو فيه، 
[٥٤لالا.حان: ءإرؤ؟< ؤإ،ئو تعار؛ موله ير نفعند اتجري ذكر - ٣ 

هدهعود مابن وقراءة عنن(، )بميس عود مابن حرف وفي قتادة؛ قول 
نواأنهى وهو - مجاه-د إليه ذم، الذي عنن الحور معنى أل عن نسى 

عبماء،جمع العرب عند العيس لأف - ، فيهزأ يحار الهلرفث، لأف بذللث، 
الأعشى:قال كما الإبل، من البيضاء ومي 

وثاي\ا،الرحل حث، أعيس ممث، به الدئانرنموي نانح ونهمه 
أمحضلأْ،•جملأ بالأعيس؛ يعني 
قالالأعيس، معنى من اللغويون ذكره لما موافق انجري ذكره وما 

يقال:حفثة، ثللمة فى صفاء مثرب أبيض لو0 والعينه ®المز الليث،: 
أبيضهلأالثعر: اغيس رررجل عبيدة: أبو وقال • أعيس١٠ جمل 

القرفحيرة من لا الياص من للنا بل العين الحور تسميه فيكون 
علىمعناها يدل التي عود مابن بفراءة امسثناسا مجاهد، قال كما فيهل 

والمعرب، ٤٨. ٤٧الرحيم عبد ف. للدكتور الأعلام باصرل الإعلام انظر؛ )١( 
.٧٧-  ٧٦الرحم ب ف. الدممور تحقيق للجواليمي 

سنوئبئ نخ ;[٥ ١^، نيبمث :خان اللأتي ^ ١٠الغوب؛ ةوحساسفىت )٣( 
وصفا؛الجند رثة من كالمرآة إحداهن كبد في وجهه المانلن ؤترى ثبابهي، وراء 

\^>M.)مجر( الطري تمر انظر: الالو0«. 
.٦٦اآا/)مجر( الطبري نفير )٥( . ٣٦١ديوانه انظر: )٤( 
)عيس(. ٤٩٧ة/الرب زن م/؛هه، الصحاح اللنة ;هن.يب )٦( 
٠٩٤م/ال،بق المدر )٧( 



^^؛هييم

رروهذات الطبري نال اللغة. ش البياض معنى من الغور كلمة عليه تدل ما 
نودالهلنث، فيها يحار أيه معناها إيما النور أف من مجاهد قاله الذي 

.. . حوراء جمع هو إيما الغور لأل العرب؛ كلام في له معنى لا 
للفينل كما الغاض، ماء وص الخور، من ينلأء هي إنما داللحوراء 

،.الالخة١٢أهل ذلك مثل وذكر ،. الخواري«١١اسام: من البياض 

\دميدة.'صيض على يسولهد \لأسسله\د 

الأية،به فسرت الذي المعنى لغرابه بالشعر الامتثه-اد يكون وقد 
ومويدأالقرآن، في بها للمراد كاشفا الشعر شواهد في ورودها فيكون 
ذللث،!أمثلة ومن الغريب، المعنى بهذا فسرها من لتفير 

[٥٢لالك_هف: مؤطناه هيم ؤو؛ء>ئئا ت تعالى نوله ير نفعند - ١ 
لسرهمن فمنهم ط ؤةولأو\ه ت بقوله المقصود في رون المقاحتلم، 

بالنهللث،.فئنْ نن ومنهم جهنم، في واد أنه ذكر من ومنهم بالعداوة، 
بناض عبد قال ^تنئاه، قوله: في المتآولون راواحتلف، ععلية: ابن قال 

وصديد،بدم يجري جهنم في واد هو ومجاهد: ماللئ، بن وأنس عمرو 
٠٠ ظرفت،. هذا على وؤ.ي؛؛مه عداوة، معناه: الحس؛ ونال 
منوهو موصح، بمنزلة مهلكا، معناه: ؤموماه عباس: ابن وقال 

التأؤيلهذا على ووييره أير3كه، إذا غيرئ رأوبئه الرج3، ونى نولك؛ 
تواصلهمبمعنى: انما، يكون أن فيه والأظهن ءلرفا، يكوف أن يمح 

بملنا^؛أولا مفعولا ي ركون لهم، مهلكا أمرأ 

.٤٤٤-  lixlo)مم( الطري تمر وانفلر: ؛Y/؛،،■، )مجر( النيى تمر )١( 
Y/الصحاح ، ١١٦-  Y١١٥/اللعان مقاسي ، ٢٢٩-  0YYA/اللغة تهذب انفلر: )٢( 

٨٣٩ jU ، ،الربTAo/r .)حور(
،٢٩٨. ٢٩٥/YO)مجر( الطبري ير نف، ٤١٥.  ٤١٤•ا/الوجيز المحرر اند: )٣( 

القرآن.لأحكام الجا•ع 



المضمرينتسن الشعري الشاهد ا!راد ا*غراءس 

وفل، الموعد ممعنى! ؤثنلأت\ه أن إلى ذم، عبيدة أبا أ0 غير 
العلمأهل بعض وكان ١٠ذمال1 له التمعيم، وجه على الطبري حكام 
لقيلهؤيتشهد الموعد، \ذنواذا يقول؛ البصرة أهل من العرب بكلام 

٢٣^-٠-وبقأدالداويين له بعارأ يلغ فلم فانار سردرى يحاذ 
اروغثنعبيدة: أبى قول عن عطية ابن وقال يموعدارل؛،. ؤيتأولة: 

صعيم،؛،وهذا يالموعد، المويق عن يعضهم 
عبيده،أبو إليه ذمي، ما يخلاف، للغفلة الممرين ير نفورد فقد 

المعنى،هذا على يه هد ليتحر المن اهد يجاء قد عبيدة أبا فلعل 
انفردكما لالبسث،، الرواية بهذه انفرد قد عبيدة أبا أن غير بغرايته، لعلمه 

قوله.المقرون يقيل فلم للأية التفسير بهذا 
ءأآىاإيحؤ ء1دكث آري إلبهش إقآ ؤ>آُهلر تحالىت قوله في ورد - ٢ 
منجعفر أبو فقرأ قراءاتا، [ ٩٧]طه: مماه آيؤ ي( لسمدؤ قث وث>نئوام 

قالبالمهارد. البرد من إثها ؛ يرهانففي وقيل ،، االغ«مدنهاار العثرة! 
مىبالمنارد، لن1ندوه بمعنى الراء وصم النون بفتح ألثحرش الملرى• 

الثاءرل٧،:قال كما وأحرهه، أ-مده ^34 

اضي.ك بن خفاف هو )٢( ا/ا■•؛. الأرأف مجاز انظر: )١( 
اضان:رواية )٣( 

منودقان الوادينه لار معذأصبعءست، فالنتار سزورى نجاد 
وصالودق مكان والمريق• نلتم• بني بلاد في ٌواصع وبمال• والستار، وشروري، 

.٢٦الأسمأت ، ٧٧ديوانه انظر: الثلث. 
الوج؛ز«ا/ها؛.المحرر )٥( )هجر(ها/ا/بمألأ -فيراتجري )٤( 
Y/الشر انظر: والأء-»ش. طالب، أبي بن علي ونراءة عنه، وردان ابن رواية مير )٦( 

\أس\.الثؤر لخلا، إتحاف ، ٢٤١
اكسي.شقيق بن عامر هو )٧( 



^^|هريم

ا،«ل نحئ؛وناأعلينا سونهم نو■ميب ببدم ؤريين 
أحرئهمن بردأ، بالحديد ررو)لغ1مهنه( ت الفراء قال 

نفلوعض، الشاهد، ذكر ثم .لأم. . المفضل. وأنشدني لغتان، وأحرثه 
،.وغيرهمال والزجاج الهلبري، 

منالهليري إله ذهب كما لى السهري الساهد في الحرق ومعنى 
بغيره،حكه إذا وينابه، نابه البمن حرق مى معناه ؤإيما بالمبرد، البرد أنه 

وأنثي!بالاحر، أحدهما الناين حرق ررالحرق! عبيد! أبو قال 
،معا والسيودسا فآ3صى عليه ' ثابه بحرذ ان واش«-الصيم أبى 

إذاوصزبج، صن بابج من وحنق ١ الناب وحريق قال! 
وقدغضه. عند القحن صري، كما وغضب غيفل مى وصويثا بنابه صرف 

التزديمعنى الحنق من استعير ينابه، البعير حرق أن الراغب ذكر 
للمعنىامتمهادا بالساهد والهليري الفراء مهاد استفيكون ٠ بالمبرد 
كتم،فى اللهنلة هذه أورد وقد ؤ منه المأحوذ المجازي بالمعنى الأصلي 
١العلماV من عدد الغرم، 

هيفة.•ش ؤدؤدسدة اثنمسه\دلبيان 

مجثدعلى يه للامتدلأل الشعر من الشاهد المقرون أورد ربما 

.٥ ٧ ٥ / ٢ للمرزوهي الحماصة شرح ، ١٦٢ة لحمامح١ ديوان ت نفلر ١ ( ١ ) 
.Y١٩١/القران ساني )٠١( )ءجر(أا/هها. الطري -فير )٢( 
إعراب، ٤١٦؟/الفارس ض لأبي الإغفال، م0ص ^١^ القران معاني انئلر: )٤( 

لسان؛،، A/Yحني لابن المض، ، ٤٤؛/اللغة تهذيب، ، ٥٧"Y/للنحاس القرآن 
)حرق(. ١٣٤-  r١٣٣/العرب 

.١٤٣ديوانه »ي كمامحلمى أيي بن لنمر الين رْ( 
.٤٤اللغت؛/تهان.يب، )٦( 
انفلر)٧( 
انظر)٨( 

للمنالحفاظ عمدة ، ١٢٢٩^١^، 
الحفاظءمل.ة ، ٣٤٦للرازي القرآن غرب ، ٢٨١مة لابن القرآن غرب 

ا/آه؛للسمين 



:تهيجالشسرونعند السموي الشاصس اب^اد اغرامى 
أوالشواهد، هذه لشرح يتعرصوا أن دون العرب، لغة في اللفظ ورود 

إيرادهامن غرصهم أن على يدل مما منه، الاستدلال وجه إلى الإشارة 
القرآنفى ورديت، كما العرب لغة في ورودها على التأكيد مجرد هو 

تذلك، أمثلة ومن الكريم• 
ألأتكتهنم_، ماز ^٧)، ت تعالى نوله عند عطية ابن ذكر - ١ 

ورديت،مد اللفعلة هذه وأف شجرة، الأيكة أف [ ٧٨لالحجر; لمحثف 
بنأميه فود اللفنلة على الشاهد ®ومن ثم . وشعرهاالعرنم، لغة في 

أبيالصاوتخ1
عصوعلى الحمام كنكا 
جرير؛ثوي ومنه 
منيالشوق فهاج مها ونفث 

ةولالآ:مص:ومنه 
أيكةعضارة الدنيا إيما ألا 

الهدلمح،تقول ومنه 
لهاا دندالطئديس مؤلمه 

*الأصمعي د وأل
حدُبئد المردُي من خليج دما 

،اتجوانح١١نالآب4،فياادر 

حنامرعدها يالأيك حمام 

أحضئماخابجماجاثرإ،^١ 

ْ)تمارهاُعليها يضفي أيكة جني 

(\C.(V)الأيلتؤرالصاوخشم، المعد يرم 

ورودمجرد هو عهلية ابن ساقها التي، الشواهل• هنءْ كل من والشاهد 
قالكما وهي اللغة. في والجمع المقرئ بصيغتي والأيلث،، الأكة، لفنلة 

ا/0ع'ا,ه اطر: )٢( . ١٤٠ديوانه اطر: )١( 
٠٢١ديوانه انظر؛ )٤( الفريد. العقد صاحب ربه عبد ابن هو )٣( 
,١٢٣ا/ الهذلمن ديوان في والشاهد الهذلي ذؤيب أبو هو )٥( 
٠٨٣ديوانه: في كما حجر بن لأوس الست )٦( 
 )٧(J١٤_م^١٤٦/١٠حررالوحيز١.



الدرتنبت غيظة الأيكة الخليل! قال شجر، اجتماع على تدل اللغة أهل 
الشجناسلأى.ااالأكةوالأنك: الأزهري: وقال ،. والأراك١١

النحوي:الاستشهاد يانيا؛ 

التيالنحو مائل على الشعرى بالناهد الاستشهاد وهو 
شواهدعن ت%خوج لا النحوية رين المقوشواهد رون، المقيوردها 

والأحفش،وسيبويه، اتي، والكؤيوض كالخليل المحويين متقدمي 
والفراء.

منمعريا اهدا سوهلا)ين مائتين على الهلبري ير نفامثتمل وقل 
مرؤيةوهي الشواهد، لهدم الكوفية الروايا أورد وند النحوية، الشواهد 

ا.شاذْر أو نادرة يعدونها أو مختلفة، برواية البمريين عند 
فيله وانتصر سيبويه فيها ناع فقد النحوية عهلية ابن شواهل. وأما 

•للمبرد المقتفسب عن نقل كما ٠ ره تفمن المواصع من كر 
ومنمباشرة، كتبهم من تقدمت، التي الحويين شواهل. استوعم، والقرمحلبي 

الأراءبعض من يرْ تفيخل ولم كازللث،، عطية وابن العلبري ير نف
الخاصةل٦،.المحوه 

كتبفي أهمها من متعددة، صور يالشهر النحوي وللامسمسهاد 
يلي.ما التم«أ«ر 

.قايساسا/هأا.انثلر:)\(
)ابم،(.ا/أ،\/آ الرب زن وانظر: اس تهاوب )٢( 
انظر)٣( 
انظر)٤( 
انظر)٥( 
انظر)٦( 

.٦٢للألوصي التحوي الطري 
١١٠٠، ٦٥المحيمد ليامسن عهلية ا؛ن نمير قي النحويت الل.رامات 

•الممرالوجتزل/لثآ 
القرآنلأحكام الجاسع كتابه لي واللغة المحو ني وحهود0 القرطبي اظه _J أبو 

■.٢ ٠ ١^٠٧القادر لعبد 



|~~~|نمفسرين ا سو ممعري 

مه\\لهاحزج \و \ذدحودة لحق\ءدة ^سمشهد 

بمديى أس عهد يئقو0 أرين ؤ تعالى! نوله ير نفعند - ١ 
موصعفي م اس®الميثاق® أف عطية ابن ذكر [ ٢٧]البقرة؛ مقتهءه 
والربثلالنقد في الشد وهي الوثاقة، من شال ®مبماق فقال! المصدر 

بنعمرو قال كما المصدر، موضع في اسم لأية ا هدْ في وهو ، ونحوم 
بم

الئتاءا؟رالمائه عطاثمك وبعد عني موُت، الرد يعد قرأ أك 
وقدإعطاء، المصدر موضع في اسم فعطاء . إعطاثك® بعد أراد! 

إءهلاتكبعد تقديره! محذوف، الثاني والمفعول المصدر، عمل عمل 
المصدربه يراد اسم *ميئاق، فكذلك إياي• الرتاع المائة 
الشاهدوهدا إيثاقه. بعل اطه عهد ينمقون الذ.ين لأية! ا معنى فيكون 

عملعمل مصدر استر العطاء أن على مالك ابن ألفية ثراح أورده 
.المصدر 

لغدثا^وإد تعالى• فوله في النحويين احتلاف القرطبي ذكر - ٢ 
موضعفي ا-محتالفوا فمد [، ٨٣.' ijiJi]\ةته إلا ثيدون ي لتؤ.؛؛ث( بي يتتنق 

لقولالمبرد ثخهلئثه يكن مما وكان نلها، ثنا تعلقها ووجه ونه ثبث ؤثُ 
لأففارتفع؛ والباء )أف( حدقت، ثم تعبدوا(، لا )بأن أصله إن نال! من 

هالاليس ررثلئ،! ! هذالرد القرطبي فقال التقدير، هذا يرى لا المبرد 
سيبويه!أنشل. وعليهما صحيحان، وجهان هما يل يخطأ، 

أثهل الالذاات، آشهد وأل أحضر الراجري آيهذا ألا 

.٢٦٥ديوانه اظر: )٢( اسلى. القطاس *و )١( 
.٤٣٩؛/)مم( الطري تمر ، ١٥٧- ا/آها الوجر السرر انفر: )٣( 
\.rn/Aالأدب، خزائن انفر: >ه( . ٢٦٦؟/اسان تهدب انثر: )٤( 
٠٣٢ديوانه في وهو العبد، بن حلرفة ععلقة من اليت )٦( 



اهريماممرآن تفسير هي ^S( وكامحر ؤكإ 
علىوالرفع أل، إصمار على فالنص، والرفع، النهب مب
ألحيفها 

ياإلا اناهد هذا روى أجد0 فلم سيبويه كتاب في بحثا وقد 
عيرمن مضمرة أل عملر ينكرون الدين المريض ميما وهو ، فصا 

بينخلافية مسألة وهي بالنصسسا، روايته يؤولون أو ؤينكرول بدل، 
*المذهبين 

الرفععلى - البصريين أي: - عندنا رافالرواية الأنباري: اض قال 
يقتضيهما على رواه فلعله بالصا رواه من وأما الصحيحة، الرواية وهي، 

ولئنحجة، فيه يكون فلا الحدف، مع )أن( إعمال من عنده القياس 
فنصمبابأل أتى أنه توهم أنه على محمول فهو بالمما الرواية صحتا 

فيالنم، وجه بته نفي القرمحلبي وهم فقد . الغلهل® ؤلريق على 
■لسسويه الساهد 

عنخيج ما لتوصيح الثعري الشاهد المفسرون يورد وربما - ٣ 
*المسهورة السادة السواهد من القاعدة 

ماداتعالى: قوله ير نفعند عهلية ابن قول ذلاثا ومن 
فيمركبا واحدأ انما راماذا؛؛ تكوي، أن ررؤيصح [: ٢١٥]القرة؛ ينن،وذا؟ه 

مركبااسما كانت، ومتى الضمير، من فيعنى بءؤدأتن،نونه، نصت، موصع 
الثاعرأ؛،:قول من حاء ما إلا نص_،، موضع في فهي 

عاثزرللث، إم يقولوا: أن موى سدثوا أن الواشون عسى وماذا 
وهورغ، موصع قمح، فررماذاا' ،، ملها فيما تعمل لا أعي'ا فإل 

\.Mrاظر: )٢(  AThالقرآن لأحكام الجامع ١< 
.٤٥٢الإضان، ٣( 
ش.سون وش سر، ن جمل م ٤( 
للمجنومساه فقد  ١٥٠\*ا الأدب حزانة ، ٣٥٥العيون صرح ، ٧٧جميل ديوان انظر؛ ٥( 
يدونها،سقيم لا والمعنى المغرب، يعة من فبلهاؤ ءرفيما همارة؛ مشهلما ٦( 



PLلث^سردن ا عد دسصٍي ا ايساصس د إ أع^ٍا 

ل»ذالأا/صله لا إذ نرثمن؛ 
أيث والمعنى بدأ، أنها على رفع محل في ®ماذا* أل ومعنى 

أكثرعلى وشايتهم في يقدرون فلا به؟ يتحدثوا أف الواشوق عسى حديث 
صالةلا ت عطية ابن قول ومعنى وعاشق. محب لك إنني ت يقولوا أن من 

للموصولصلة تكون لا عى لأن الذي؛ بمعنى نكون لا أي• لذا؛ 
الأسسرى.

اسماكانت إذا أنه من عطة ابن ذكره *وما ت فقال حيان أبو وتعقبه 
أنيجوز بل نعرفه. لا المن ذلك في إلا نحس، موصع في فهي مركة 
فكأنكالتركيب، تقدير على نائم، ذا ومي للث،، محبوب ماذا ت نقول 

به،تضر ذا نن وبين هذا بين فرق ولا قانم، ونن نحبون، ما ثلث،: 
•، مبتدأ®١٣*_* وجنل بي، تفر من تقديرْ: على 

يعلم،أن ررالثالث،: ررماذا®؛ أحوال يعدد وهو الحلبي ميز الوقال 
محرإفي فيكوذ واحد، اسم ُمتزلة ؤيميرا فثتركا راذاه على ارماا؛ حكم 
منهوالمبدل جوابه ينم، أن حينئذ والأحول بعده، بالفعل نص، 
عهليةابن وزاد الأية، في عطية ابن إليه ذمب، لما موافق الكلام وهذا 

يعرفلا أنه حيان أبو وذكر الوجه، هدا على الشعر بيتإ إعراب باستثناء 
أوردهقد عطية ابن أن المثال إيراد من والشاهد الثيت،. في الإعراب هدا 

الأية.في كما إعرابه من استثناءه لمن 

الإ.مهى.•\لأسسه\دللغوحيه 

لالقراءاتاتوجيههم عند الإعرابي للتوجيه رون المقيحتج ما أكثر 

آآ/هه؛.انظرت أحرى• خة كن الحاشية يي يذكرها المحقق اكتفى و ~
.١٥٨. المنرب( )ط. ، ٢١٦-  Y٢١٥/نطر( )ط. الوجيز المحرر )١( 
أا\0\.\بذ البحر )•١( أ/اها. البحرالمحيط انظر: )٢( 
.YT•■١; الصون الدر )٤( 





علىإلا البيت ني توله يتجه لا أنه وذكر الطبري، عطية ابن تعقب وند 
الأيةفي فأما الشأن، صمير )كان( في ؤيكون معن، بن القاسم رواية 
،محدوفمجرور فيها بجملة يكون لا والشأن الأمر ير نفلأن فلا؛ 
.كثير وهو الطبري عند النحوية للمائل الأستثهاد من فهدا 

ألتعالى! لقوله حمزة نراءة يناقش وهو الطبري ونال - ٢ 
امحيارأثحافا( أن ءإلأ قرأها: حيث [ ٢٢٩]١^: آوه ئذوث بما أي بخاآ 

بقراءةاعتبارا كيلك، ذلك رروقراءة الطبري! فقال لها، عود مابن بقراءة 
كماقرأه كان إن عود مابن أن وذلك حه1أ، عنه ذكرت التي مسعود ابن 
صحته،مدفؤع عير وذللثج وحدها، أن في الخوفن أعمل فإنما عنه، ذكر 
اسم'٢،:قال ^١ 

مديعظامسممهمردنحادي جي إش ناذلني بت إذا 
ال؛،نامتألاأدومهإذا أخاف فإلمي الملأ؛ بولائدشي 

متروكةفي أعمل فقد الممى، ؛ذلك، ثحافا( أى )إلا قارئه فأما 
أشياء:ثلاثة فى فأعماله ااأ0اا وفى ميته، ن

عنتنويبؤ التي رأن• وفي فاعله، يم لم ما اسم هو الذي المتروك 
ذللث،قراءة ولكن . يقومااذ محلنا : كلامهافي العربج تقول ولا شيئين، 

،^ciJUJ  ،كللك،،قراءته ذكرنا من قرأه الذي الوجه غير على صحيحة
إذابه مرادأ يكون أن على ولكن وصفنا، الذي افه عبد بقراءة اعتبارا 

يقيمالا أن على أو: افه، حدود يقيما لا بأن يخافا أن إلا كذلك<: قرئ 
عاملاالخوف ؤيكون الخوف، غير ررأل® في العامل فيكون الله، حدود 

.A٦٩٠/انمون الدر ، ١٢٩٨اب البحر ، ١٨٢آا/الوجيز أوحرر انفلر: )١( 
،A٢١/• ، ١٤٩٨، ٥٦٩، ٤٠٤, ٣٦٩)شاكر( الفري ير نفاننلر: )٢( 

\-\إ، ٤٩٧ها/آ'أ، ، ٤٧٨، ٢٩٨
ا؟"؟.، ٢٩٤، ٢٢١، ١٩٨، ٢١

.٢٣ديوانه انثلر؛ )٤( الثقفي• عحجن أبو مر )٣( 



اميماممرآن سمر ض لخج 
القراءْاالمن عندنا الصواب هو وذلك فاعله، يم لم فيما 

أدنّنألقمي ؤوأص/ةأ تعالى• نوله ير نفعند القرطبي أورد — ٣ 
وامتحنوقذه إعراب• في المحومحن أقوال ذكر ثم ٣؛! تالأذاء: ظامإه 

علىدئو حيث )اأ>«، لشل فاعلا كونها في والأ-ءفشرم الفراءرى قول 
اروهوت ففال والشعر الكريم، القرآن في يئبهه ما بورود ذللث، صحة 
ونال[ ٧١،: JijUl]ه تمم ءف؛و وصثتوأ عثوأ ؤيأ تعالى• اف نال حس، 

الشام٤،:
للأء_راضرْااليال فاسدين امي المدون اضال نال L؛، 

ونالآ>ص:
Jو Jأتاربمُلصالئاليط بنصري ب*مراذ ه وأنوء أبمء انديك

فيسّعره ستسهد لا محدمث، ماعر وهو تمام، لأبي الأول والبيت 
لالمرزدق.وهو بعده بالذي نرنه الئرًلبى ولكن ألة، المهذه مثل 

اقدت شرحه في التبريزي تال القال، فاهتدين I قوله البيت، في والشاهد 
الذكر،قبل الضمين فيه يتقدم الذي الفعل هدا مثل يردد أيه في القول مر 

أنهقولآ«ّ.إلأ رئ وهو 
وهوأقاربه. الليهل يعصرن قفوله! الثاني البيت، في الشاهد وأما 

يعصر،فاعل *فآقاربه فقال! البغدادي وشرحه ، سيبويه شواهد من 

القرآناظر:ساني )٢( . ٥٥١)شاكر(؛/اتجري -ضر )١( 
أوص.بن ءسح نمام أبو م )٤(  AiU/yالمآن .ماتي ا>: )٣( 
.٣١٣٨ديوانه انظر: >0( 
٠٤٦ا/ديوانه انظر: عمراء. يهجوعمروين الغرزدق هو )٦( 
.٢٦٩اا/ا/آ-آآ_ القرآن لأحكام الجا.ع )٧( 
هذااسال من يكثر فإنه المشي ومثله أ/"اامآ، للسريزى نمام أبي ديوان شرح )٨( 

٠٢•١ ا/ ^لٍه ني الشجري ابن فىثعرْكاذكر الإملوب، 
٤.المحا<ّ،آ/• ام: )ه(



اثمفسرينعند السعري الشاص| إيراد ءس غرا ا

ذهبالذي وهذا التأنيث<اأا،, كتاء جمعا، الفاعل لكون علامه والنون 
هذهاشتهرت وقد الجمالة. هذه إعراب فى الأوجه أحد البغدادي إليه 

فيالسراني ذكر وقر اJراغيث،*. *أكلوني بمسألة المحويين عد المسألة 
تأوجه ثلاثة ا. البراغيث، ارأكلوتي I قولهم ني سيبويه! كتاب شرح 

تؤذنعلامة الواو جعلوا أنهم وهو سيبويه، ناله ما ! أحدها
الذيوهذا فاعلا، يعدها الفلاهر الأمم ؤيكون صميرأ، وليست، يالجماعب 

تقدم.كما البغدادي احتاره 
فالتقدير؛مقدما، حبرأ وأكلوتي مبتدأ، التراغيث، تكون أن والثاني! 

أكالوني.البراغسن، 
والتراغيث،التفسير، ثرمحل على صميرأ الواو تكون أن والثالث،! 

١^٢،.من تدلأ 

همزحوح.•للوحه \لأسذسهلد 

المرجوحالوجه شاهد لبيان الثعر من الشواهد رون المقيورد ند 
ذللت،في عنه نيابة أو به، القائل عن نقلا إما به، امتدل، الذي ودليله 

ذلك،!أمثلة ومن المسألة. أوجه لأمتكمال، 
0ؤبمثأن ^إلأ تعالى! نوله في القراءة أوجه الطبري ذكر . ١ 

نرأواوالعراق الحجاز قرأة عامه أل فذكز [ ٢٨٢لالبمرْ; تاهرآه وأجدر» 
٢،بالنف_إر وحدء عاصر وقرأها حاصرءا ثجارء تكول آذ *إلا بالرفع 

.٢٣٤؛،/الأدب، حزاة )١( 
مجاز، \/AUمسويه، كتاب ، r-r\/\'\_الثجري ابن أمالي انظر: )٢( 

،أ/٢٨، ١٧٢، ١٣٦، ا/١٧السراج لابن الأصول ، A٣٤ \/\'\، المرآن 
،٥٧٧/١لأبن.اللث، الشاب الكاب ثرح ، ١٤٩٠/ لابن واJؤتث اJذكر 
وند ٤٧٣أ/لأفارمي الشعر كاب ، ٢١٨/٩, Vi-l/U ،XTi/oالأدب حزانة 

المسالة.هدْ تخرج المحقق اممتويى 
.١٩٤السعة انفلر; رالكائي. وحمزة عامر عمرووان وأبي ممر وان نانع قراءة م الريع تراءة )٣( 



الكريمممسيوامآن في ؛كري ؤءقاء> 

وذلك. . والنص_ا. قراءته الكوفيين قرأه يعص ءاوانمرد ت الطبري فقال 
ْعالمنعوتات الكرات تنصب العرب كانت إذ العربية في جائزا كان ؤإن 

فأتناطيا طعاما كان إن ت فتقود مجهولأ، اركازار في معها وتقمر اكازار 
ممثلحتنها الكرة فتئع به، فأتنا طيب طعام كا0 إل فتقودت وترننها • به 

الرسربغيره، القراءة أستجير لا ثم القراءة، من احتار الذي فإن - إعرابها 
ذلكقرأ من وشذوذ ذلك، على القرأة لإجماع المحاصرة٠١؛ رراكجارة في 

نولنصبا حاء ومما الغجة. على بالشاد يعترض ولا عنهم، نصبا 
،:الثاءر١١

انال٢،وpLبينهب طط كان إذا ساقا نبشان نغ أبؤ 
الاحرأوقول 

اأسعا يوماذاكواكن، إذاكان لحئة وم قأي لومي لفت 
القراءةرد الذي النمب لوحه الطبري أوردهما الشاهدان وهذان 

القراءاتإحدى وهى متواترة قراءة ايها مع شاذة، به القراءة وعد به، 
العلماءرمن غيره دون القراءة، هده برئه الطبري انفرد وقد السح. 

الاحتجاجهو للثاهدين الطبري ذكر من الغرض أد المثال من والشاهد 
والقراءةصحيح، عنن للقراءة ورده • بها القراءة رده مع النم،، لقراءة 

اليالشعر شواهلل في كما الحربية، في صحح وجه ولها ند، المتواترة 
ذللث،.بط موضع هذا وليس وغيرها، ذكرها 

.سراءسا;يالترمح انظر: )٢( لماءثرءف<. )١( 
ثأص•بن صري م محل؛  ٢٣١
٠٠٢١/٨الأدب خزاة \إ ساومي الشعر محاب  iiy\/الكتاب انظر: )٤( 
.A٤١/ ، ٨١- •٨ )يكر(;■/ اممري تمر )٥( 
،٣٦٦.  ٣٦٥ا/للزجاج القرآن معاني ،  ١١٨٥; للفراء القرآن معاني انظر: )٦( 

،٨٥البسر ، ٠٣٠ ا/ لكحاص القرأن إيراب ، X٣٢٠/الفارس ئي لأيي الحجة 
.X٣٧٠/ الوجٍز ايحرر ، X٢٣٧/الشر 



I—— —Lالمفسرين عند الشعري الشاهد إيراد اغراض 

عشراثنا أش عند آلثمؤر هذه ^إن تعالى' نوله تفسير عند — ٢
دتلش-رم أربمثه ييآ رألألأل آلث٣يب ثو ء أس ًًُحني ق عآ 
أفإلى القرى ذهب ؛ ٣٦تالت-وبة؛ ٌظأه فآس هللزا ئلأ ألمإ أق!و 

تالأية مض فيكون الأربعة، الأشهر عل يعود ويأه ت قوله في الضمير 
علىواستدل حرامها. باستحلال أمكم الأربعة الأشهر في تaلل٠.وا فلا 

حمععلى يدل الضمير وهذا ؤفآرأه ت قال اس بأل هذا يره نفصحة 
الأسفى تظلموا فلا المقصود كان ولو العثرة، إر الثلاثة بين ما القلة 
أنفكمفيها تذلال٠وا فلا لقالت أنمكم، شهرآ عثر 

علىالعرب لغة في حاء رده الذي الوجه أن ذكر الهلري أن غير 
الأسىعن كايه ذلك يكون أن أنكرت غما نائل؛ قال أفإن فقال: نلة، 

علمثفقد العرب؟ كلام في المحروق هو ذكرت الذي كان ؤإن عشر، 
بالهاءالحشر إل الثلاث بين ما كناية إحراج كلامها من المعروف من أف 

:الشاعر قال وقد النون، دون 

،٧^٧^١٣مز ليال ننغ دارئها رني ئخآ ني أصجخس 
اليع؟عن تماية وذلك ظلوفاتهن، يقل: ولم 

كلامها،في الأعرف الأنمخ فليس حائزآ، كان ولِل ذللث، إف نيل: 
الأكرلأن.إر توجيهه من أور الأعرف، الأفصح إر اش كلام وتوجيه 

فيملة على ورد الذي المرجوح للوجه الشاهد العلبري أورد فمد 

.٤٣٥ا/للفراء القرآن معاني ، ٢٤إل/•)شاكر( الطري تمر انظر: )١( 
بنلعمر يكون وتد ، ٤٣٥ل/القرآن معاني ني كما الفقعي القمقام لأبي الفراء به ن)٢( 

فيشاكر محمود له بته ينلجزم ، ٣٤الأصمعياتا في له أبيات من التئمي لجا 
.٢ ٤ ١ / ١ ٤ الطرى لتفبر تحقيقه 

i/للمرزوقي الحمامة شرح ، ٥٣البلدان؛/معجم انظر: القرى. وادي سوف، مح: )٣( 
١٨٢٢.

.٢٤١.  ٢٤•٤ا/ )شام( الطبري نفير )٤( 



الكريمتفسيراثقرآن هي ؤهيرى ؤؤه\ءو نتج 
فيالأعرف هو لأية المران؛ في الوارد الوجه ورجح العربية، اللغة 

.رين المقعند النحوي الشاهد إيراد أغراض من غرض وهذا العربية. 
سيرالتفكب ؛ي كثيرة النحو وشواهن. 

البلاغي:الاستشهاد ثالثا: 

علىللامتشهاد الشعر من ورد ما البلاغة، بشواهد والمقمود 
ولكنالاستشهاد، لا اسل باب من ذللث، كان ؤإن اللاغة، ال م
لهايستشهد البلاغة أن من تقدم لما التجوز باب من بالشواهد ميته ن

بالألمافل،لا بالمعاني الأمر لتعلق والمتأحرين المتهدمين الشعراء بشعر 
يرالنفكتسبا فى البلاغة مسواها>أ وترد ٠ الجمع بن اعة موالمعاني 

وأساليبهالبيانية، صور0 ؤإبراز الكريم، القران في التمير جمال لبيان 
العالية.

الصبغةذات الشعرية الشواهد من بكثير التفسير كتب حفلتا وند 
التفسيركتب، في الشعرية للشواه. الأمامية الأغراض من وهي البلاغية، 

بهاالعناية في الدراسة محل التفسير كتب وتتفاوت عامة، بصفة 
فيالبلاغة ائل ممن لكثير تعرض فقد الطبري الإمام فأما ؤإبرازها، 

لمأنه غير البلاغة، شواهد مجن كثيرآ كلامه أثناء في وأورد ، يره نف
الاحتجاج،عصور عن متاحر لشاعر شعريا شاهدآ تمسمره في يد|حل 

للجاهد',المتقدمة الشءاهيب مر', اللاغة شْاها.ْ كانت ولذلك 

ُاس.

منغيرها يره تفسفي البلاغية الشواهد فاقت فقد الزمخشري وأما 

القرآنلأ>كام الجامع ، ١٣٠ ٨٤\\اأ\ف أ/هار، ؛/و0، اتجري -فير انثلر: )١( 
أ\ا، ٣٣٧، ١٥٨, ٦٦l\r، A٢٧٦/، ٣٨٩٨!•م، ، ٦٠< ٦٦٩!، ٢٣٠ا/

٣.٧،٣٠٦/١٨،١٤٧/١٥ ،٣٢٦.

ا/أه.الخصائص انظر: )٢( 



المفسرينصد لش|مى ا الشاهد إيراد اغوامحس 

منكثيرأ أحذ وند البلاغية، شواهده أوجه ببيان عيي وفد الشواهد، 
ومنيره، نففي بلاغية ائل مفي وارسخد^ا النحوية سيبويه شواهد 

الديياني؛النابغة فوله ذلك،، أمثلة 
الكتائببربع من لليل بهي سوقهم أن غير فيهم عيب دلا 

بماالشيء من الاستثناء في اية من أكثر الزمحشري عليه قاس ففد 
ؤلممحشا إلا لما ها دثنمث ^لأ ت تعالى قوله عند ذلك ومن نقيضه. يشيه 

ليمتكان إن ت ءرأي ت قال حيث [ ٦٢]مريم؛ ).ه ؤبمشيا ةكرْ فها يليهم 
إلالغوأ يسمعون فلا لغوآ عليهم الملائكة تسليم أو بعض على بعضهم 

الشاهد.وذكر .«أى. . قوله. وادي من فهو ذللئ،، 
رثاثايقت، ■٠امثا أش إلأ' ئتقم ءؤوما I تعالى قوله عند وقال 

إلامنا تعبك، وما ءأرادوا الزمخشري; قال [ ١٢٦]الأصراف: إ|اثتتاه لنا 
١.٠٠ قوله. ومنه الإيمان وهو كلها والمعاحر المتام، أصل هو ما 

منمواصع في الوجه، هذا على به تشهاد الاموكرر ١ وذكره 
الأستنناءعلى ثاهدأ الكتاب فى سيبويه أورده حنن فى ٠ شسر0 

بهنسيوفهم ولكن أي* ث ومعناه الاستثناء، على عير بنصب المنقهيا، 
مدُ°ء.

١يأتمب ما التفسير كتب في البلاغي الاصتمهاد أملة ومن 
دمثنأون ثيى -أدعوة ت تعالى لقوله تغيره عند الطري ذكر - ١ 

ثغبث.ههر وما ،٠ إب^ ألك إثر كيي كنيط إلا خألأ لهم ينثبمؤن لأ دره ثن 
؛القابضمثلا، يدركه لا فيما معي لمن تضرب العرب ٠٠أف [ ١٤]الوعد: 

لبعضهم قال الماء، على 

أ/ث'اهالكشاف )٢(  ٠٦•ديوانه انثلر: )١( 
.م٣/٤١vالكشاف انظر: )٤( الكشاف )٢١( 
اورحس.صابئ مر )٦(  ١٣٢٦/٢الكاب انظر: )٥( 



تثلم ناء مم؛ض إو_كلم وب ؤياير 
علىالقابض يد في كما إلا ذلك من يده في ليس أنه بذلك يعني 

الاحرأى:وقال يدم، في شيء لا الماء على القابض لأن الماء؛ 
ياص^القابضس من نأضسثاكا0تيدتها 

الطبريرح ث وقد التشبه، دلالة البلاغيين الشاهدين هدين ففي 
ماؤيترك الأول الشاهد يشرح أن الطبري عند منهج وهدا منهما، الأول 

القارئ.بفعلة وثقه الأول، بشرح ا>اسغناء بعدم 
ّذأي_ ِ>ثثا ألازض م ثل تعالى: فوله ومحي - ٢ 

ممعنىبأيها الماء عهلية ابن ر م'آآ!ا ت ]السمرة ماءه ألشماء عن وأنني 
وقدويقاربها، ماء اليلي كان لما ثجوزأ، ؛، UJbررمحمى وأنه: الئحاب، 

:الشاعرر قول ومنه للمجاورة، نماء المهلن سموا 
٢غمابار كانوا ؤإن رعينا٠ قوم أرض باء مالمرل إذا 

عشيا®ماء اللجنأ المْلر فبنومط اررعيناه®، في أيضا فتجوز 
لمؤإن المرسل الجاز البلاغيون يميه ما إلى يشير عقلية وابن 

فأحمست،قوم بأرصى المْلر مقعل إذا إ البيت، ومعنى بالأمم، عاليه ينمى 
لمأهلها غضب ؤإن نباثهم، ورعينا إليهم سرنا يلادنا، وأجدث بلادهم، 

الماءإلى عائد كائه ®رعيناه®. قوله: فى والضمير . لعرنائبال؛دلك، 
اه.بأمر حدوثه سبب لأنه به الجان، سمي المقلر، ُمعنى الي 

.٣٦٣{</الأدب خزانة ، ١٨٤اكامن )١( 
الأنماريللاحوص ونن، ،  ١٣٩^/الأغاني ني والشاهد الجسحي، دمل أبو عر )٢( 

•دمل لأبي سيته نالديوان جاهع ورجح ، ٢٧٣المجمؤخ ديوانه حاشية في كما 
•٤.• ا-ا/ا'ا<م- )شاكر( اتجري شتر )٣( 

•كلأب بن جعفر بن مالك بن معايية عو  ٢٤)
.٢٥٢ا/المرية الحمامة تخريجه، اسق استوفى وقد  ٣٠٩اسيان، انفلر: )٥( 
ا/آأالأالوجيز السرر )٦( 



المفسرينعتد الشعري الشاص إيراد اعراْس 

ونحوها،التاريخيأ< والحوادث القصص أثناء يى الشعر ورد وربما 
ولدالتاريخية، الشواهد نحت يدخل أو برأمه، نائما غرضا يعد لا مما 

مفصودمن وليت الشعرية، الشواهد أنواع ني إليها الإشارة ،سفت 
البحث.

بالشعر:اكمثل الثاني: الغرض 
والتمثلآحرأ ثم الشعر من بيتا أنثي إذا ضؤ' من معل الثمثل 

الإشاراتباب وهو والكنايات، المجازامحت، من أوسع واسع، باب بالثعر 
انتزاععلى الباب هذا ؤيفوم بعيده، تكون وند نريبه، تكون ند التي، 

حديدةدلالات ؤإصاغ دلالاته، بعض ونفض السياي(، دوائر من الشعر 
اثمل.وفضاءات أوسع، مساحات إلى والخروج؛المعاني عليه، 

الحسنأن الشعر عن محياغ وهو الجرجاذي، القاهر عبد ذكر وقد 
منوكان الشعر، من بالأبيات مواعفله في يتمثل كان البصري 

ءند0:أوجعها 
محكماواسظالىوخدئها  ١٠١٦ذخ اليوم 

ينقلهكان البصري الحسن ولكن النساء، مذمة في فيل البيت، وهدا 
الدثأهمل وتراه الدنيا، في الزهد على الحث، ني أحرك، معان إلى 

الرءعار ثمللث، ما إلى إشارات ط ذلك وجعل البيت،، في والدلال 
هووطا ذللتج. نحو أو ولد أو مال، أو جاه، أو دنيا، من قلله، 

فداكؤإرسالها الأمثال ضرب من هو وليس بالشعر. المقصود؛التمثل 
.اهلل غير احر باب 

:هماالأمين أحيه في محهما يتمثل كان للمأمون بيتين الزمخثري وذكر 

).ثل(ؤ•اا/آآآاالعرب  jUانظر: )١( 
\/المرتضى الشريف، أمالي انظر• البصري• للحن إنه • ء.قيل منسوب، غير البيت، )٢( 

.١٣الإحمجاز دلائل ، ١٦•



الكريمالقرآن تفسير في ؤءث«ري ومحقاصر تتتئأ 
أعدلنالمر؛ بمال نخير فاربغ ؤواءن'ى' البغي إن البني صاحب يا 

دأ-ملنأا،أع-الجه منه لاندك ججل على برمأ خبل نلونعى 
اللغةفي يه المحج والث|عر يكون أن يالثعر التمثل في يشترمحل ولا 

لهكان أو شريفا، معنى حمل الشعر من بيت بكل يمس ؤإنما والنحو، 
والقرطبيالرمخمسرى ممل ولدلل، ير، التفكتب في تعرمحى مناسبة 

•والمعاصرين المحلين بشعر وغيرهما 

والقرحليى،الزمحرى عند يكر ر لف١ كتب في عر يالوالتمل 
أ>اضص الغرض هذا وليس الطري• محي ؤينعدم عطنة، ابن عند ؤيقل 

متفقصايط له قايسن اليحمثإ، هذا يدرصها التي الأصليه الشمى الشاهد 
المفسر،ذهن على ترد التي الخواطر ٌن هو ؤإنما العلماء، عند عاليه 

تيدهالذي الاستشهاد بخلاف الشعر، من محفوظه سعة على وتعتمي 
التمنلأمثلة ومن وصحته. لقبوله وسروط بضوابط وصسهلوه الملماء 

Iيلى ما التفس،ير كتب قى يالسعر 

اقؤمتثعا ينا ؤخمة ^إلأ تعالى• قوله نفير عند الرمخشري تال ~ ١ 
منالنجاة بعد منه لهم بد لا فيه ممونون أجل ®إلى [؛ ٤٤]_؛ .اه جؤخ 

،1قاور من أحن ولقد العزق. موت 
سالخامإليالخامبلكي ولم١٠٣ 

أنفكما الأية، لمعنى لناسبته المتنبي ببست، الزمخثرى تمثل ففد 
إذاالموت من ينجو لن بالغرق الثه ءاJاب من ينجو مجن أن على تل"ل الأية 

.Y٣٤٠/الكشاف انظر: )١( 
..٠٣٥٤سة المتوفى ّين الصين أحمد المتشي هو )٢( 
الديوان:ورواية الحمى، وصف قي الميمية محيلهته من المت )٣( 

الجمامإلى الخام ص نث ا:ذىض لمذاولنانان
أ/مهمّ\ؤوجو بشرح الديوان انظر: 

.١٨،/الكشاف )٤( 



المفسرينعتد الشعري الساهي، إيراد اغراتس 

الذيأن وهو ه، نفالمعنى يحمل المشي بيت نكاوللئ، الأجل، حان 
الأجلبحلول مرهونة نجاة هي فإنما بالثناء، المرض من ينجو 

.والموت، 

للني.اض وصفح ممى ر يفوهو القرطبي نول الأمثلة ومن - ٢ 
الخصال،أشرف، المبادة كانت لم1 ت بعضهم اونال ذمالث بالخبد، 
Iوأنشدوا عبدأ، . نبثه نمى الخطي، أشرف، بها والتسمي 

رائيدالامح المست عرنبزمراء عند جئ ملنوم ا مب
نإننأشروأشايا،|أىلأت1فيإلألمابئ 

منوأكثر به، استشهاد لا البيتين بهذين ئمثل القرطص من وهذا 
،التصوفأهل بها يستسهل 

خاصةلأغراض الشعر إيراد ، التصوفأهل من المفسرين عند ؤيكثر 
عندهذا ويكثر بهم، خاصة اصطلاحات، ذلك، ني ولهم التصوف، بأهل 
المج،معاني على يشتمل الأشعار هذه ومحفلم اري، الإمالتفسير أهل 

الشعر،من الفناهرة المعاني ليس إيرادها من وغرضهم والغرام، والشوق 
دأب،وهذا إليه، والشوق بالله، التعلق معاني هي أخرى، معاني ؤإنما 
المعانيتحقيق ني الأشعار إلى الاستناد من يكثروو فإنهم التصوف أهل 

افينتزعونمقاماتهم، بيان وفي كتبهم، في ذللث، ؤيجري والعملية، العلمية 
منالحقيقة فى وهو ؛مقتضاها، للتخلق ؤيضعونها الأشعار، معاني 

إلىالمقوس وتحريلث، الهلثاع، إمالة من الرفيقة الأشعار في لما النلح، 
أثناءفي وأدخلوه ديدنا، الوعافل اتخذه ولذللثؤ المهللوب،، المرص 

وءذلهم«رن.

.١٦١/١الجا.عسممامن)٢(ء؛رتربجن. )ا(
نفحت انظر ينشدهما. ما كثيرآ كان( المتمرف، المرمى العباس أبا أن المقري ذكر )٣( 

والشانيا/أ\ا.اوواسات،)إ(



\صو\'ن\و5ويمصهيو ض

)تهاُة(للقشيري الاشاراتء >>لطاض نمير التفاسير هذْ ومن 
أمثلةومن بالشم• التمثل من صفحاته مجن صفحة تخلو تكاد لا الذي 
الءامخإ ١^؛^ ^٤^١ تعالى• قوله ير نفعند القشبرى ير نفغي ذلك 
ئحننأ®إيما الشتمري! نال [ ٢٦٤]البقرة; رألآذئه يألمآ صدقيمر مؤللوأ 

غيرهعلى لأحد فليس الخلق من فأما سحانه، الحق من المنة جميذ 
اشمن المثة وشهود محنه، أعظم المخلوقن من المنن ثحمل فإل مثه، 

3ائالهملا،:فال نمة، 
اسارا>ىأ>صوتجل  JJJIاو\ادكاندثل دسنإحالآك، 

الشواهدعدد بلغ وفد كثيرلأ؛،، القشيري عند ذللث، على والأمثلة 
مساقاكلها ساقها شعريا شاهدآ ( ٦٨٣)القشيري ير نففي الشعرية 

.منهاالظاهر المعنى غير إشاليا، 

ءصح> ص

.٢٤٠انظر: )٢( لمافءرالقاتل. )ا(
.١١٩٠; الإشارات ساف )٣( 

،٤٣، ٤١، ٣٧، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢١، ١٨، ١٧الإشارات، لطاتف، انظر: )٤( 
١٢١، ١١٨، ٨٩، ٨٣، ٨١، ٦٨، ٦٣، ٦١، ٦٠، ٥٥، ٥١، ٤٩، ٤٥، ٤٤

دغترعا•





قميم

la^Jiجالسثاص أ
كتببأصحاب المقصود 

القرآن((وررغريب القرآن(( ))معاق 

وبيانالكريم القرآن نمير في كتبا اللغة عالماء من المتقدمون صنم، 
مجالسفى يدور وما المتأدبين، لحاجة إجابة الممممات، هذه وكانتا معانيه، 
بالقرآنتتصل ائل معن والأمراءرا،، الخلفاء ومجالس والأدب، العالم 

الممنفاتؤ،هذه لوصع حينها العالماء فتمدي ؤاعرابه، ومعانيه الكريم 
بعضهمفنماها للهجرة، الثاني القرن في المصنفامحت، هذْ أسماء وتعددت، 
والفراءعبيدة لأبي العنوان بهذا مصنفات، ومددكرتر القرآن* ®معاني 

فيلغتؤالباحثين بعض أحصاها وفد وغيرهم، والرواسي والكائي والأحفش 
وهمالقرآن*، *غريبؤ اسم تحت، صنم، من ومنهم ممتفارآ،، وثلاثين أرتعة 
متشابهاالمضمون كان ؤإن التسمية هذه عن حرج من منهم رتليل كثير، 

معانيكتب من عدد مولني مناهج لدراسة الثحن، تحرض وقد 
فىالشعري الشاهد وأثر الشعري، يالثاهد الامتثهاد فى وغربيه القرآن 

وهيال٠علولةل٤،، التفسير لكتب، الأولى النواة يمثل لكونها الكب، هذه 

إنباْ، ١٤٠اىوم.صصى طئا<ت،أ<ا/ا/ها، ها/أأأ، الأداء سبمم انفلر: )١( 
آ/٧٣.الرواة 

.١٣٠.  ١١٢ا/لرندة الشتر انمووتحج انم: )٢( 
سققاستولى ص للزركشي القرآن يلوم في ، ٣٧الفهرمت، اننلر: )٣( 

كتابالمرعشلي وليوصف القرآن، غرم، ؛ي المصنفات المرعتالي يوصف د. الكتاب 
٠وتطور0أ نثاته القرآزت اغرب ؛ متوان 

٠٣٦العريي السم انظر: )٤( 



ا~~~االقرآنء غريب وء القرآن، ءمعانى كتب بأصحاب المقصود 

تناولفي الشرؤع وقبل • الكريم للقرآن اللغوي التفسير مصادر أهم 
وااغرJبالقرآن،؛ دررمعاني المقصود أبين بمناهجهم المتعلقة المباحث 

والاصطلاح.اللغة في القرآن١١ 

القرآن!معاني كتب أولا! 
اللغوي:التعريف - أ 

ظهورمنها أصول، ثلاثة إلى اللغة في ارمعتى؛؛ كلمة دلالة ترجمر 
يقولولاولاك< عنه، والشتيس البحن، يعد إلا يحصل ولا ، وبروزه ثيء 

يبرزالذي القصد هو المعنى أل اللغة قياس عليه يدل رُوالدي فارس! ابن 
الشعر؛ومعنى الكلام، معنى هذا يقال• عنه• بجث إذا الشيء في ويفلهر 

هواللغة في والمعنى آ. اللفظ؛؛ل تضمنه ما مكنون من يبرر الن>ي أي• 
.، منهر المراد وبيان البحن، بعد اللقفل تفمنه ما إظهار 

فيواحدأْ،، والتآؤيل والتمر، التعنى، أل ثعلب عن روي وقد 
يرالنفأن لأوالفرق بقوله• الحلبي ميز المتهم احروف بينها فرق حين 
وبهالألفاظ، مدلول على المعنى يطلق وقد • • والإيضاح• الكشف هو 

كقولهم!التقدير، يه يراد وقد . وكذاكذا معنى فيقاد؛ اللفظ، ثقابز 
القرية(الأ"،.أهل أي: القرية؛ واال 

قال:حين الصواب إلى أقرب كان )ت،ههّآ( فارس ابص ولعز 
وهيثلاثة، إلى ومرحنها الأشياء، عن بها ثعثت الض العبارات، اءمعاني 

.٣٨٥.  ٢٥٥اوكريم للقران اللغوي الضير انظر: ١( 
.١٤٦؛/اس .مايس انظر: ٢( 
.٢١١م/وانظر: ، ١ ١ ١ . ١ ١ ٠ ١; اللغة تهدب ، ١  ٤٩. ١  ٤٨؛/اللغة .قايس ٣( 
)صا(ّآ/أإأ العرب  jU، ٥٩١لاراغب الفردان انظر: ٤( 
)محا(.العرب لمان م/ماآ، اللغة هذب انظر: ٥( 
٠١٦٠م/الحفاظ صدة ٦( 



اثكويمتقسواكرآن في ؤهقامروكري 

بهافالمناصد احتالفت، ؤإل وهي والتأؤيل، والتمر، المعنى، 
الدقيقة،الدلالة حسث، من لاختلافها مترادفة لست، فهي متمارJةاال١،. 

العامة.دلالتها في متقاربة ؤإنما 

الاصطلاحي:التعريفؤ - ب، 

أفغير اصعللاح، أنه على القرآن لمعانى تعريفا للمتقدمين أجد لم 
فيالقرآن بمعاني المقصود اتضح أن بعد كتابه صنم، الذي النحاس 

فقالالقرآن® محاني ١٠كتابه تصنيم، من غايته ين قد الهجري، الراح القرن 
وأحكاموالغرين،، المعاني، تميز الكتايت، هاوا في ارقصييت، مقدمتهI في 

نولمن وأذكر الأئمة، من المتقدمين عن والمنؤخ والناسخ القران، 
الكلمةتمريم، وابص حضرني، ما النظر وأهل باللغة، العلماء من الجلة 

يرنفإلى يحتاج يما القراءات، من وش - ذلك، علمثا إن - واشتقاقها 
فيالعلماء به احتج وبما الإءراب،، من المعنى إليه احتاغ وما معناه، 

إطالهأو احممار، أو ، حدفث، فيه ما واني المجادلوف، عنها سأل ائل م
المتعلم،يتبينه حتى ذللث، وأشرح تأخير، أو تقديم فيه كان وما لإفهامه، 

العالم®به يتتفع كما يه، ؤينتئع 
الغرس—،،وشؤح التمسير، ت المعاني كتابه في النحاس أدخل فقد 

منؤخ والمنالناسخ وذكر باختصار، الفقهية القرآن أحكام وبيان 
البلاغةائل ممن ائل موذكر المفردات،، اشتقاق وبيس الأياتخ، 
التياثل المس ذلك، وغير والتأخير، والتقديم والاختصار، كالحدف، 

أساءوردت وضو ، ٢٦٤الكريم للقرآن الضير ، ٤٢ا/ليحاس القرآن .عاني )٢( 
ومجاهد(، ٦٠)١ عباس ابن امم فورد النحاس، معاني غي بكثرة لفؤ الري مف
والخالي(، ٦٨١)وانمادة (، ٣٣١)اJمرى والحسن (، ١٧٤)وعكرمة (، ٩٠٥)

(.٤٧)والزجاج (، ١٦)والأحنش (، ١٠٢)عبيدة وأبي (، ١٣٤)والفراء (، )٤٨
.٧٨سار القرآن بتمر المتعلقة التمتع، أنواع انثلرت 



القرآن،ورغريب القرآن، ■معاني كتب بأمحاب المقصود 

منيعد الذي الطبري كتفير زمنه في التمير كتب عليه اشتمالت ما هي 
.عليها اعتمد التي مصادرْ 

القرش،اللفظ بشرح يعنى *علم بأيه الباحثين بحص عرقه وند 
فيوامتعمالأت معان من له وما اللغوي، تركٍبه ومهم عليه، والاستدلال( 

العناء،بعض فهمه إلى واحتاج منه، أشكل ما وبخاصة العربي، اللسان 
وقوامييكات من فيه مجا ؤإيراز القرآن، إءرا'ب، غرب ببيان يعنى كما 

واستشاطاُت،»لآ،
العربيةاليس، وأملألفاظ اللغوي االثيال بآم،، آخر ؛احن( وءثفه 

القرآن«لآ،.في الواردة 
محانيباسم صنمنا التي الكشتا مضمون يمف، الأول( والتعريم( 

إنهإذ المارة، ممح، التجوز من شيء *علم* صفة عليه إطلاقه وفي القرآن، 
لدلبها يخص وموضع وثمرْ حد له الاصعللاحي بالمعنى علما ليس 

والنحوالفقه علم في كما علما، مي يما شروط عليه تنطبق فلا غيره، 
كانؤإن والتفسير، والنحو اللغة علم بين مشتركة ومسائله ،، وغيرها١ 

يوحيالقرآن معاني باسم صنفت، التي المصنفايت، لذكر العلماء إفراد 
اليوم،حتى وحدوده سماته له كحلم بالتفرح يحفل لم أنه إلا باستقلاله، 

ه٥٥٣عام توثفت، ثم الأمم هذا نحتا المصتفامحت، بعض صنفتا ؤإنما 
فيالتمنيف، استمر حين في • البيان* *إيجاز صاحسا اليسابوري بوفاة 

وغيره.التفسير في اليوم حص الوامع ؛معناها القرآن معاني 
بيانعلى القرآن* امجعاني تعريفح نمره الثاني اكعريف، على ؤيوحذ 

٠١٢ا/للنيابورى آليان إيجاز محقق مقدمة )١( 
.٧٥القرآن بشير اسمة اسم، أنواع ، ٢٦٠للديور اللغوي الضير )٢( 
.٦٩- \/T الفوز امطلاحات، كشا؛، انظر: )٣( 
التنسموكتب النحو ،  ١٩-  ١۴/ \ للمابوري البيان إيجاز ، ٣٧الفهرست، انفلر؛ )٤( 

لرندة



مصنفاتني هذا يمح وربما غيرها، دون الكريم للقرآن اللغوية الدلالة 
اشتملتالقرآن معاني في كتب صنت حيث بعدم، ما دون الأول الهلور 
عبيدأبو صنع كما التمسير في لف العن المأثورة الروايات عالي 

وبغالقرازا امعاتي كتابه عمل في ثؤع عندما رت؛'آ'أ( ملام بن القاسم 
ارمعاjيكتب في ما إلى حمع إيه حيث الأنبياء، أو الحج محورة إلى 

والفقهاءوالتابعين الصحابة وتفامير الأئار ذكر عليه السابقة القرآن، 
بأّانيدفآاا.

مصنفاتبين قارنه مرحله عبيد لأبي القرآزا ُمعاني كتاب ؤيعد 
ومنوطبقتهما، والفراء عبيدة أبي يد على الأول طورها في القرآن معاني 

دلالةبيان في والنحو اللغة جانب على الأوائل انتصر حيث بعدهم، 
وحاولوتفاسيرهم، السالف روايات فأصاف فجاء وتراكيبه، القرآن ألفامحل 
يم• كتبهم في والفراء عبيدة أبي على أحذت التي الماحي تجاور بدللث، 

القرآن،#معاني في ( ^٨٣٣والمحاص (، ٣١)زا الزجاج ذلك بعد جاء 
عنايةأن غير لف، الروايات ذكر في عبيد، أبي منهج على ارا ف

٠مهدمته قى دلك على نصن حيث أكثر، بها النحاس 

الذيالمصطلح هدا عن ( ٦٤٣١٠)^الصلاح بن عمرو أبو نئن وند 
®قالالتصمير كتب في رأيت ®وحب فقال! المسير كتب يعفى قي يتكرر 

ونىكالزجاج ؛، jT_illمعاني في المحب مصنفو به فالمراد المعاتيء أشنأ 
والزجاجالفراة المعاني: أهل أكي الواحدي: كلام بض وفي . .قبله. 
للمقمودبيان الملاح ابن ذكره الذي وهذا كذاءأ قالوا الأنثاري وابن 

لمك وذم ١ ٠ ٧ . ١ ٠ ٦ / ا لاداودي المرين طمات ، ٤ ٠ ٠ ا/ ٢ بغداد تايخ انظر: ر١( 
فيبهعا يذع أثمة والفراء محالة ابا اتخاذه عن له حجل ين احد الإمام لنهي يكمله 
مذهيؤمن مما ذلك، غير البغدادي الخيب، كلام من تفهم من في القرآن، معاني 
.١٢١.  ١٢•ا/ لونية الضير وى المم انظر: الداودي. محي القمة 

.ToT\/القرآن يلوم م الإتقان ، ٢٨١٠أ/للزدكشي اJرUن )٢( 



,]آآئ■القرآن وءغريب القرآن■ •معاني كتب باصحاب المقصود 
تعويفأوليس لهم، المتقدمين المفسرين سقى ذم محي العاني بأهل 

القرآني.يمعاتي للمقصود اصطلاحيآ 
\دمع\ز»\^ ٥١١١لسادة \ذمضمين \كم 

للقرآنوءهم،هم للتمعير، و«عرفتهم والتابعين الصحابة من د عل، اشتهر 
التفسيرعلم بدأ وبهم ه، وغيرهما هماس وابن طالب أبي بن كعلي 

متذالمكتوية وصحمه رشيوحه حلقاته التفسير لملم وصار ؤيغلهر، يبرز 
مناللغويون صنما ولما التمساير،ا، رراهل يسمونهم وكاوا مبكر، وفتح 
يسموالم الكريم القرآن معاني بيان ني بعدهم ومن الثاني القرن أهل 

معانيأمحعهرها أحرى أمحماء عليها أطلقوا ؤإنما القران، مير بتفكتبهم 
تتبعتوند ذلك. بعد التفسير كتب في المعاني بأصحاب فعرفوا القرآن. 

؛وحال.ت)ت"ا؛ا"(، الملاح ابن على المتقدمة الهلبوعة ير التفكتب 
المغلفرأبا المفسرين من المعاني® أهل ٠نال عبارة يكرر من أكثر 

فكرر، )ت«له(ل البغوي الإمام بعده حاء نم ، ( ٤٨٩)تالعاني 

)ت\ِا-أ،ر(لاراحدي البسيط(، )الفر كتاب طى المث، إعداد انماء اطلع لم )١( 
)اعلعبارة تكرار من المكثرة التفاعير ضمن إيراجه ني ترددت ؛، UjJjكاملا، 

وجدتهبعال• طح لم الذي البسيهل لكتاب ورجعت هذا بحّي من فرغت فلما المعاني(، 
فأفردتهالمغرين، من غثرء من أكثر العانمح،( راهل مصطلح تكرار من حدا مكثرا 
ة(.ودرا،عرض ت للواحدى المسمط كتاب ش المعاني أهل )مهمهللح بعنوان يحث 

Y/٣٨،، ٤٥٩، ٤٤٣، ٣٨٢، ٣٤٥آ/ه'أ، المعاش الخلفر أبى تفسير انفلر: )٢( 
،١٤م ، ٤٦٠، ٤٢١، ٤١٤، ٤١٢، ٤٠٤، ٣٩٩، ٣٧٥، ٣٥٤، ٣٤٦، ٣٤٣

٣٨٩، ٣٦•، ٣٢٦، ٢٧٥، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٠٩، ١٨١، ١٢٧، ٩٤، ٨١، ٧٥،

،٣٩٦، ٣٩٣، ٣١٤، ٢١١، ١٣١، ؛/٦٧، ٥٣٧، ٥٣٢، ٤٢٧، ٤٠٢، ٣٩١
١١٩٨، آ/٢٣، ٣١٥، ٢٨٩، ٢٨١، ٢٧١، ٦٦ه/مم، ، ٤٥١

٢;، ٣٩٢، ٣٣٩، ٢٦٥، ٢٢٤، ١٨٨، ١٧٣، ١٦٣، ١٢٣\إ0<<، تعالمالنزيل )٣( 
،٣٨٤، ٣١٦، ٢٧٢، ١٦٢، ١١٧، ١٠٨، ٨٠، م١٥، ٤١٤، ٤٠٢، ٢٨٥ ١٢١٨
،٤٦٠، ٤٣٠، ٤٢٧، ٣٦١، ٢٨٩، ٢٧١، ٩٦، ٦٨، ٢٧، ١٥؛/٦، ، ٥٤٧
١.٧ - ٧ ٠ الغفور عباو لعفان، الممسمر ش ومنهجا< اJغوي وانتلرت ، ٥٣٥، ٤٨٤



^^ممييم

الرازيتم ،، )تم\بمه(ل الجوزي اين الإمام وبعده العبارة، هذْ مثل 
،1(ص.)تآ-

يكررمن أكثر من ، ٢٦٦٧١)^،القرطي كان الصلاح ابن وبعد 
.٢٤١٣عر المرين من غيرهم ؤيدكرها تمره، ر انمارة هذْ 

فكرارْكثرة مع يرْ، تفقي المعانى أهل ذكر اتجري أجد ولم 
واحدةمجرة إلا يذكرها فلم عطية ابن ومثاله معنى، جمع المعاني لكلمة 

المعانيكلمة اسعمل ممد الزمخشرى وأما طالب. أبى بن مكي ص نقلا 
العاللمبها ؤيعنى المعاني أصحاب كالمة واستعمل للمعنى، جمعا 

يهاالتي العربي اللففل أحوال به يحرف اعلم وهو البلاغة، ني المعرون، 
للممرأهميته إر يره نفمقدمة قي أشار وقد ١ الحاوال مقتفى تطابق 
ذللث،.قي وبالغ 

\ذمضمين.■عث صيش هاهن \دممصود 

بهاالراد أن العبارة لهال.ْ التقاومين المرين إطلاق تتح من بملهر 
تكلمتى بها يحنون ؤإنما القرآن*، امعاني اسم ئحثا المصنفيى من أوسع 

فيدقة إلى ئحتاج والتي الكريم، القرآن لاياتر الدقيقة المعاني قي 
دونالدتيق والنظر التحقيق أهز الحاني بأهل القصود فكأف الاستنباط. 

،YU1،/، ٥١١، ٢٩٢\\, A/T، ١٦١"، A٤٥ ، ٥١•السر زاد )١( 
ؤ٢٢٥/٩آآ*ا، ، ٢٨٥^، A/•١٤، ١٧٦، ٨٦٨، ٤٨٨، ٤١أ/، ٤٥٨، ٤٤٨

،١٤•\T\، •أا/أآ، \إ0ك لارازي امر الفر انظر: )٢( 
r^ho !.١٨، ١٥٨، ••٦١، ٩٥، ٧٩•٧، ، ٦٨آا/«مأ، ، ١٤٦، ١٢٧، ٤٦/

١٦١، ١٥٧ ،-iTT/y  ،٧، ، ٢٦٨١ه"اا، •٧•'a/T  ،٦١٦،

rTA/W< ٣٨٦•٦، ٤٦/٦، ٢٨٩، ٩٩؛/•ا/ههأ، القرآن لأحكام الجامع انظر: )٣( 
دمرعا•

.١١٨٨العود لأبي اللم العتل إوشاد انظر: )٤( 
.٢•٦٦طلوب لأحمد اللاغيت المصألالحات، معجم ،  ١٢لل؛زديني الإيضاح ، ٥١



القرآن!غريب و> القرآن! *عاني I كتب باصحاب المقصود 

لهدهالوصول طريق كان مواء القرآن. نمير ني تكلم ممى غيرهم 
الأستاللألأو القرآن، آيات بين الجمع أو اللغة، هو الدنيقة المعاني 

العاني.من مض على ذللت، عن خارج بدلل 
إلىأشاروا عندما لهذا للفرام القرآزا امجعاني كتاب محققو تنبه وند 

العناءبعض إلى ؤيحتاج القرآن، في يئكز ما به ينمى التركيب *هذا أف 
أييامت،أو الئنر، ومعاني الاثار، معاني بإزاء هذا وكان نهمه، في 

اوعاني«لا،.
فوحدمت،المعاني، أهل لبارة رين المغإطلأوا'>تج تتبعت وند 

التالية:الأصناف، عن يخرج لا بها المقصود 
القرآن(:امعاتي لكتج، المصتفين - ١ 

نولذلك، ومن السابق، الملاح ابن نول عليه يصدق وهن.ا 
وردت،ففد العبارة، هذه ذكر من أكثر من أول من يند الذي معاني ال

المقصونصراحه فيها ذكر مواضع منها موضعا، ين وحمثلاثة في عنده 
نول*وهذا ث قوله مثل المعاني، لكتم، المصنفون وأنهم المعاني بأهل 
اسني،ء".١> رام ض \ي 

Iالمصرين — ٢ 

علىالمفسرين بها ؤيقصدون العبارة، هذه المفسرون يطلق وتد 
ومنبعدهم. من أو التابعين أو الصحابة من كانوا مواء العموم، وجه 

[١٨قاق: تالأذث.آيس ^١ ؤوأأةث»ر قوله: *أما الرازي• نول ذللث، 
يقاد:كما فاسق، ونمته يقال: الاجتماع، من الكلمة أصل أن فاعلم 

ابننقّال المعاني أهز وأما . . فاجتمع. جمعته أي• فاتصل؛ وصلته 
واستدار،وثم وتكامل، واجتمع، توى ام أي" آدسه ^^١ • عباس 

,١ ١ / ١ للنراء القرآن يعاني تحقثق مقدمجة ( ١ ر 
.٦;٢٣، ٢٧١/٥، ٣٩٦، ٣١٤؛/، ٣٥٣٢;المعاني )٢( 



^^|ميم

أهلمع عباس ابس نأدحل عثر، ستة إلى عشر ثلاثة ليلة وذلك 
ترجمممن المعاني أهل إلى أحد يب ولم الصحابة من وهو المعاني، 

ذلكإطلاق صح وتفسيرها، الايات معاني في تكلم ممن لأيه ولكن له، 
الدقيق.والفلر التفسير من عنه نقل ما باعتبار عليه 

*وتالالقرخمي• نول في كما التابعين، ري مفعلى أطلقوها وربما 
تعالى:فوله نى والفراء القحاف منهم المعاني أهل من جماعه 

الالراد لأن والتأحير؛ التقديم على [ ٥٥يوايا•' ^j، ه إل؛ درابماك متديه 
كفرواالذين من ومعلهرك إلى رافعك إني والمعنى: الرسة• نوجب 

الوفاة،متقدم ( ١٠)تء والضحاك ا. ماءلأ المحن ئنزل أن بعد ومتوفيلث، 
أيحلهالأيات، معاني عن لكلامه ولكن التابعين ممري طبقة في ويعد 

كالفراء.المعاني أهل هع 
Iمعاني النول في كما ير، التفأهل عموم بها قصدوا وربما 

العاوابلهم يضاعف الأية معنى أن المعاني أهل بعض عن الفراء *وذكر 
الثاءتقدير أنكروا النحاة وسائر يستمحول، فلا المع يتهليعون كانوا بما 
هناءر؛'ها 

بمتبليمنَةامأ ^؛؛١ I ٠ونوله ت يقول هو إذا الفراء لقول رجعت، وعندما 
لهميماعمق رين: المقبعص منرة وجهين: على ؛؛ ٢٠ألث؛غه 
عالون٠J١ولا المع يتهليعول كانوا بما العدايث، 

نولوهو المعاني، لأهل نولأ العاني ينسست، ما وكثيرأ 
.بلإ'محم ال بمئين أقة ^إلأ تعالى: ®قوله فوله: ذللئ، ومجن رين، المق

إلىبودن يئتالذيل إلا محناْ ت عبيدة أبو قال [ ٩٠لالنساءت دبيمم 

ابنأ/آه.لأحكام اوجا.ع )آ(الشءرامرام««\. )ا(
ا/ا".شكري سمد للدممور الضحاك تمر ، ٦٩٤٨كزرممي ايرذن ١^ )٣( 
.A/Yالقرآن .ماتي )ه(المعاني تمر )٤( 
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:^٧^١، ١١نول فته وأنثي نوم، 
ربمتنئهاسننابمم'"ابمنّننس 'اناسئىك: 

أبيعلى هذا المعاني أهل؛ وأنكر القبيلة■ تلك بت انتإذا يعنى 
وماالقتل، من لمغ ا الاصتثاء هذا معنى في يستقيم لا هذا وقالوا ، عبتدْ 

و\ئقريس من المشركين يقاتل كان . الص فإل السمة لأجل المع كان 
أي:•٩[ اء: ]النمبملوزه أكنت ^إلأ نوله: معنى بل به نمن كانوا 

وعهدلأص.موادعه المي. وبين بينهم كان بقوم ؤيتصلول يخالطوف 
كا!طريل؛،.المقرون هم عبيدة آبي على هدا أنكروا والذين 

دالمميض؛اللممحن - ٣ 
يهيعنى أنه يوحى يما العاني يأهل كالمعانى المقرون يعبر ربما 
النحو*أأرباب من العاني أهل أنال نوله: مثل في حاصة النحويين 

من•جماعة القرآن محاني في اروصنف الكلبي: جري ابن قول ذلك ومثل 
جعفروأبي الفارس، علي وأبي الزجاج، إسحاق كأبي النحويين 

والعر؛يةاارالعاني أهل جمح هول-، لاوهلءا الرازي• وقال • النحاس® 
®التفسيربأيه: القرآن معانئ للأحفش القرآن® ®معاني محققه ولدك 

لاقرآناّ.الحوي 
ايلاغييزت- ٤ 

بلاغةفي بالبحث العناية أهل العاني بأهل رون المقعنى وربما 
ينقلما وكثيرأ منه، الحاني بعلم سمي ما سئما ولا حاصة، القرآن 

٠٨١ديوانه انظر: )٢( لأعشى• ام 
٠٤٦٠- ا/بمهئ المعانى آمير 
٠٠٢ ٢ . ٢ ٠ ١ إ/ الوج؛ز الحور ، U٢٩١/•)هجر( انمري ■_ انظر: 
•١; التريل لعلوم النهل )٦(  yajr، أ/•١٨المعاني تمر 

٠٧٠;٢١انميرالمايق 
.rrl\قراص ^ للاحض القرآن معاني تحقق ثُّان 



علىتدل القرآن تعبير من بلاغية اسنباطات المعاني أهل عن رون المق
فولهير تغمحي الرازي نول ذلك أدلة ومن البلاغي، القرآن إعجاز 

مقاراتت [ ٧٩تالإصا»: ممتثوداه معاما رش ينثك آن يجمتآ ت الى عت
لأفت المعاني أه!؛ تال واجب، اض من اعص* كالمة أن على رون المق

كانحرمه ثم شيء في إنسانا أطمع ومن الإطماع، تفيد رعى* لفظة 
يعطيهلا نم شيء في أحدآ يطمع أل مى أكرم تعالى واش عارا، 
،.١١ذلكا

الشوكانيالإمام العبارة هالْ ^ر فممن المتأحرون رون المقوأما 
عيارالت،من لأكثرها ناقل وهو يره، نفمن مواصع سبعة في ، ١( ٢ ٥ ٠ )ت 

البلاغةعلوم أحد المءانياا ارعالم أهز بها عنى مواضع وفيها المتقدمين، 
تقدلإى.كما الثلاثة 

متاالعبارة هده فكرر يره، نففي ( ١٢٧٠)ت الألومي حاء نم 
دونالبلاغة علوم أحد المعاني علم أهن مها يريد وهو مرة وعشرين 
)٣(

عترهم

الأسباط:أهل - ٠ 
فيركشب،الم٠انيا *أهل بعبارة المغمود في التأمل حلال من 

الاستنباطأهل بها المقصود أن يؤكد ما استعمالها، من المكثرة التفسير 
التفسيروأهل والنحو اللغة أهل من القرآنية الآيا'ت، مجن الدقيقة للمعاني 

المصطلحلهدا الرازي إطلاق له ينصرف من وأغلب مواءل؛،. حد على 

.٢٦٨١اصر الضير )١( 
.٤٣٤، ٣٥١، ١٦•، UA/0، ١٧•، ١٤٥؛/، ٨٦٨القدير نح انغلر: )٢( 
;١١، ١٨٥آ/٣٨، ، ٩٥٨، ١١ه/•، ١٣٦/٤، ٣٠٩، ١٤٧/١المعاني روح )٣( 

،١٩٣\\ا'د ، ١٩٢، ١٩•، ١٦•، ٢٧/١٣، ١٦٣أا/آاا، ، ٤١
,١٨٦/٢٦، ٢٣٩حإ\اا\-\ح /•٦، ١٦، ٢٢٩، ١٤٧

•٢/٣.٤، ٤١٢، ٤٠٤، ٣٥٤. ٣٥٣•٢، ٥/١المعاني نفير انثلر: )٤( 
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عنمواء الايات من الدنيقة المعاني استخراج في أنوال له تب من هو 
لحولاذلك ني المعاني كتب أصحاب ؤيدحل غيرها، أو اللغة طريق 

بذلك.لعنايتهم أوليا 
أهدأف ثص تقدم ما على يدل ما طالب أبي بن مكي تعبير وفي 

لغةفي تكلم مى يثمل ؤإنما حاصه، اللغة بأهل مختصا ليس المعاني 
يرنفعند عطية ابن نال حيث وأحكامها ومعانيها الايات ؤإعراب القرآن 

الآيةأوزه آثأم ع ^١ ظ' ثين؛ :ء• أئ ؤ£\إ\ -مافى: 
أهلمحي الايات هذه ه: طالب أبي بن مم »نال أ-ا[: ]المائدة: 
وحكما*ومعس إعرابا القرآن في ما أشكل مى المعاني 

فيالقرآن إعراب القرآن معاني في الممنمون أيحل وند 
لموبعضهم كالزجاج، محوانه في ذلك على نص وبعضهم مصمماتهم، 

فيالقرآن إعراب يحول بمي مما والأحفش. عبيدة، كأبي ذلك إلى يشر 
القرآنمعاني 

منأول ولعله به، مختصا كتابا منهما لكل أفرد فمد النحامل أما 
المعانيلبيان القرآن* امعاني كتابه حمص فئد ظاهر، بشكل ذللث، فعل 
بإعرابالقرآن* *إعراب وخص الكتاب، تقديم في كلامه نقد سق وفد 

إن— فيه أذكر كتاب ءهذا ث مقدمته في فقال فيه، النحو اتل ومالقران 
والجلدإعرابها أبين أن يحتاج اش والقراءات القرآن، إءراب، - اش ثاء 

وماالمعاني، من إليه يحتاج وما المحويين، احتلاف، محن أحليه ولا فيها، 
ومنلها، وشرح المعاني في وزيادارتج بعشهم ومنعه بعضهم أحازم 

قولهولعل كته، س الملمؤع في مكي كلام احد ولم م/٧٧ الوجيز)ضدا المحرر )١( 
ابنمصائر من رم اكزيل• لخلوم الجامع التفصيل لفواتي !التحصيل ير، نففي محذا 

معانيالأية؛ مذْ نمير ؛ي وانفلر اعلم. فيما بعد بملح ولم فيره، في الهمة عطية 
.Y٣٨٠/ ليحاص القرآن معاني للزحاج القرآن 

.١٤٨.رقيي؛ اممير وكنم، المحو انظر: )٢( 



^^^؛لميم

أصحابها،ارإلى لغة كذ ونوق واللغات، الجمؤع 
فيذكر أنه إلى إشارته ومعانيه القرآن إعراب، بين تفريقه يوكل ومما 

وقولهفيها، الأستهلراد دون المعانيءا من إليه يحتاج لأما I القرآن إعراب 
ذلك،أ0 متصفحه فيتوهلم مشيع، عير الشيء يمر لأولعثه ت ذللث، بعد 

والمجيءالإيجار، ومدبا ذلك، غير موصعا له لأف هو ؤإنما لإغفال، 
وماالإعراب التكتارسا هدا في وقصدنا إءلالة، غير من موضعها في بالكة 

وكأنهالقرآن، ومعاني القرآن إعراب بين واضح تفريق وهذا ا. شاكله١١ر 
فيثصله ما هدا كتابه في فيها التفصيل ترك التي اللائقة بالمواضع يعني 
لارعرابقبل القرآزا؛ لامعاتي صنف، قد حسنر القرآن،،، لامعاتي الأحر كتابه 

إلىالقرآن،، ررإعراب في كثيرة إحالأت وردت قد أته بدليل القرآن،،، 
القرآناال٣،.قمعاني 

\لهم\داا.(.'ااهع\،ز كتب، ما صيوخ 

عددآوذكروا بالدكر، القرآن محاني الكتسا أسماء في المؤلفون أفرد 
منهاطح فمما . وثقد قليل؛، عدد منها ثلع فيه المصنفات من 

التالية:الكتب، 

.٢^٤، )تم\♦ للفراء القرآن عاني م- 
)ت0)ص\ى.للأحفش القرآن عاني م- 
.٩٣١^١ للزحاج ؤإعرابه القرآن عاني م- 

القرآنإعراب )٢( لكحاسا/ه1ا. القرآن إعراب )١( 
,Y١٣٣/القرآن إعراب انفلر: )٣( 
ثلاثةفي ثالبي الفتاح وعبد النجار، ومحمد نجاتي، يوسف أحمد بتحقيق طح )٤، 

مجلدات.

فائزتلاه نم للدكتوراه، رسالته في الورد الأمير عبد تحقيق أولها مرات نلاث حقق )٥( 
•الأحفس عن اكليري نقول ياحصاء الأحير التحقيق وتميز فراعه، هدى نم فارس، 

شلي.الجليل عبد بتحقيق مجلدات حمسة في طح )٦( 
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)تصه(را،.للمحاص القرآن عاني م- 
)تمهه(لى.للمابوري القرآن معاني في الميان -إيجاز 

)تاّآا(،المعتزلي عع!اء بن لواصل أولها فكثيرة المفقودة وأما 
وغيرهم١(، ٤ )ت١ تغلب بن وأبان 

أهممن ٢( الفراء نياد بن ليحيى القرآن* ®محاني كتاب ؤيعد 
الكوفئالمدهب يمثل معليؤع كتايت، أقدم وهو طعن، التي المعاني كتب 

منهجمعالم لتين النحوية للمدارص الدارسون عليه اعتمد وقد المحو، في 
التيالشعرية شواهده وكثرة ، لمكانةونفلرأ ، الكوفية المدرسة 

بالناهدالاستشهاد في منهجه بدراسة خصصته فقد شاهدآ، ( ٧٨٥)بلغت 
بالشعرالاستشهاد وأغراض الشعر، شواهد على اعتماده ومدى الشعري، 

الاستشهاديخص فيما بعده صنفش الي الخفير كتب في أثره وبيان فته، 
القرآن.معاني بيان في بالشعر 

كتابوهو القرآن، معاني بكتب الصلة قريب آحر كتاب وهناك 
حيثالشعرية، بالشواهد حافل وهو قتيبة، لأبن القرآنء مشكل ®تأؤيل 
التيللكتب أضيفه حعلثى مما شعريا، شاهدأ ( ٣٣٩)شواهده بلغت، 

المشكلةلأيامحنت، ا معاني بيان حيث من بها لعلاقته البحث،، هدا في درستها 
بالشعر.ذللث، على الاستشهاد وكثرة الخصوص، وجه على 

وهوعيره، ثكل في لدحولي والتبس فهمه أثكل ما القران ومثكل 

»يامى أم حاسة في المابوتي، محمد بتحقيق الوحطدة مخطوطته لقص ناسا ثلخ )١( 
مجلدات.ستة 

مجلدين.قي يالرياصن التوبة مكتبة وطبعته العبيد، علي الدكتور حققه )٢( 
البيانإيجاز ، ١٣•-  ١١٢ا/لرفيدة التفسير وكتب، النحو ، ٥٣الفهرست، انطرت )٣( 

\اXAابوري للتب
ديرهاحمل للمختار للفراء القرآن معاني حلال، من الكوفي النحو في درامحة انظر؛ )٤( 



^^^ر؛إميم

لمؤإن غمض لما يقال ثم ،. و\ذح<^ المثل ص الذي الشكل من مأخوذ 
علىللرد القرآن مشكل كتب صنفت وقد مشكلا. لإشكاله غموصه يكن 

علىفهمها يلتس قد التي آياته لبعض فهمهم لموء القرآن في الءiاءنين 
بيانفي كتبا العلماء من وغيره فتيبة ابن صف وااJللث، عنده، علم لا من 

وتقدمه،شواهده، لوفرة فتيبة ابن كتاب، احترت، وقد القرآن. مشكل 
وتفاسيرهممصنفاتهم في عليه العلماء واعتماد 

تالقرآن غريب، كتسم، ثانيأت 
القرآنغرسي، العلماء فيها ، صنفالتي، القرآنيان الدراسات أول مجن 
للمقصودبيان يلي وفيما القرآن، مفردات ببيان يعنى وهو الكريم، 
إلىؤإشارة القرآن، غريب، باصعللاح المقصود بيان نم اللغة في بالغرسي، 

فيه.المصتفات أهم 

اللغوي:التعريف، - أ 

الكلامومن ،، وثلنول عن البعيد الرجئ هو اللغة في الغرين، 
«الغرلمإ\صر' قال والإددالأل؛،. الفهم عن لبمده الثعئى الغامفز 

هوالعفمي الكلام أف اللغة اهئ وذكر ،. الغا٠صاا١ العممي الكلام: محن 
والخفاءللغرابة أف إشارة هذا وفي عموصه، لشدة ، لالعريس، عريس، 

استعماله.واشي منه، الراد غاب، ما منه وأن متفاوتة، درجات 
الخامصهو إنما الكلام من ءالغريسح تعريفه: في الخثلابي وقال 

المقطعالومحلن، عن البعيد هو إئما افاس من كالغرسي، الفهم، من البعيد 

.٧٧امأي، مشكل -اؤيل اننلر: )٢( . U١٧٦/)ثكل( \ضوب  jUامملر: )١( 
)>،-،(!'\اrx الخرب  oLiانم: )٣( 
١.١ ٥ A/ اللغة -^J_، ، ٤ ١ ١ أ/ انمن انظر: )٤( 
ح/0اا.الأنة تهنسح )ه(
ا/ا،إا.المحكم ، ١٩٨٨ه/الصحاح ، ١r٨٨/١الاغة تهالِب انظر: )٦( 
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أي:عنى؛ ١^٠-، وأنميته: ثحيثه إذا للوحل تولك ومنه الأهل، عن 
مأحوذهذا وكل • • بعيده• أي• عربه؛ نوى نولهم• همازا ومن ابعد، 
للفعلةوليس ،. الممأدرارني يختلف وإنم-ا بعض، من بعمه 
المعئى،متماوتة عبارات هي ؤإنما مشتقاثما، عليه ندف واحد نياس 

غينوكلمه صحح، أصن؛ والباء والراء *العين فيه• فارس ابن نال ولدللثإ 
طلبغير مى حهته على كتبناه ذلذلاك< متجاسه، لكنها منقاسة، 

منبالغريب المقصود في تختلمذ تكاد لا المعاجم أن غير . لقياسه( 
كماالكلام 

دلالة- ب 

وصوححيث من واحدة درحة على لستا الكريم القرآن ألمانل 
قمين:على العزيز القرآن *لغات أبوحيان: نال وغموصه، المعنى 

وحاصتهم،المستعربة عامة معنا٥ يهم فى يشترك يكاد م ق— 
وتحتر.وفوق والأرض، الماء كمدلول 
وهوالعربية، اللغة في وتبحر اطلاع له من بمعرفته يختص نم و- 

القرآنأل؛،.غرب ونئوه ف•، الاس أكثن صنفتذ الدى 
القرآنفي الغامضة الألفانل هو القرآن لغرب المختار والتعريف، 

،•الرمزأمن محيلة حقبة في معنين قوم هل• استعمالها لقلة 
عنالبعيدة الغامضة اللففلة على تقتصر لم القرآن غرب وكب 

القرآن،في وردت التي الألفافل معثلم فذكرت تجاوزنها ؤإنما المهم، 

.٤٢٠أ/اللغت .قاسى )٢( . ١٢سماي الحدث غرب )١( 
،٤١١ا/العروس تاج آ/ا،ْا، ايلأئ اماص ْ/ا<ا،أ، انمكم انظر: )٣( 

.٦٠٣أ/الوسط 
.٢٧الأرب نطة )٤( 
أراجيزفي لغؤة يرامة ، ١٠المحقق .قيمة علي، بن لزيد القرآن غريب نمير انفلرت )٥( 

٠٨٩-  ٧٠ا/ والعجاج رزية 



اتكويماثمرآن تفسير هي ^S( ؤءقاء> 

ممطلحإطلاق ولعل ،• النرآزل في ترد لم ألفاظأ بعضهم ذكر وريما 
بدءبب يكان غرابتها سب يختلف التي الألفاظ هذه على الغريب 

فكلماالقرآن، وعلوم اللغة في وخاصة فيه، والتفنن العلوم، تدؤين 
منبّثؤ لأي حديث أو اية في التاُس عامة تعملها يلا لفظة ظهريت، 

يكنلم العرب، من جماعة على اللفظة هذْ استعمال يقتصر كأن الأسيابح 
لهيجد الحث، وبمواصالته غرس_إ، كلمة عليه يهللق فإنه منهم المؤلفإ هذا 

معنىعلى تدل التي الشعر شواهد وكثرة عروبته، يؤكد الشعر في مثالأ 
المصنفايت،هذه تكونت، حتى وهكذا الغرابة. عدم على تدل العريس، 
والحديث،القرآن ءري_، ش المتعد،دة 

أي:، ١^١^^١٣معرفه هي القرآن غرم، معرفة أن الزركشي وذكر 
المتأحرولصنعه ما وهذا منها، الغامض تخصيص دون الألفاظ مل،لول 

دونالغريبة اللمهلة على القران غريب كتب تقتصر فلم نصاسفهم، في 
العريس،،من الحم، المقرئات بيان في المؤلفون نوّع بل ، عيرها 

عنفتكلموا توسعوا وربما والنر، السحر هد موا لذللش على مسشهدين 
التقديمأسلوب الغريب كتب، في الأساليهب، هذه وأكثر القرآن، أسالسب، 

والتاح؛رر؛،.
وهدالقرآن، غرس_إ تحريق، عند مراعاته من ثد لا مس-ا وللغرابة 

غرابتهتكون الكلام من العريس، أف ذكر عندما الخهلا؛ي ذللث، إلى أثار 
سببين:لأحد 

غبع،ي، ثزثذ، عزنل، زنن، التالة: اJواد \ّ\ت في الأصفهاني أغفل انظر: )١( 
عملءةانظر: القرآن. يي ورودها عع فدر، نضح، سمح، حمثا، سرذق، لجأ، 

.٣٩. \/AT الحالي للمن الحفاظ 
.٧٨— ا/٧٧ والعجاج روية أراجتز لغوية؛ي يراسة انظر: )٢( 
.TAA\/القرآن ملزم في اJرUن انظر: )٣( 
والعجاجروبة أراجيز في لغوية دراسة المقدمة، عن  ٢٦للاصفهاني الفردا'ت، انظر: )٤( 

٧٧/١.



القرآن!غريب و> القرآن! |م،واني كتب باصحاب المقصود 

يتناولفلا معناء، لغموص الفهم، ص يعيدآ يكون أن ت أحدهما 
بالإلغاز.شبيها فيكون دير، ومعاناة بمد عن إلا المهم 

قبائلمجن دارْ بميت بمن خاصا فيكون الاستعمال، قلة • والآحر 
مجنلغيرهم كلامهم من الكلمة وقعت، فإذا منهم، المحإأ به ونأى ، العرب، 
ولدللث،. وبيانهم القوم كلام هم، ؤإنما استغربت،، الحواصر في العرب، 

الدلاليالتغير وكدلالثج الغرابة، أسباب، من سبج اللهجات فاختلان، 
كتسمؤيتتبع استخراجها يمكن الهم، بات الأممن ذللث، وغير ، للمفلة 

الغريّ_إلألفاظ بين المشتركة السمات ومعرفة الغريم،، 
وقت،في فالغريب، الونت،، بمرور يزداد القرآن ألفاظ في والغموض 

عنالصحابة أسئلة من يحفظ لم إنه حتى حدأ، قليلا كان الوحي نزول 
ألفاظمعرفة إلى الحاجة تزل لم ئم القليل، إلا القرآن ألفاظ محاني 
وجيزةالحجم، صغيرة الأولى المصنفارثإ فكانت، هيئا، ميئا تزداد القران 

منهاالمتأخرة الكتب، في والبيان الشرح أطالت، حتى توسعت، ثم العبارة، 
لهالزمن أن يعهم، بما ، للحلبي الحفاظ وعمدة للاصبهاني، كالمفردات 

.وشيوعها الألفاظ، بغرابة الحكم في تأسر 
١لمفردارتجقله يفر القرآن غريب، تعريف، في والمكان للزمن والتنبه 

يم( ١٠)د0ه وعكرمة ؤمت٨٦( عبامى كابن اللفج مفري عن رؤيت التي، 
نيادنهانم إليه، وي، المنكتابه في ( ١ ٢ ٠ رن هملك، بن، زيد عند نيالتها 

فيواستمرت وغيرهم، )تآ'يأ( قتيبة وابن ٢( ١ )ت• عبيدة أبي عند 
ميزالإن بل الأصفهاني، عند القرآن ألفاظ جل سملت، حتى الزيادة 
وردتالتي المفردات بعض إغفاله الأصفهاني الراغب، على أحد الحلبي 

الاستقصاء.عليه كان أنه يعني مما الكريم، القرآن في 

•٧..  ٦٩الماحي ، \/T\ لالخط1بي الحديث م,ب اننلر: )١( 
.٨٩-  ٧٠\إ والعجاج رزية أراجيز ؛ي لغوية دراسة انفلر؛ )٢( 



^^؛ميم

عباسلأبن الفيروزأبادي به نفيما يشكك والمكان الزمن ومراعاة 
ابنزمن في غرسه تكن لم ألمافل ير نفمن المقباسا، *تنوير كتابه في 

فالعبرةالغريبة، للفعلة المعنى ثبات ملأحفلة ْع , عاشها التي وبيئته عباس 
أحدذكر وفد بعدم، لا الوحي نزول وفت عاليه دلت الذي بمعناها 
بيئةومن جل، إر جيل بى مدلولها رريختلم، الغرسة اللففلة أن الباحثين 

تفهمأن ينبغي كما القراف ألفامحل غير في ذلك لت صح وربما ، بيثة® إلى 
ولانزوله، ونت، معنائ عر إلا نهم فلا القرآن ألناقل U وتفثررأ،، 

فيالعلماء ومحوفط سبب هو وهذا ، ذللث، بحد الحادثة العاني على تحمل 
الاستمراردون متقدم عصر على وعره السعر من اللغؤية للسواهد قبولهم 

علىمنهم حرصا المرب،، من عنه حرين المتأ بكلام الاستشهاد في 
الكريمالقرآن لغة لعار حفغلآ وسليقته لغته سلمت، يمن الاستشهاد 

العادءبن عمرو أبى دي ثر يموهذا ٠ الريم، النبوي |ا والحديم
والكميت،كجرير الإسلام سمراء بأشعار الاحتجاج في والأصمعي 

واستشهدوا، ذللث، في حالفوهم العلماء كان ؤإن تقدم، كما ونحوهم 

.٢٣٠، ٨٩حفاجي المنعم مد •حمد للدكتور العرسة الفصاحة علم انثلرت )١( 
منالمرم، تعرفها لم حادثة معاني على القرآن القافل بتفسير المتآحرين يعص تام )٢( 

انظرتكمحر؛• سهات ايام، محلى وأدحلوا وجهبما، ص القرآن معاني نحرفوا نل، 
(٢٠٧شهر ، ٢٠٦اللل محش ، ١٩٧الترتل شحرور)معنى لمحي والقرآن الكتاب، 

تتلغته ي ؤ«ظم تعالى: نوله تمم ني نوله ذلك ومن لغيرها 
وهرلنا اه سلمه القرآن إشهار مرسم المرمم هذا أن أي: ءآ ]القدر: آقز 

الأولىبالنفخة الوسم هدا رمينتهى قائما الكون هذا دام ما عام كل يتجدد سالم 
أنقاضهعلى ليتشكل الثاني الكوني الانفجار يحصل حيت، الماعة وقيام الصور ني 

ثهماما آثمه تثلخ ^٠٥ تال،: ولدا والنار والجنة والحسابه الجث، تيه حديار كون 
الفهموهدا اُ. ماذج،. فهم نهو )الصبح( الشمس فجن انه على أقزه تممخ جق 

الطبريهو يكون فمن المفسرين، جم؛ع تفسير هر - زعم كما — الساقج 
يرنف iOiA/yi)هجر( العلبري ير نفانظر: رين. المقمن وامثالهم والقرؤلبي 

'T/_.والتؤير التحرير •أ/1ما، القرطص 



رخمت|س|سانىاكرآن|و|ضيباكرآن< 

بعلفيما بثعرهلم 
وجهوالأصمعي العلاء بن عمرو أبو إليه ذهب الذي وهذا 

باللسانأنزل الكريم القرآن أن ذلك نماه؛ إلى للأمر ورد صحيح، 
ذلك.بعد إليه آل ما على لا القرآن نزول وفت عليه هو ما على العربي 
الثعرعلى ومعانيه القرآن غريب وأصحاب المقرين اعتماد كان ولذلك 

علىوحرصهم الأسشها0 ني مهجهم صحة على دليلا الجاهالي 
القرآن.

الوتؤعمن حوفا القرآن، غريب في القول من الحلماء يمج وفد 
للغةروايته معة مع يجيب فلا يأل متهم الواحد فكان الخعلآ، في 

تالقرآن غرب عن الحدين( عند الزركشي قال ولذلك( ،، كالأص٠٠ي١ 
يرنفلف المن كثير نهثثب هنا ومن الحظر، عفليم الياب راوهذا 

والرحؤعالتثبت( ذلك( في الخائض ®وعلى يومحلي! الوتال القرآناال'آ،. 
العرب(وهم - المحابه فهدم بالقلي، الخوض وعدم القي، أهل كتجإ إلى 

-وبلغتهم عليهم القرآن نزد ومي الفصحى، اللغة وأصحاب \}غنو\ث، 
شيتا،فيها يقولوا فلم معناها، يعرفوا لم ألفاظ في توقفوا 

صنم(التي بالقرآن المتعلقة العلوم أسيق من ^١١ ٠٢٥١١اغريبا ؤيعد 
ها،عباس بن افه لعبد القرآن غرب في كتاب _!( فقد ا، العلماءر فيها 

المريحعز؛ بن لعلي التنيهأت( ، _TAالأول( الباب( ثي به المحج الشاملو انظر: )١( 

الأسماد،حن ضا وكان الملماء، علمه على اش وقد الأصمعي، عن مذا اشتهر )٢( 
لناما،كلمي المذما، في ل المخالفين من عله ^؛ LJajiبعض ذلاك< يي وثئلث، 

ءغيدْصوء إلى ذللث( عزا الذي - الزيديأ الثيعة من وهما - المري حمزة بن وعلي 
وثل(، ٢٤٨له اك-يهاتا ؛ي )كما الناس. على التدليس في ورغبته ونفاقه الأصمعي 

.٨٤اكحويٍن مراتتا في الأصمعي عن ويءافع اللغوي اليبا ابو علته رد 
.٣٥٤الترأن؛/ علوم في الإتقان )٤( القرآن طوم قي اليرمان )٣( 
.٢٦نمار لحين العربي العجم انظر؛ )٥( 



خ؛ميم

لمائلالإثارة تقدمت كما ، ( ١١)ت؛ رثاح أبي بن عطاء رواية ُن 
هذامن الأول الباب في عباس ابن عنها سأل التي الأزرق بن نافع 

•البحت 

القرنمن الثاني النصف قي القرآن غريب في التصنيف ابتداء فيكون 
فيالتمنيف ابتاداء أن ذكروا العالوم مزرحي أن غير الأول، الهجرى 

عهدفي الهجري الثاني القرن من الثاني الصف فى كان القرآن غريب 
(،١٢)ت• علي بن نيد ذلك في تدؤين له ذكر وممن المابعين، أتباع 

عليبن لزيد وب منكتاب ثلبع وند )تا؛ا(، نغالب بن وأبان 
،.(مؤحرأ١٢٠١٢)ت

ههم\قا،،.'اا.مد0 ٥؛؛، من صيوخ 

القرآن،معاني من طح مما أكثر القرآن غريب تحب بى ثلتع ما 
ثومنها 

)تحا"(رم.ه عباس ن اض لعبد القرآن غريب - ١ 
،.(١٢١٤)ت. عر بن لزيد القرآن غريب نفير - ٢ 
)ت•اطْ،.اض بن نر مدة لأس ^طزالقرآن - ١٠

Aبرتم مجمؤع صمن يوجد )١(  القرنفي كتت وتد يتركيا، أفندي بمكتبه 0 
-القرآن عالوم - المخطوط الإملأس العربي لكراث الشامل الفهرس انظر: الثامن. 

.١ ٤ ١/ وعلومه الضير مخهلوطات 

عنهالراوي لأن نظر؛ علي بن لريي نسبته وفي الحكيم، حسن الدكتور بتحقيق طح )٢( 
٦إوالتعديل الجرح انظر: الحديث. متروك كذاب وهو الواسهلي، حالي ين عمرو 
.٣٣٢الكريم للقرآن اللغوي الضير ، ٢٣٠

كليةبمجالة رقمأفندي عاطف نسخة عن أوعلي جراح إمماعتل نشره )٣( 
٠١٠٤صهآ_ ، ٢٢عدد أنقرة بجاسة الإلهيات 

ه.١٤١٢عام الحكيم، تقي محمد حن الدكتور بتحقيق طع )٤( 
بالقاهرة.الخانجي مكة عن وصدر مجلدين، في صزكين، فواد الدممور بتحقيق طح )٥( 



■القرآن ورغريب القرآن■ ■معاني كتب بامحاب المقصود 

)تس\أليزيدي وميرْ القرآن رب ٤- 
)تآ"ماطآ،.قتية لأبن القرآن تمرغرب - ٥ 
الجتانيعزيز لابن العزيز القرآن غريب ير نففي القلوب نزهة - ٦ 

)ت«ج.

)تهأآأ(لن.الأصفهاني للراغب القرآن ألفاظ >دات ٧- 
^^٦٦٦)الرازي بكر أبي بن لمحمد العظيم القرآن غريب نفير - ٨ 
الغرنامحلىحيان لأبى الغريب من القرآن ني بما الأريب يحفه - ٩ 

)ه؛ي(لا"،.

بىالحاللسمين لالألفافل أشرف ير نففي الحقافل عمدة - ١ ٠ 
)تا"هب(س.

ا.(أ ١ ١  ٨٢)ت المنعاني إمماعل بن لمحمد القرآن غرب ير نف- ١ ١ 
غريبكتب أقدم من فهو عبيدة لأبي القرآن® *مجاز كتاب فأما 

٩٥٢شواهدْ بالغت حيث، التعرية، الشواهد حيث من وأوفرها القرآن، 

جامعاتإحدى يي أرسلأن شكري ندمها دكتوراه كرمالت الأولى مرات، ثلاث حقق )١( 
والثالثة-، ٠١٤٠٥عام يجيرون وحلع الحاج، ملثم محمد بها قام والثانية تركيا، 

وحيدةسخان عن التحقيقات هد0 وكل اه.  ٤٠٧بيروت قي حسين الرزاق عبد للدكتور 
٠٢٠٥برنم ياستانبول كوبرلي بمكسة محفوظة 

..٥١٣٧٨عام صقر أحمد السيد بتحقيق طح )٢( 
محمدوحققه ا؛ا،و، ٠ يييروت المعرفة بدار وظح المرعشالي، يوصف الدكتور حققه )٣( 

-.٠١٤١٦حمران 

>.١٤١٢عام القلم دار طبعه الذي داولي، صفوان تحقيق آحرها مجن مرات حقق )٤( 
.٣١٩٩١^عام بأنقرة وطح ألمالي، حين الدكتور بتحقيق طح )٥( 
عامبغداد غي ونشر الحاو.يثي، حاويجة رالمكتور٥ أحمد المكتور حققه )٦( 

٢١٩٧٧.
أريعفي ٤ ١ ٤ عام الكتب عالم بدار ويع ألتونجي، محمد الدكتور حققه )٧( 

محليات.

>.١٤٢١عام بدمشق كثير ابن دار عن وصدر حلاق، صحي محمد بتحقيق طع )٨( 



^^|ميم

الشعري.الشاهد الاستشهاد قي منهجه لدراسة اخترته وليلك شاهدأ، 
فيالباحشن بعثس أوقعت قد القرآن بمجاز عبيدة أبي كتاب وسمية 

المجازمصطالح دراسة به المقصود وأل البلاغة، ني كتابا فلنه حين الوهم 
عبيدةأبا أن المجاز محقق ذكر حين في ، البلاغة أهل عند المعروف 

القرآن®،وارمجاز القرآن® وءغرس_، القرآن* امعاني في كتب له يبت، ند 
اليالتقول كل لأن المهلبؤع؛ القرآن مجاز كتابه حميعا بها المقصود وأف 

وربماالكتاب. هدا في توحد وغرييه القرآن معاني في عبيدة لأبي بتإ ن
التيللادلة واحد القرآن ومجاز القرآن غريب، أن على المحقق يوافق 

ذكرها.

القرآن*،امجاز ه نفهو عبيدة لأبى القرآن* ارمحعانى يكون أن أما 
فيعبيدة أبي كتاب الأحفس ا١أحد ت حاتم أبي قول ذللث، يضحمر فقد 

أىله! فقالت، نال! شيئا، وأبدل شيئا، وزاد شيتا منه فأسقعل الحاني، 
عبيدة؟أبو أو أنمت، بالعربية؟ أعزفت مى هذا؟ من تصغ الذي هذا شيء 

كتابهإلى فلم فال! أفده، لمن وليس أصلحه لن الكتاب فقال: 
الأحفشمعاني يكون أن تبعد الكتابين بين والموارنة . مطرحا* وصار 

والمضمون.النهج لاحتلأف، القرآن تجاز يهذيبا أو مختصرأ 
فيكتابا عبيدة لأبي أف إلى ذم، مى فود يعصي حاتم أبي وفول 

الذيللأحفش القرآن* ارمعاني أصن هو اراتجاز*، تبل مولنا ءالمعاني* 
وارالمجاز*الأرجح، على ه  ١٨٩ستة المتوفى اتي الكؤمن بعللتا صنفه 

لكتابهتصنيفه في احتذى قد اتي الكأن علما . ه ١  ٨٨ّنة مزلما 
كتابهصنف، فد الأحض أف يحني مما الأحفشل؛أ، كتاب القرآن® ارمحاني 

انظر)١( 
انفر)٣( 
انظر)٤( 

iJj)القرآن مجاز  (Y ، ٧٣ ارواة/T .١٣٨
٠١ ١٨ا/ لرفيدة الضسر وكتب النحو 

ساوديا/هخا.القرين طمات ، ٦٦^/الأدباء سم ، rv/rالرواة اناْ 







ؤؤ~~~|القرآن| غريب و• ادضآن| ني معا ٠ كتب باصحاب المقصود 

فيالبخاري عليه اعتمد وقد عليه، المفسرين واعتماد كتابه، قيمة من 
.القران غريب عن كلامه عند صهحيحه 

المعاصرينمن كتابه، على اعتمد عبيدة أبي بعد جاء من كل ثالثا! 
وابنوالطبري تتيبة كابن بعده جاء من أو والكائي، والفراء كالأحفش له 

ولاعليه عيال والنمير الغريب كتب إن بل وغيرهم. والقرطبي عطية 
عبيدة.أبي برواية لثقتهم وهدا الشعر، من القرآن غريب شواهد ني ميما 

مليس، ( ٢٣٧)^،لاليزيدى ا يره ونفالقرآن ٠رغريب كتاب وأما 
صنت١٠فقال: لمولمه ترجمته في القفعلي ذكره نقد رآه، من وصفه كما 

يستشهاومجلداي،، ستة في ورأيته بابه، في حسنا القرآن غرس—، في كتابأ 
حينفي ،. بخطه(١١ مالكته الشعر، من بأييات القرآن من كلمة كزإ على 
منشواهل. تسعة إلا فيه وليس صغير، واحد مجلد في المطبؤع يقع 

ندؤإنما القفعلي، رآه الذي اليريدي كتاب ليس أنه يعني وهدا ، الشعر 
الكتاب،له نب من غير آحر ليزيدي يكون أو منه، مختمرأ يكون 

١كتن، أحبارهم ش وصفت، كثيرون، فاليزيل.ون 
الكتم،في بارز أنر له كان فقن. قتيبة لأبن القرآن غرب وأما 

منن.العلماء عند نبولأ الكتاب هن>ا ورزق بعده، الغرب في الممنفة 
منشاهدأ وسعيي وواحد بمائة فيه استشهد وند اليوم، حتى تأليفه 

القرآنغرب، كتّ_، فمن الاستشهأد فى منهجه درست، وقد الشعر، 
١١لعريب، كتبه بن لمكانته 

وتجيهاتبحوث ،  ١٩•• -  ١٦٢٤!/ الهمحاري صحح \إ\\، الهمان مجاز الظر: )١( 
.٩٥ا/للمعمرعي 

وغريبواللغة بالنحو عارفا أديبا كان اليزيدي، المبارك بن يحيى بن اش عبد هو )٢( 

؛ثتآقٌت'..سُ,.ل„,,;:;





٢٦القرآن■ غريب و| القرآن■ معاني ٠ كتب باصحاب المقصود 

.إاخ(را،..دوأ.بطأ، برأ، 
نمنالمصنفات هالْ في الألفاخل معالجه حيث، من وأما 

منومنهم شبة، ابن مم والشعر بالأر والاستشهاد الشرح في أطال( من 
ميماولا كالماخرين بمثلها، اللفظة سال، اكتفوا حتى الاختصار إلى مال 
منرين النفمحن يأحد كان، من ومنهم الأييب*، تحفة  ٠٠ني حان أبو 

منفاحتقن، اللغوية، النفلرة عليه غلبت، ومائرهم يتيبه، كابن لف، ال
كماوغيرهم، والحسن وعكرمة كمجاهد السلم، ري مفأسماء كتمهم 

ثمالبكري، تغالب، بن أيان أولهم مند الشعري الشاهد على اعتمدوا 
الثعرأمع أيضا الحاليثا على شبة ابن اعتمد 

القرآنء،ااءرس_ؤ وكتسخ القرآنء ارمعاني كتب، منهج بين الفرن( وأما 
التاليالمبحث، حصص وند المصنفات، هلْ مضمون في بالنظر فيفلهر 

الفرق،.هذا لبيان 

ي

ا/االمابق انظر: )٢( الم;ي المعجم انفر: ؛١( 



الكريمالقران تفسير فى ؤءثعر'يى ؤوثامر "| إ~ت~7~~

هالثاني لمبحث ا ه

القرآن(())معاي كتب بين المرق 
القرآن(())غريب وكتب 

كتبوعنيت القرآن، مقرئات سان القرآن، 'اغريب كتمتاعنيت، 
هدهءالسا على ينهلق مجمز حكم وهدا التراكسسا، ببيان القرآن، ارمعاني 

للترايببيان الغريب كتب بعض في يوحد أيه غير المؤلفات، 
كتبفي ؤيوجد عبيدة، لأثي، الفرآزُ أمجاز ني كما القرآنية والأسالس_ا 

®غرس،كتب بين الفروق بياف ؤيمكن الغرب• للمقردائن، بيان المعاني 
الآJةثالجوانب ني بينها ؛الموازنة القرآن، ®معاني وكبه القرآن، 

اكرتجب:أولاً: 
القرآنمعاني كتب جمح فإن المؤلفات، لهده الترم، حبنا من 
الفاتحةوره يالمؤ يبدأ بحبثا واحد، ترما على ارئا ّالمهلثوعة 

بيانإن، حاجة قمح، أئه يرى ما الآيات< من وينتحي، المام،، ؤرة بيينتمح، 
ماإلا المنهج، بهذا منها كتايت، أي يخنإ ولم غامفه، توضيح أو معناه، 

إعرابهاعن كلامه أثناء بعض على الايات بعض الأحفش تقديم من كان 
الإعرابيالجانب، كتابه على غلبا وقد معانيه، من المراضع بعض ني 

النحوي

٠منهجين على سارت فقد القرآنء ®غريب كتب أما 

٠٣٨. \/yr تراصن هدى تحقيق للاخض القرآن معاني اظر: 



القرآن••غريب وكتب القرآن• •معاني كتب بين الفرق 

اسيحف;فى ترتيب بحسب الأول: 
ومختتمأالفاتحة، ؤرة بمبتدأ القرآن غريب بيان قى المؤلف حد قيأ 

بيان،إلى حاجة وفى غريبه يراها التي للمفردات ؤيتعرض الناس، ؤرة ب
غريبفبين القرآن®، ررمجاز كتابه في عبيدة أبو المنهج هذا على سار وقد 

مهمةبمقدمه الكتاب يدي بين وقدم المصحف• ترتسب، يحسب، القرآن 
بحدسث،أعقبها ثم والأية، والسورة القرآن لففلة معنى عن فيها تكلم 

يعدالقرآن غرس، بيان في شيع ثم اللغوية، القرآن أسالسب، عن مختصر 
مرتبا.ذللث، 

مثنالمنهج هذا على القرآن® ررغربمج، كتابه في قتيبة ابن وسار 
رأىيفملين دللث، قبل قدم أنه عير السور، ترتيب، بحك، القران عريك، 

معانيها®،ؤإظهار وصفاته، الله أسماء اراستقاق فيه بين الأول أهميتهما، 
بالكتاي،يعني وهو ،• الك؛ابلأ في كثريت، حروف، تاؤيل ®باب والثاني 
هذاقتيبة ابن فأفرد القرآن، في الألفافل هذْ تكرريت، فد حبث، القرآل، 
لمقلة:أمثال من بيانها، تكرار عن ذللث، يغني حتى معانيها، لبيان الفصل 
وغيرها.واللعن والشرك، والشيهلان، والملأئكة، والإنس، الجن، 

الحروف،:على اادرتيب< اليانى: 
وهومختلم،، ترتبس، على ذللث، يعد القرآن غرسج، كتك، بعض سار 

ءلريقةعلى أو الألفبائي الحروف، ترتيب، على القرآن ألفاظ ترتسب، 
دونوالفصل، الباب بهصب، الترتبب، وهو الصحاح كتابه في الجوهري 

الطريقةهذه أصبحت، وقد الترتبك،. حيث، من لأية ا أو السورة إلى الفلر 
الراغب،ها علوصتم، حرة، المتأ الكتم، فى السائدة هى الترتيّب، فى 

فيالحلبي السمين وبعده القرآن®، ألفاظ ررمفردات، كتابه الأصفهاني 
السائق.المبحث في ذلك ييان تقدم وقد الحفاظ^، العمدة 

٠٢١!،القرآن غرب )١( 



الكوبمصيراصرض هي ؤهتعمى 

الشؤحتمنهج ثانيات 
دونالمرآب المغردة الأول النام في القرآن غريب كتب عنست 

معنىفي تأثير له كان إذا لالتركب تتعرض قد كانت ؤإن التركيب، 
معانيبيان من القرآزا؛ *مجاز كتابه في عبيدة أبو أكثر وقد المقرئة. 

الغريبة.القرآنية المقرئة ببيان لتعالمه التركيب 
الأولالمقام في القرآن؛التركيب معاني كتب عنيمت حين في 

التقديممن بل. لا التركيب معاني لمعرفة أنه غير الإعراب، فيه ؤياوحل 
غرية،لفظة ^١ سا ولا في!لتركيب الداحاJة معاني 

التركيبلبيان وسيله الفرداُت، لبيان القرآن محاني كتب تعرض فكان 
حلهمالمعاني كتب، صنفوا الدين أن ميما ولا القرآنية. للآيارت، النحوي 

مذاهبهملبيان وميله القرآني النص من اتخذوا الذين النحو، أهل من 
ءامعانيفي والفراء القرآناا، في،امحاني الأحفس صنع كما النحوية 

•وغترهم ، القرآن؛؛ 
اكركبث،؛بييان القران غربب كتب أصحاب عناية من مثلة أ— 
عندحاء ما اكركبب، ببيان القرآن غريث، كتب، عناية أمثلة ومن - ١ 

أعبمديؤا1لثي0 ممت، ءأتت مِ،يم أئ ييسى أثم ^^٥ تعالى: قوله ير نف
ممنررؤءأيت عبيدة: أبو قال حيث، [ ١١٦]المائوة: ^^ ٥٢دين من إلنه؛تي 

ليعلمه،جهل عن باستفهام وليس تفهيم، بان، هذا واتجاه إفا-د، 
به،ؤيتهدد ذللتإ، عن الهي به يراد ؤإنما الاستفهام، مخرخ يخرج وهو 
^ا؟أقحلت، لعبده: الرحJ؛ ؤيقول يكن• لم أم ذللث، أكان قائله غلم وقد 
جريرتوقال يحيره، ولكن يفعله، لم أنه يعلم وهو 
،راحرتلمون العالمين وأئدى المطايا ركن، من حنر ثم أل

.٩٧ديوانه انظر: 





^^؛؛لضيم

تنقمونليس ث *أي [ ٧٤لالتو؛ةت محن سؤ أس آعننيم أن إلا شوا 
١^^١،:كقول وهدا الجمل، المخ إلا اض من  jyyu,ولا شيتا، 

همضجواإن نخلنوذ أنهم إلا أب من اس شالئقم ا م
^٣١،٢عليهم إلا نملح نلأ وك النالمسادة م هوأتم

شيثا.عليهم تنقمون لا الناس أ0 أراد ؤإيما يئمم، مما ليس وهذا 
التابغت!وكقول 

الكا'سأمئرنع من ئلول يهن نيريهم أن مز ده؛ا مب، ولا 
عرفبلاغي أسلوس إلى يشير قتيبة وابن . عينا* فيهم ليس أي؛ 

الشعرفى كثيرة أمثلة وله الذما٠، يثبه بما ارالمدم بأمحلوب بعد فيما 
الربيْ،•

نيالنحوية المسائل عن حدث أيضا القرآن غريب كتب ني ؤيوحد 
معانيكتب في الحال هو كما كثيرة ليت أنها غير منها، مواضع 
القرآنغريب كتب، لها تعرضت، الك، الحرية ائل المأمثلة ومن القرآن• 

انقطعثم [ ١٧]البقرة: تيريإ،ه ي هلكت ق ُرؤدحثم • عييدة أبي قول 
المابنه:قال [ ١٨^٠; ]3١٧ئإه م الاستئناف وحاء المن،، 

العاموذا أعوام ئة لسنإئها لها آيات يوئنت، 
تنقال قزخ امتأنفث، ثم 

،.وئإحايا١٧الخوض تمثدم ولأي لأياأيينن العين رمادككخل، 
علىوئم ت تعالى نوله في، الرفع حمل ند بدة وأبو 
عمي٠بكم صم هم تقديرهI محذ،وف، لمبتتدإ حبرآ وتعرب الاّنثناف،، 

٤.ديوانه انظر: )٢( الرمان. مس بن اث مد *ر )١( 
.١٩٠القرآن غريب )٤( . ٥٤ديوانه انئلر: )٣( 
.٦١١البلاغية انمعللحات معجم ، ١٢٨للعلوي الإغريقي نضرة انغلر؛ )٥( 
.rr_ry\/القرآن مجاز )٧(  ٠٣٠ديوانه انiلر: )٦( 



•محذوف مسدإ حبر أنها على رفعها على ®الجمهور الحلبي• السمين نال 
الحبر،تعدد في المشهور الخلاف فيه ؤيجيء عمي، بجم صم فم أي؛ 

هذهقال! نح ونى تأؤيل، غير من عليه لأية ا خض' ذلل—، أجار فمن 
معنى٠٠لمتحدة فهي  ٧٥٥١تعلءدت ؤإن الأحبار 

التراكيبببيان القرآن غريب كتب أصحاب، عناية على والأمثلة 
•غيره دون المجاز كتابه في عبيدة أبي عند وأغلبها كثيرة، ليس—ا 

المقرئات:سيان القرآن معاني كتما أصحاب، عناية من مثلة أ- 
منفأكثر المفردات ببيان القرآن معاني كتب، أصحاب، عناية وأما 

معانيه.فى الفراء ميما ولا التركسب،، ببيان القرآن غرم، أصحاب، عناية 
المقرئات،اشتقاق أصل بيان عند العاني كتسم، أصحابه كثيرأ وقف—، وقد 

معانيكنبه به يعنى ى الن• التركسب، لبيان ترملا اللغوية، ودلالاتها 
•القرآن 

أدئتعالى! قوله تفسير عند الفراء قول ذللئ، أمثلة ومن - ١ 
وقالغنلة، يعين عاد منه: يقال اروالفقت ٣؛[: لالمساء; شولوأه ألا 

الشاعرل٣،:
متريعيزلا،أأْ،الغتي ولابدري اء غنالسيرمتى دلايدرى 

كماالممر، ؤ0تولوأه قوله: في العينة معاني من أن إلى أثار فقل• 
جاهلي،شاعر وهو الجلاح، بن لأحيحة يكره الذي الشعر شاهد في 

الغني،مقابلة في حاءت حبنا يفتقر، يعيل: معنى أن الشاهد من ففلاهر 
الرادالمعنى لظهور مرح إلى تحتاج لا التي الشعرية الشواهد من وهن«ا 

•البي~—، سياق حلال من 

٠١٦٥ا/المصون الدر )١( 
.٤١٤، ٢٧٦، ١٨٢، ٤١٥، ١٠٦، ٥٦، ٣٥القرآن مجاز انفلر: )٢( 
٠٨٧٨؟/اليصرية الحمامة انفلرت )٤( الأوصي• الجلاح ثن أحيحة م )٣( 
ا/ههآ.القرآن معاني )٥( 





القرآن||ءغريب وكتب اتقرآنء •معاني كتب بين الفرق 

علىسابقة مباحث من فيه بما - البحث من الفصل هذا تور وقد 
فيومعانيه القرآن غريب كتب أصحاب منهج ييال - ولاحقة المبحث هذا 

يكرمعن يخني بما المعري هد آ العلى والاعتماد والتوئيق الامتهاد 
كتبأصحاب التزمه الذي المنهج بين الفرق ببيان هنا وأكتفي هنا، 

ؤيمكنالعري. الماهد استخدام في المعار كتب وأصحاب العرو|با، 
ذلاكنيالقاطالآت؛ة:بيان 

الشعرييالشاهد القرآزا اغريب، كتب ٌؤلمى ء-ناية كانمت، أولأ• 
ورغريبعبيدة، لأبي القرآن* أمجاز في كما غيره، من أكثر اللغوي 
عنايةكانت، حين في الغريب،. كتب من وغيرها نتيبة، لابن القرآن* 

القرآن*امعاني ر كما أكثر النحوي بالشاهد القرآن محاني كتب أصحاب 
والفراء.للاحفش 

رعبيدة أبي هول، الغريب، كتب، ر اللغوية الشواهد أمثلة ومن - ١ 
]آلويايْثواه وصاءثوا أمبمؤوأ ^١ ٠١٠ائمك< ^^١^١ I تعالى قوله ير نف

الأحهلل؛نال، ولوموا، انتوا ت أي ُؤود؛لإءلواه ت '٢[ ٠ ممران؛ 
ومض،رياطالأؤمرالماررالأافارباط 

الثثارتجبمعنى وأنه الأية ر الرابعل معنى ليان لغوي استشهاد وهذا 
بهذاالرابط حاء وند الأجل. يأر حتى اممه لطّاعة والملازمة واكوام 
اللغةأهل به استشهد وند للاحهلل. أورده الذي الشعر بيتإ في المعنى 

أي:الخيل؛ مرايطة مض الرباط اوأصل الأزهري: نال ذلمث،. عار 
اوالرباطمنفلوو: ابن وقال الثغور*ل'آ،. بحص فى المدو بإزاء ارتباطها 

الفريقينمن واحد كل يربظ أن وأصله انمدو، تغر ملازمجة والمرابطة: 
الأمرلأ؛،.عر المواظة والرباط: . . رباطا. الثغر لزوم صار ثم حه، 

.١١٢؛/القرآن ُجاز )■؛( ١٢٣٤ديوانه انفلر: )١( 
)ربخ(.ّنالربه/أا؛)٤( م؛/ارمم. الأنة تهاوب )٣( 



هإكتقطإ تعالى! موله ير نفعند عبيدة أبو وقال - ٢
:ُرؤإد[؛ ١٠٢-،ساذا: ء]آل يإدنوءه ةئثود4م إي دبمد7ْ 

أي"اخريّم' عحد ثن حنننايأ يقال• محتلا، تستأصلويهم 
•رزبة قال 

،١^١٧٢بمد!لأمحر تم اطخنوما إذافكون
الدريع،القئ ءالخز: الأزهري: فقال اللخة، أهل محال ذك ومثل 

كيرآ«لٌآ،.شديدأ قلأ متااونهم أي: يإدنهءه؛ قئثوئهم ^إد القرآن رقي 
ه٧٤٥١لاً=فم القرآن: غريب قي محتيبة ابن ومال - ٣ 
الثام؛ا:ئل نترئ، أي: [ ٦٦]اب: 

العرعرزحاهالْ،لا"،زجي نض 
الحابتيير يمحنى لاية ١ في الترجيه أن على بالشعر امتشهد فقد 

قوله:الليث عن الأزهري ذكر حيث اللغة، أهل قال ذك ومثل وسوقه، 
والريح. .وفه.تأي• ولدها؛ البصرة ترحي كما الشيء لغ لآ\ذتزجية 

رفيقا®سوقا تسوقه أي• السحاب؛ تزجى 
أي:[ ٢٣]الطور: َخّثاه بما ءويووة أيضأ: قتيبة ادن ونال - ٤ 

الأحهلل:قال يتعاثلون، 
لاالحنورولافيها^١^٨،نارعني بالكأس ويارمح،نربح 

المنازعةمعنى لبيان لغوي استشهاد أيضا وُل«ا • ءاءلاني® أي: 

١٥. ا/؛• القرآن .جاز )آ(. ٧٢ديوانه انثلر: )١( 
الشلي.القحف عو )٤( . i'0/Tالك تهل.,ب )٣( 
تصدره عجزيت، )٥( 

يحامينن بعدك النكشؤح 
٠٢١١للمرزباتي الشعراء معجم اتفلر؛ 

اا/هْا.تهل,باست)٧( . ٢٠٨القرآن رب )٦( 
٠٣٦٧القرآن غرب )٩(  ٠٢٠ديوانه ١^٠: )٨( 



\~~rالقرآن٠ ■غريب وكتب القرآن• ءمعانى كتب بين الفرق 

تقدموكما الأخطل. بيت في كما باليد، المعاطاة يمعنى وأنها الأية، في 
فيكثيرة وأمثلته القرآن، غريب كسبا على الغالب، هو اللغوي فالناهل. 

القرآنغريب كت_، 
الناهدالشعرية شواهدها على غلبح فقد القرآن معاني كتب، أما 
حدأكثيرة وأمثلته والأخفش. للفراء القرآن محاني في وخاصة النحوي، 

عليهما.النحو لغلبة والأخفش الفراء كتاب في 
نفيرعند حاء ما الفراء، عند النحوية الشواهد هده أمثلة ومن — ١ 

ثئقاجث، ^١  ١۶-وة أنة همحك آث أع :٣ >وةثا تعالى: قوله 
٠رإنفال: بث [ ٣٥]او-ترة: أقسن.ه -ى »ةؤئا آلثرآ نذو ما ولأ 

الكلامأول على عطفته ششت، ؤإن نصبا، جوابا جعلت، شئت، 

محكساخرىالأطاؤثزمحصثقا:ظن،ولأتيث 
ذلكبعل والجزم النمسثا من كز وجه الفراء بثن وند ،• إجرم*ل

ولايدهن، لا القائل: كقول النهي، تكربر كأيه الجرم ُومعنى ءة-الث 
مجازاة.يلق، فيمعل هذا تفعل لا والنمحس-ا الجواب، ومعنى • لأحز ثعرض 

يصالحلا حادث! أوله في وكان يناكله، ما غير على حرفا ععلما فلما 
،.نهب١١ر الثاني في 

١القيس امرئ بيت، في كما ٠)؟^ فوله: على ععلفا الجزم فيكون 

،٢١٦، ٢١٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٩٠، ٨٧، ٨٢، ٧٩.ا \ا\'\القران مجاز اننلر: )١( 
لأبنالقرآن رمي_، وغ؛رئ،  ٤١٢، ٤٠٢، ٣٦١، ٣٠٥، ٣٥٣، ٣٤٧، ٣٤١، ٣٤•

وغترئ. ٣٧٨، ٣٦٨، ٢٠٤، ١٥٣، ١٤٨، ١٣٥، ١٢٧، ١١٥، ٨٥، ٢٦ثب 
صزبهللغلام: ثلث، بمي: القب. إذا والبر اكاية عن الرجل -ن مددق: )٢( 

ال،رصمن والقطاه فيصرعك. العدو على ئحمله ولا عفوه وحد يجهده، ولا الفرس 
عماربن لعمرو البيمتؤ وب ،  ١٧٤الميس امرئ ث'يوان انتلرت الردف، موصع 
.Yt/Yالثقب ا/آهأ، امماب انظر: الطاثي. 

\احالقرآن ساني )٤(  ٠٢٧, \ا\^ القرآن معاني )٣( 



^^!ميم

الهيل١،.جواب أنه على النصب ؤيكون 
@أمحني أتج »ؤقتإآ نوله: الفراء عند الأمن0 رمن - ٢ 

ؤأب1عه.توله• على يرده ؛الر؛ع، ؛ ٣٧، ٣٦آم•' علؤأه ألنثؤت أثينب 
تغال . القراء بعض به قرأ وفل نمته، العإ؛ا ل جوابأ جعله ومي 

•الأرب بعض وأنشدني 
طسسسم'ث;بفJشموقالدنمأوملأبم 

ونراتهامن النفس غريخ نت
داالعر؛االجوايت، على ننصب 

نهويالنم، ت نرأ نى أن على بالشم الفراء امتثهد فقد 
وص؛إعرابها، ني أوجه ثلاثة ٌن وجه وهذا ؛■"_*• للترجمحاجواب 

كوفيمدهب وهو *لعل* في الترجي جواب على ينتصب أن I الأول، 
درأكؤو>تا عاصم• وبئراءة القراءة بهدم أصحابه واستشهاد الفراء، ذكره 

ؤثسه.تب•' ٤[ ٣، لمس: .٤٠ ١^٥ قست ؛لو أد .ا يرو ؤؤ 
السابق.الشعري بالثاهد استثهد كما . ^٥٤^^ ت لقوله جوابا 

فنصب[، ٣٦زغاغر: ه ؤ، ^٢؛>؛، I نوله في الأمر جواب أنه الثاني،• 
البصريين.ناعية على جوابه في الفاء بعد مضمرة بأن 

الأنت أبوحيان نال التوهم، على ععلفا منصوب، أنه ت الثالث، 
فضالنثر. في ونليلأ النفلم، في كثيرأ بآف، مقرونا كثيرا جاء »لعلا محن 

علىوالععلفث، يأل، متصوب محرآ الواع المرفؤع الفعل أف تو.هم ثقب 

.TAn؟/المرن الود اطر: )١( 
ص-بممروثمة وايي والكساني ممر وابن وحمرة نافع ثراء؛ ءي )فاطبع( بربع المراءة )٢( 

.Y٣٦٥/الشر ، ٥٧٠البة اطر: )فأطلع(. بانمب َ ص حممي وثرا ءاْم. 
محاويلأثعار تمر »ي اكمام اطر؛ الغراء. عن نتلأ رواء عن وممغلم ثالك، امرق لم )٣( 

.١٢•م زكريا بن للمعاش المالح الجالس ، ٢٠٣جي لأن 
 )٠.)٤L٩/٣اتيالءرآن.



القرآن"ءغريب وكتب القرآنء معاني ٠ كتب بين الفرق 

ينقاص٠لا كان ؤإن كثير، التوهم 
شاهدأعثر سعة ثيه أورد فئد للاحفس التمازا امعاني وأنا 
النحوسنعند متداولة نحوية شواعد معظمها وثلاثمائة، 

معظمنبوا القران غرب كتب أصحاب أن أيضا الفروق من ثانات 
*كتابيهما في قتيبة وابن عبيدة أبو فعل كما ، لقائاليها الشعرية سمواهدهم 

يعنيالم فإنهما والفراء الأحفش ميما ولا القرآن معاني أصحاب وأما 
فيلهذا بيان مزيد وسيأتي القليل، إلا شواهدهما من با ينولم بدلك، 

الفصل.هدا من الخامس المبحث 

تالتصنيف زمن رابعا• 
حيثمجن القرآزا أمعاني نل القرآن، أغريب في التصنيف بدأ 
لتأليفالحقيقية النواة هو القرآن غريب في التصنيف وكان التاريخ، 

البدءهو اللغوية للمحجمية المتهلقي والترس، . ذلك، يعد اللغة معاجم 
للتراكسباذللث، بعد الانتقال تم اللغة، غريم؛، وهو المفرداتر، ني ١٠٠؛

فيكتاب أول أن ذكر تقدم وقد المعاني. كتب به ءنيت؛ا ما وهو وبيانها، 
محوحرآطح ند وأته عباس، بن اض عبد الأمة لحبر ينسب القرآن غريب 

مجنأود وأما نظرأ؛،. عباس لاين الكتاب هذا بة نصحة في كون مع 
(،١٣١)^،عمياء بن واصل نهو القرآن، في،معاني كتاب، له نست، 
(١ ٤ ١ )ُت، البكري تغالب، بن وأبان 

وماالحاصر الونت، حتى القرآن غربك، في التصنيف، استمر وقد 

ي/آ"ا"أؤالحراب )١( 
.٧٦٣-  ١٧٥ Y/ القرآن .عاتي \م.■ )٢( 
.٣٤مار لحسن العربي المعجم انتلر! )٣( 
رنمافا-ي عاطف خة تعن اوغلي جراح رسمامل نثره الكتامج ،وال.ا )٤( 

٠.١ ٤ - صْأل ، ٢٢عيد اممرة بجامعة الإلهيايت، كلية يعجالة 
.٥٣الفهرت انظر: )٥( 



اممريمالقرآن تفسير في 

التعنيفبخلاف القرآن، غريب بييان المختصة المعاجم نمير تزال 
بعاليحفظ لم حيث ما حاد إلى مبكرأ تونف فقد القرآن معاني امم نحتا 

واستمرالقرآن، معاني في كتاب  ١١البيان ءايجاز ابوري النيكتاب 
المتداولةالتقر كتيا فى دللثا بعد ر التممهمئ تحت فيه التصنيفذ 
كالبحروالنحوية اللغوية ؛المسائل مباحثها صمن من عنيتا الش المشهورة 

وأمثاله.حيان لأبي المحيهل 

Iالمصنفامحت، عدد ت حاما 

عددحيث، من القرآن ومعاني القرآن غريبه كتس، بين الموازنة يمكن 
فيالمعنفالتف فافتط فقال الاسمين، ه،ل.ين تحتج صنفتا التي المعنفالتا 

قديماالعدد، حيث من القرآن معاني في المعنفامحتج الكريم القرآن غريب، 
تزيدلا القرآن محاني في المرلفارتج أن على الباحثون نص وند • وحاJيثا 

يحصىلا ما فيه كتب الذي القرآن غرب بخلاف مصنفارا،، أربعين عن 
القرآنغريب، معنفايتج من الباحثين أحل، أحصى وند وحاويثأ، نديما كثرة 

مؤلفاوثمانين وحمة مائة عن يزيد ما 

ومحانيالقرآن غريّا كتبح بين لي فلهرت، التي الفروق أهم عي ءذْ 
بالشواهدعنايتهم حانمب، وهو ؛البحّثا يتعلق ما على التركيز ْع القران، 
العناية.هذه في بينهم والفروق الشعرية 

أ\\.\ر  ixijالتسر وكنمج اكم انفر: )١( 
تحقيق، ٦١س  ٤٣لالأ،.جمستاني القرآن لغرس، محالحية القادر عبل. أحمي، تحقيق انظرت )٢( 

.٢٩- ٨ حلاق كبحي للهّنعاتي القرآن غريبا 



الخاكرآن<ص■ و>ضس اكرآن1، >سانى 

§_
الثالثانميحث 

القرآن((ور)غرس الترآن((، ررمعاق أصحاب منهج 
القمريالشاهد يراد إق 

عليهمار الذي المنهج نيال هو الحث هدا من النزض 
الشعرية،للثراهد إيرادهم في القرآزار واغريب القرآن* لكتب 

الشعريةالشواهد هذه لمعاني وتعرضهم لقاتليها، وسها لها، وعرضهم 
.والسان بالشرح 

النسرينمنهج نين كبير لإذ العموم. حيث، من - هناك وليس 
الشعريةللشواهد إيرادهم في ومعانيه القرآن غريب كتما أصحاب ومنهج 

عندالتفصيل من بشيء الوقوف يقتضي البحت، أن غير . بها واستشهادهم 
المنهجينبين الدقيقة الفروق وتلمس والحاني، الغريب، أصحاب منهج 

وحدت•إن الإيجاز وجه على 
بالشعر،معرفتهم في يتفاوتون ومعانيه القرآن غرسا في والمولفون 

فيبه والاستدلال( الشعري الساهد من وموقفهم له، روايتهم وسعة 
ولدللئ،وتركيبه، مفرداته معاني وبيان الكريم، للقرآن يرهم ونفمؤلفاتهم 

لأحدها.أو مجتمعة الأسباب لهذْ الصنفين هؤلاء بين الاختلاف يظهر 
علىومعانيه القرآن غريبا في المؤلفين هزلأء منهج عن الحديث، ويممج؛ا 

الأتي:المحو 

Iالشعري الشاهد من يورد ْا مقدار أولا! 
الذيالمقدار في والمعاني الغريب، أصحاب منهج بيان بهيا وأعني 

يوردونهأم كاملا، الشعر ؛ست، أيوردون الشعري، الشاهد من يوردونه 



اهريمتفسيرالقرآن هي زكامحر تنج 
ومنهجعليه؟ يزيدون ام الشاهد يبيت أيكتفرن كاملا أوردوه ؤإن نانما؟ 

الجانب.هذا في المقرين كمنهج ومعانيه القرآن غريب في المؤلفين 
الأتي:المحو على وهو 

تاماالبيت يراد إ— 

والمعاني.الغريب كتب في الشعري الشاهد إيراد صور أكثر وهو 
تالدولي الأسود أبو افال يد6 أبي فول ذللئ، أمثلة ومن - ١ 

ممك؛طكيننماعالابأ،فنمك نشوف نفلرث 
سس!بني بعض ®وأنشدني الفراء وفول - ٢ 

وجندو1ر'ا،يرامح، مى رمس رمنة كواك*ج، نئح يالئمح الذي أبمذ 
تالاينس»تالأنحينتجن:٣- 

أيهلأل،ا»اْاكث 'ه ١٣١^٠ وقذأي، 
المعانيكتبا في الشعري الشاهد إيراد في الخالم، هو وهذا 

الشعر؛من متتاليين محتين يراد إ- 

أومعا، فيهما أو أحدهما، في الشاهد يكون قد الصورة هذ«ْ وفي 
•ذلك أمثلة ومن معا. باليتين مرتهلآ المض يكون 

آليتان^ئؤأ ■رمت، ؤ ت تعالى نوله ير نقعند عبيدة أبو نال، - ١ 
خفثتواحد، ومعناهما نسة، ثخفيمج وهى ارمعينفة، ت ٣[ 

الرعلأء:ابن كقول ملت،. أو 

(٣),

اأ(.)ْ(

١.١ ا/١ الترآن مجاز )٢( . ٢٥٨دمان4 انظر: )١( 
.١٢٤ديوانه انظر: )٤( سانيالةُآنآ/آ-ها. )٣( 
اأ'آ.القرأن ضيب )٥( 
أ/؟•آ.سراء القرآن معاني ، ١٨٧، ١٥٨، ١٥٤، ١٤١ا/القرآن مجاز انظر: )٦( 

.١٠٠٢، ٢٦٠، ٢٢٥، ١٧٧نية لأبن القرآن ضم، ، ٢٩٩، ٢٨٠، ٢٧٧، ٢٠١•



٢٦الخ المرآن<... و|غريب اكرآن<، ءمعانى اصحاب منهج 
=^^==؛====ذ======^لأثئا 

الأحياءنتت الننت 1دا ينين ناسرخ مات مس ليس 
نبماش،صاصا¥ىذليلا نسثئ نن !_ ؛نما

ثالكاش رروأنثدني الفراء! وقال - ٢ 
اضإذانمئوماتنساالنسين ألأنلاكاّاث 

النضوث«رموالأنف الخدنائ بما جئ4،إذاص ااال وخئ
»ئالشبة: ابن وتال ٣- 

ياليرطسءردث-ث الزمان بعد الأمس مثل عير المغازل عمت 
يئمساار؛،لم يزى وقئ الكتاب عنس بعدما الخحيفأ تعتري، يولمت، 

والمعا^؛،١الغريب كتب في قليل وهدا 
الييت:من شهلر -إيراد 

هويكون انه غر ، عمتمره أو الست مدر اليلر هذا يكون وربما 
أبينول ذلك ومن البيت■ اثر حمدون عليه المزلف فيقتصر الشاهد محل 
حازم•أتي بن بشر ُأال • هميدة 

تثكمحتيكي>ب
الخام'":لأل >ىّا وتالاماء:

(٩)مياساسخسمح'"

.١٤٩- ١٤٨ا/القرآن مجاز )٢( تخريجه. تقدم )١( 
.١٥٠القرآن غرب )٤( . القرآنمعاني )■٢( 
'٩٠.٢أمأ"ا، ، ٢٨٨، ٢٦٢"، ٢٥٤ا/للاراء القرآن .عا؛ي  Ar/y(iمجازالقرآن انثلر: )٥( 
تمجز، )٦( 

رنيانعبسنن لما الئوق كدي 

١٨٤/١المرآدمجار )/١(  l . )يني بعض م )٨Iضفة
محدرْ:)٩( 

امثوىوما نعتها من لها قال 
.١٦١ا/للفراء القرآن معاني انثلر: 





الخالقرآن■... و|غريب القر|ن<، |معاذى اصحاب منهج 

للثاسإيرادهم ومعانيه القرآن غريب كتب على غلب أن ذلك 
ثمعندهم، من بكلام الغريبة اللفعلة معنى بيان بعد اللغوي، الشعري 
يشرحونالذي الثري البيان هدا على ؤيغلب بالشعر. ذلك على يستدلون 

كبسارت هدا وعلى والاختصار، الإيجاز القرآن في الغرسة اللفغلة به 
لأبيالقرآن كمجاز الشعر، شواهد على اثتمالت، الحم، ١^^٢^١ غريب 
كتب،وكدا للاصفهانى. والمفردات نتيبة، لأبن القرآن وغرب ءبيل.ة، 

1يلى ما ذلك أمثلة ومن وغيرهما• والأخفس الفراء كتاب مثل المحاتى 
[؛١٢أكايليه  ٠٢٣^ت مالي قوله ير نفني عبيدة أبو تال، - ١ 

بنان حبقول هدا لبيانه استشهد نم .  ١١الطريق وسعل 'رأي؛ 

النلحدرا،نواء ني النسس، بعد وسله الئبي أنصار بانيغ 
تعالى!توله ير نفعند توله عبيدة أبي عند أيضا الأمثلة ومن — ٢ 

الأعثى!بقول استشهد ثم . مجاعة١١ • ررأي ٣[؛ ^٤٠ ١٥٠٥،
حمايصار^يئن نمت، وجاراتكلم بطوسك؛ا بلاء التشتى ني سيئوذ 

جٍاءاص.أي: 
يأتيمركر، موجز مختصر بيان المقرئات لمعاني عبيدة أبى تبيان 

المربيالشعر من بشاهد ذلك، يتع نم معناها، ؤيبين اللفظة يرادف بما 
للفعلة.وشرحه بيانه صحة ليؤكد النمبمح 

الم؛ب■ُفلخمذلكاينمحتفىكابم ■ا'-
١٠٠^١^I تعالى قوله تفسير عند ذللث، أمثلة ومن 

جعوليلإدأ*رن.أي: عماJليعمدآ؛ قال: بالعهود. ٠لأي: فقال: مرها 
حت

C٠٩٨مت، بن حسان ديران ، ١ ^١٥ / ١ القرآن عجاز ت انفلر )١( 
ا/"اْاالارآن مجاز انغلر: )٣( بم-ا. ديوانه انثلر: )٢( 
.١٣٨القرآن >;_؛، )٤( 



الكريمالقرآن تفسير في ؤهقعرى ؤكاء> 

مولهدا قوله على استشهد لم 
،١^^١١فوقث رديئا اكاج شذوا لجادب تقيأ تقيدا إذا لوم 

تال١[ ; JLijVl]أ^؛مماليه ءيأ ؤ؛تءوة)تأ تعالىI قوله معنى بيان وعند 
ليد؛يقول ذلك على اسشهد ثم • مل، واحدها ااالغنائم، • تتيبة ابن 

دةجلل"آ،ني نياف إذن و؛ئنل حير ا دبننموي إن 
وتكادكثيرة، الشعري الشاهد إيراد في المنهج هذا على والأمثلة 

.٢٤القرآو رب كب في الغالبة الطري؛ة عي تكون 
الشعريالشاهد يوردون فكانوا المعاني، أصحاب ذلك مثل وصج 

المسألةتقرير بعد أو لغويا، شاهدآ كان إذا الغريبة، ااالففلة شؤح بحد 
وحاصةالمعاني كب على الغالب وهو نحويا الشاهد كان إن النحوية 

والأحفش.ذلقر\ء القرآن معاني 
أحدتت العرب تول في *والعنوة ت قوله الفراء عند ذلك امثلة ومن 

منهيوحد بمن وًلاعؤ تليم عن ؤيكون علبه، يكون عنوة الشيء هدا 

رمبمنساوممد<لثسكإثبضخ 
قالال'ا،.بلا والتسليم اسامة معي على فهدا 

Iالشعري الشاهد عرو منهجهم ت هالثا 
علىالجانب هدا في وتميز الشعرية، شواهده بحزو عبيدة أبو ء؛ي 

.١٥الحية ديوان ،  ١٣٨الترآن ضب اننلر: )١( 
ضبامآنلإ؟ا.)٢( 
.١٧٧القرآن غريب ، ١٧٤ jUديوان انثر: )٣( 
ننمةلأبن القرآن غريب، ، ١٥٨، ١٢٧، •١٧•٧، ، ٦٦، ٦٤/١القرآن مجاز انظر: )٤( 

٢٩١، ٢٧•، ٢٣٩، ٢٠٤ ،\T-U• <.ro.

.١٤٨ديوان* انثر: )٦( عزة. ممر مو )٥( 
.٢١٩٣;القرآن معاني )٧( 



ا~~~|إلخ القرآن!■-• وءغريب القرآنء، ءمعاني اصحاب منهج 

ولكن، تتيية ابن بعده حاء ثم ومعانيه، القرآن غريس، ني المؤلفين بنية 
إغفاليي بعدم جاء ممن كثير به وتأثر الجانب، يهدا عقي س أ؛رى الفراء 

.لقائليها الشعرية الشواهد بة ن

السحريةواهل للبتهم نفي ومعانيه القران غريب في وللموكين 
كلييدالمشهوؤين من كان إن شل، باسمه المائز يعين بعضها كثيرة، طرق 

عاليه،الدلالة في كافيا هذا كان إن أبيه واسم باسمه أو وظن»ة، وزهير 
وريماالبيان، في زيادْ العرب نائل من لقبيلة ونسبته أبيه واسم باسمه أو 

والمحطيئةكالأعشى الشعراء بين به استهن الذي بلمه لفاتله الشحن سن، 
والفرزدق.

الثعنينسب، ؤإنما الشعري، الشاهد نائل ال«ؤلم، يعين لا وأحيانا 
ذلك،.نحو أو لقبيلته، ينسبه كأن تاما، بيانا *ثينة غير به ن

البيانهذا على ومعانيه القرآن غرسب، كتب، من أمثلة يلي وفيما 
به.والاستشهاد إيراده نل الشعري الشاهد لقائل 

أوالأول الشاعر اسم بذكر ذللن، ؤيكون قائله: إلى الشاهد رو ع- 
كنيته.أو لقبه أو أبيه، واسم اسمه 

توللشهرته الأول باسمه للشاعر الشاهد بنسبة الاكتفاء امثالة من 
يشاركهولا التبميمي، العجاج بن روية وهو • رؤيةُ أنال محيية• أبي 

ترجمته.تقدمن، وتد الاسم، هذا في غيره 
العبدبن طرفة وهو طرفهال٢،. اقال أيضا: عبيدة أبو وقال 

تقدمت،وتل. ، غرْ الأمم بهذا عراء المن أحل. تهر يولم يك^.ي، ل١ 
■ر*جهته 

أبواقتصر فقد لبيدلأم. »تال قوله: قتيبة ابن عند الأمثلة ومجن 

.لإج\ذ\م\0\إ\')٢( ا/هه"ا. الترآن، مجاز )١( 
.١٧٧امآذ، ءرب_ج)٣( 



بهاشتهر الذي الأول باسمه للشاعر الشواهد ثة نعلى نتيبة وابن عبيدة 
المعروفين.الشعراء من الاسم هذا قي يشاركه من وجود لعدم 

ذلكفوق ب وربما كاملا، أبيه وامم باسمه اكاعر يكر وربما 
بنمحمد ،اثال ت عبيدة أبي نول ذلك أمثلة ومن البيان• ش زيادْ نيلته إلى 

لثقيفيته ونأبيه وامم باسمه كاملا الشاعر اسم فذكر . الثمفي، نمير 
ينال* اليربوعي،*ر لثل بن سحيم أنال • عبيدة أبو ينال نهرته* لعدم 

ا٠النوله• قتيبة ابن عند الأمثلة ومن • ا ثابت بن حان اوقال الفراءت 
حجر*أأ،•بن أوص 

*عيية أبى كقول وجيم، أبه وامم لساعر ١ اسم فيذكر يريد وقد 
فيزيلمغمورأ، الشاعر يكون وقد . جعفرا بن الأحوصى بن عوف ®قال 

بنالأزرق ®وقال عبيدة: أبي قول في كما عاليه، الدلالة في ، ^٠١١١٠
باهلة:من فراص بمي من الفراصي العمري بن ؤلرفة 

نمام«لآ،اطوي دون ومن بريئا ووالدي منه كشث، رماني؛أنر 
بينبمه عرف الألقاب،، من ؛لمي، مشهوراالشاعر كان وربما 

لقبه.بذكر إليه الثعر بمبة وغيره هميدة أبو فيكممى الشعراء، 
وقالّ ١ الأخطل. ®قال عبيدةI أبي قول ذللث، أمثلة ومحن 

اللم،بذكر للشاعرين الشواهد سبة عبياوة أبو اكتفى فقع. ،. الفرزدقا١٧
•منهما لإ به اشتهر الن*ى 

-تقدم كما - أطلق إذا والأعشى الأءشى*ّ. »قال قتيبة: ابن وقال 
®قالقتيبة: ابن وقال بصير. أبو قيس بن ميمون الكبير الأعشى هو 

٠٣٣٢>/القرآن مجاز )٢( . ٦١ل/ا/هأك القرآن مجاز )١( 
١٢٢١القرآن )أ(مب . ١٢١;القرآن )م.عاني 

.١١٦١;الأبق انمدر )!(ا/أا'ا. القرآن مجاز )٥( 
.١٨٥القرأن )ه(مب الأبق انمدر )٧( 



ؤئتالخ المرآن€... و>غرس المرآن€، •معاني اصحاب منهج 
الثاعرالذبياني معاؤية بن لزياد لقب فهو أطلق إذا والنابغة . التابنهء 

الجعاJى١كالنابنة مد، غيره به أؤيد ؤإذا الجاهلي، 
إيرادهقبل بيانه في ؤيطيل معنا٥ فيبين غريبا الساعر لقب يكون ونى 

،مضرس بن توبة وهو — الجنون ُنال ت عبيدة أبي فول ذللث، ومن ، لثعره 
الأمحتورث،نماه ؤإنما تميم، بن مناه نيد بن معد بن مالك، بني أحد 

إنءقالت له، احتقارأ يكالمه فلم كلمه الأحنم، لأنا قيس؛ بن الأحنف 
المتمغنبنفسه، الذاهب المثجتن ت والحنوُت، . لخنومحت، هدا صاحبكم 

الأسدي:معمور بن حمص بن محمد عبيدة أبو أحبرني فيما للناس، 
آجله؛الأنا عاجل ني احثربوا قد بينهم ذامحت، صالح حياء يأهل 

ابناو فلأن كأبي بها، امتهر التي بكنيته لقائله الساهد يشم، وقد 
وامتهلردالرعلأءلأن. ابن كقول ١٠عبيدة: أبي قول ذللن، ومن فلأن. 
يهمزوالكوتي والكوتي كوتي، الرعلأء ®واسم فقال: الرعلأء معنى فشرح 

أيكونأدرى فلا قال: القمار. والحمير: الخيل من والكوتي يهمز، ولا 
أبيونول ،. أوامه^ أبوه الرعلأء أدرى ولا قال: لا، أم الناس في 

هرمة!ابن اوثال وتوله: . أحمرا ابن اوتال عبيدة: 

الشاعراسم ذكر في القرآن عرسح في المؤلفين طريفة من فيفلهر 
مشهوراالشاعر يكون فعندما الاختصار، في رغبتهم السعر إيراد تبل 

واصمالشاعر اسم فذكروا البيان في زادوا ؤإلأ به، اكتفوا الأول، باسمه 
لهكان إن الشاعر بلم، اكتموا وربما للمسلة. نسبته يزيدون وقد أبيه، 
أشهر.كانت، إن كنيته أو به، يعرف، مشهور لقب 

القرآنمجاز انظر: )٢( اJاض٣•٣ب اسر )١( 
اسرانضا/ح؛ا؛)٤( . ١٦٣.القرآن مجاز )٣( 
اسرانبقا/\'؛ا.)٦( اسرانبقا/ارأا. )٥( 
ا/ا'إا.ابق اناس )٧( 





أثحالقرآن**■■ غربب وء القرآزا' ءساني أصحاب منهج 

ملمنخنس:شأأا،وكءصوّسم 
بنعثمان يرثي ثابت بن ان حءاوقال أيضا عبيدة أبو ونال - ٢ 

عفان:

النلحدأرىنواء م اانس_ا بمذ وئف السؤر أنمار ييغ يا 
:يصشأسد بنير بعض اروأنشدنير الفراء: وقال - ٣ 

باها(رمنثاله شتت حتم، باردا اء ونبننا ا ءالْئه
له:امرأة يدم وهو الشاعر الفراء: ونال - ٤ 

مقر)أ(إر)ه(شيطان كبثؤر أحث حمس ئحث ء-نجرد 
إبلا:يصم، ثور بن حميد *وقال ت نية ابن قال - ٥ 

رارءرخءمإ)ا"(ر)ب(شهورجمادىٌ بذب م ثى الجوذ الئراد دبا 
رجلا:يدم الثاعرص، »قال أيضا: شبة ابن وقال - ٦ 

١، ٣١٠٢٩١١٠٣ ممة من يك تسن، شبمه تنهمر همإن ثعدسأ الحنصنا ثرى  ،(٩)■

تخريجه.صبى والثاهد ، ا/٣٣المابق المصدر )١( 
تخريجه.سق والثاهد ، ٥ ٠ ١/ المابق الصدر )٢( 
ا/أا.القرآن .عاني )م(
شو( ٦٠)الصافات الشياين يرؤوس الزقوم نجرة تنبيه أن ء-ااى الناعي هذا ذكر )٤( 

النابت،الشعر وهو ■كرف ذو ■حثه وعو شيطانا، الءثأ>ت يعص سعي ١^٠٩ لأل يكون 
منوعومع للحماط مته ون،، ذو^jاي \قو'ئ ثوله مض وهدا رنتها، محدب »ي 

.سبما الحيات هدم أنواع أشد لأنه الشجر 
.Y٣٨٧/القرآن ساتي )٥( 
يضربالذي المات والجون: مشايرها، ى علصت الإبل أكلته إذا عر شجر المرارت )٦، 

أشهرصتة رعته أنها والمعنى الماء، ميل والمذنب: حضرته، شدة من المواد إلى 
٩.ديوانه انغلر: نمتت. حص جمادى وآحرها الحرم أولها 

الطائي.حاتم محو )٨(  ٠١٨٦-١٨٥القرآن غريب )٧( 
ديوانهانظر: الهم. u؛J، والنيخث؛: التجأ، الأكنأ والشعة: الجوع، الغنص: )٩( 

فحول،طبقات في الرمة وذك، بردة ايي بني بلال، •ع طريفة قمة الناعي ولهذا ، ٢٢٥
.;١٨٢٣الأغاني أ/\،أ0، المعرا، 
.١٤١القرآن )•ا(ءريّ، 



هملذ؛؛هريم

حاتمثاله حث الشاهد موصؤع وذكر الشاعر، ذكر أبهم فقد 
وظاهرتذمه، ولا ؤثمدحه المعلوف، يمث وهو رجلا(، )يذم الطائي 
منهيظهر ؤإنما المدح، على يدل لا القصيده بقية من مقتطعا الشاهد 

القصةبقية دون الشاهد بموصع لعنايته الغرص نتيبة ابن فاحتمحر الذم، 
الشاهدنهم سوء ني توقع التي العيوب من وهذا الموصع، هذا في 

الأول.الباب في بيانه مبق وقد التمسير، كسب، في السعري 
نوصحومناسبته، الشعر موصؤع إلى الموجزة الإشارات وهذ0 

وغريبهالقرآن معاني كتب في الشعري الشاهد ثرح من جزءآ وتعد معناْ، 
التالية.الفقرة وهي 

Iالشاري سرجهم I حاما 
بيانإلى حاحة في الشعري الشاهد ألفاظ تكون كثيرة مواصع في 

بعده،ما إلى وتجاوزه الشعري الشاهد بإيراد المؤلف يكتفي فلا وشرح، 
الألفاظمن فيه غمفس ما ويشؤح الشاهد معنى عند لف المؤ يتوقف ؤإنما 

القرآنب، غريأصحاب شرح أمثلة ومن للبيت. الإجمالي المعنى أو 
الشعري:للشاهد 

إلاذؤيه بمالم ؤو، تعالى• يرنوله نفعند عبيدة أبي قول - ١ 
فالمصيره. والمرجع: التفسير، ءالتأؤيل: ٧[: لآلء_مران: فئه 

الأعشى:
فأصسأمحباأا،النماص، لنعي ناول حثها ئارل كانت أئها عش 

نالبه،في صغيرا كا0 إله أي• ومرجعه؛ يره نف: حبهاثأود قوله: 
يزللم الصغير، السم، كهانا قديما قمار أصحنا حتى ينبتا، يزد فلم 

,(٢)أمهءرى.مثل كيرأ فصار أصحس، حتى يشجا 

.٨٧ا/أاا_ القرآن مجاز )٢( . ١٦٣ديواني انظر: )١( 



|~~~|الخ المران4... غريب و| القرآنء، ءمعاني أصحاب منهج 

علىتعليقاته نى ذلك وظهر الشعراء، بآخيار يعنى ممن عبيدة وأبو 
بنعمرو أوتال نوله• ذلك ومن المجاز، كتابه في الشعرية الشواهد بعض 

Iيكرب معد 
.....................ادثسأ_؛عرا، الداعي ريحاذ4 أمس 

الصمةكان يكرب، محي بن عمرو أحن، ؤيحاتة ّ النسمع ت يريد 
باهافعمرو أحت ريحانة كانت، ت عبيدة أبو وهال( بها، وذهب عليها أغار 

أحباربعض عبيدة أبو يوصح فهتا • وحالي* يؤيد أم دهي الممة، 
بموصعمتعالما يكن لم ؤإن وصرحا، معناه يزيد مما الشعري الشاهد 
منه.الشاهد 

الأي: ٢[ ه بجم فتيبة: ابن ونال، - ٢ 
جريمتهم.وكدللئ، كامبهم، أتم،■ أهله، جارم فلأن ت يقال، يكسبنكم. 

Iعقابا ووصم، ، الهدليلوتال، 
ماجنعتإمنيبال؛،ترى نجق رأس ني اهض نجرينه 

بموته*وتأتيه له، 0تمسث، يي I يهول، قرحها، ت والناهفى 
عنادصلائيم ماز ؤوما تعالى! فوله ير نفعند فتيبة ابن ونال، - ٣ 

يقاد!التصميى. *والتمديه؛ [! ٣٥]الأنفال: وثند.ثةه مهقآء إلا ألتيه 
الراجز!قال( بيده، صمق إذا صدى 

(٦)٦،اصدي ادهوى فرو من يإني يغد مذونثت صنت 

تعجزه ( ١ )
نجمغواصحام تؤ,ردي • •••■••

الهزلي.ابوحراض م )٣( . القرآنمجاز )٢( 
تبلأبن المجير المعاني، انظر؛ الردك• والحيخ؛ الجل، ني مرصع أرفع النيق؛ )٤( 

.١٣٩القرآن مب_، )٥( 
٠٠٣ ١ بثار ديوان ٠ انظر ٠ تتيبة ابن عتر عند أجده ولم الدالثة، بثار أرجوزة ؛ي متله صدره ( ٦ ) 



^^؛ثهميم

عجبلا أي! وكذا، كذا من عرو لا يقال: العجب. العنوث 
مث،اا

مجازوحاصة عبيدة أبى كتب من كب فى نتيبة ابن استناد وند 
ويوأيضا، النعرة شواهده ؤينقل الغريب،، ير نفعنه ينقل فهو القرآن، 

هميدة-أيي إل الإشارة يغف}؛ وربما ذلك، إر يثير 
بمدمن نأي، • تحار ثوله نفير عند نوله هميدة لأيي، إثارته ومن 

بميئيزه٠^٧^ ت [ ٤٩ليو-غ،: .ه بممئيإ، ؤيه ألناس بماث نه عام هوءا 
ينجون،ؤبممريإ،هث ،؛ ءبد\ أبو ونال والزيت،. الأعنابخ يحني: 

،:الشا■ملقال ّ النجاة والعما.نة 
.........٠ ١ ال٠Lجودر٤،فنزه كان ولقد . ........٠ 

،.لالنكروب،ااأومنجاة غياثا ت أي 
رسالة،ئمعنى رسول عبيدة: أبو رروقال تتيبة: ابن قول ذللثا ومن 

وأمو:

إنسوو،رالئهم آرمولا إسث، عئذهم نمتا ما الواشون كذب لقد 
الة*لص.برّأي: 
بعضفي تعقيه من تمنعه لم عبيدة أبي من قية ابن استفادة أن غير 

منالكثير عالي ومعانيه القرآن غريب، كسبإ اشتملمت:، وقد إليه، ذهب ما 

امآنا/م\م.مجاز انم: )٢( . ١٧٩>.بالترآن )١( 
الطاش.نيد 1بو ص )٣( 

رماوره:ستا، عجز ا ٤١
حغيمر تغجف ئمادبأ 

؟/ه'\.القرطى تمر ديوانه، انظر: 
.٢١٨القرآن )٥( 
١١٨٩ديوانه ؛ي كماعزة، لكثتر الييّت، راُ[ 
.iTi-\ iTi'وانظر: ا-ا'ا، القرآن >؛-، )٧( 



إلخالقرآن(... و>غريب القرآن■، |م،داذي اصحاب منهج 

الشعرية.الشواهد بعض وثرح فهم في بعض، على لبعضهم اكحقبات 
فيعبيدة أبا تحقب، حيث ذلك من الأكبر الصس، قتيبة لابن لكن وفد 

فيالاستشهاد وجه فى فخالفه الشعرية، الشواهد ببعفى امتثهاده 
إلىالسابق الفصل في الإشارة ومشتا بعضها. شؤح ش وحالفه بعضها، 
أيضا.عبيدة لأبى ععلية وابن الطري وحاصه المقرين تعقبان 

^٤١^ت تعالى نوله نمير عند قوله نتيبة ابن عند ذلك، أمثلة ومجن 
يتشاورونت عبيدة أبو ررفال [! ٢٠أالءمّصت بك اثعمين آلملأ 

الشاعربقول واحتج ليقتلوك، فيك 

زسمحضسمطبأصصضن سردكأني بمن أحاد 
المرءعلى يعدو كيف للمعنى. ومضادة تدبر، لمن نص على وهدا 

به٠-^ ما عليه يعدو أراد؛ ؤإنما وحير؟ برئ والمشاورة فيه، شاور ما 
وقوله:. فيهاويغ حفرة حفز من نولهم: ومثله الشن. من للناس 
بنالنمر قوله ذللث، على يدللث، بلث،• يهموف أي• أثميزه الملأ ؤإُك 

اانأحجالرأي نم سلن جر مدنكز أن اء-لنذ 
كاندعضاطومثأياكرأ،نس ;م،  p[u]فإذا 

بدفلا مشاورة، بغير قعن ما وقعن هوام، ركب ْس أن"كن يحنى 
لركوبهمره مرتين: الناس لامه رثدأ يصب، لم فإذا أحيانا، يختلئ ن أس 

•هك نوله أيضا ذللث، على يدللث، ومما • لعلهله ومره مشاورة، بغير الأمر 
همواأراد: ؤإيما تشاوروا، برئت لم ٦[ لالط-لأقت ممحيفاه 

بزوجها،المرأة تضر لا أذ هو يره: نففي ونالوا عليه. واعتزموا به، 
لكانعبيدة، أبو إليه ذهبا الأي المعنى أراد ولو بالرأة. الزؤج ولا 

•الننري جشم بن ربيعة م )٢( ؟/••ا. القرآن مجاز انظرت )١( 
.١٣٦-١٣٠ديواني انظر: )٤( . ٢٤٣ديوانه انظر: )٣( 



بعضهمتأمر يأي• ؛ ٠٠فيك يتآمرون الملأ ررإن يقول• أن به أولى 
.، بعض1اار 

ونلأيضآ، ة عسال أبو قاله ما هو قتيبة ابن إليه ذهب الذي وهذا 
ابناحممن وند ، ءسدةر لأيي تعقبه كثرة ْع كالطبري غيره عاليه وافقه 
تعبيدة أبي كلام وتمام وجهه، على يمهم فلم شيدة أبي كلام قتيبة 

ؤيوامرونبلث،، يهمون مجازم! [ ٢٠]\سص بكه )يتجدة ألملأ ارءؤإرى< 
Iثولب ين اشر قال ؤيرتثون، فتلث، ؤيتثاورون فيلث،، 

ت_ؤثنرمحادثؤ كل ينم س أخدئوا ئذ اواس أرى 
اشري:جم ين رييعه وقال 

٢٤يأص ما المر؛ على ليندي حبر كم هممرد بن أحار 
منهلاكه كان فرثما رثد، أثه يثرى لنممؤ، يرى ما يأتمرت ما 
ذلك((أْآ.

ولكنهفحبمب، المطساوره المواهرة تمسر *ئى شتصر لم عيدة فأبو 
•Jضا ا تؤلب بن للنهر سست ع^سها وا والمطساورة، بالهم فسرها 
علىيعدو رروكيف ت يقوله جشم ين ربيعة بينتا لمعنى قسة ابن وشرح 
أجودعتيدة أبي وفهم للبتبمأ، سديد غير فهم إلح • * فيه• شاور ما المرء 
هلاكهكان فربما رئي، أيه قيرى لنمه، يرى ما يأتمر: 'رما قوله؛ وهو 

ذلك،«.من 

٣٣١. ٣٣٠القرآن )ا(م.ب 
٠.٢ ١ / ١٨)مم( اممري شير انظر: )٢( 
.٦٤ديوانه انظر: )٣( 
وحزانة، ١٠٤ديوانه في كما القيس لامرئ فنيب، نسمته، في احتلم، مما الشاهد هدا )٤( 

فيكما نولب بن ليمر وب ، ٩٥ا/للمرادي النحؤية القاصد ، ٣٧٤\إالأدُب 
حشمبن لربيعة ١ ٢ ٥ ٩ م الكبير، لعاني  ١٠في تتيية ابن جه ون، ٤٠٤ديوانه ملحق 

٠عبيدة أبو ذكر كما 
٠.١ Y/• القرآن مجاز )٥( 



لأ~~االخ المرآنء... و1غرس الشرأن(، ءمعانى اصحاب منهج 

ومعانيهالقرآن غريب كتب ني الشعرية الشواهد همح على والغالب 
موصعتكون التي للأبيات إلا الشرح يهليلون ولا والإيجاز، الاختمار 

حلاف.

*0أم ؤوحع1وا ت تعالى نوله ير نفعند قتيبة ابن نول ذلك ومن 
عبدواإذ ومثلا؛ شبها ٧^١^ نصيبا. ءأي [؛ ١٥جنءأه بمادوء 

;ههاحزءآ معنى إل ت ]الزجاج[ إسحاق أبو وقال والجن. الملائكة 
أهلبعضن وأنشدني قال! بنات. ت أي عيال؛ من حزء له ت يقال بنات. 
البيتأدري ولا قال؛ إناث، محنى )جزء( محنى أل على يدل بيتا اللغة 
تمصنؤع؟ أم قديم 
أحياناالمدكار ااأم0 يجزئ قد عجب فلا بوما حئ، أجرأث إن 

وقالأنثى. بأئن أي: آنثت؛ أي: أجزأت؛ إن نمعنى: 
كانإذا الرجز، أجزأ اللغة؛ أهل بعص لي حكى سلمة: بن المفضل 

المفصل:وأنشد البنات. ولدت إذا المرأة: وأحزأت بنات. له يولد 
دجزأرىآياتها ثي اللدن للعونج ثجريه الأدس بنات مذ روجتها 
الاستدلالفى كثيرأ يعتمد للغريب شرحه فى عبيدة أبو كان وقد 

أبيتعقب في ه نفلك الملك يقتيثة ابن كان ولذلك الشمر، على 
أباأن ذللث، ومن أحرى. أحيانا الصواب ؤيخالفه أحيانا فيصيب عبيدة، 
وأديهر ئرذوا اثتثت رسنهم جاءيهم ؤ تعالى: قوله ير نفعند ءثيل.ة 

قوله:ير نففي قال ٩[ ]أبرامم؛ ٨.،^ أرساكد بما َةليا إة ؤبمالوأ أم؛ههتِ 
كفواموصع: وموضعه المثل، مجار مجازه أم؛ههتِه: ؤآ آدثهتِ 

يدهرد ؤيقال: لموا، ي للم به يزمّرا ولم الحق، من بقوله أمروا عما 
ررولأله: متعقبا قتيبة ابن فقال ،. ل ١١يجب لم إذا أمك أي: همه؛ في 

•- ١٠٣ ١ عتوش والزجاج  ٤٠٧للزحاج؛/آ"'؛-يه وإما لقرآن ا ني معا نظر: ا )١( 
٠٣٣٦ا/الترآن مجاز )٣( . ٣٩٦القرآن غريب )٢( 



^^؛تميم

ردواI والمعنى الشيء، عن الئ، أمإذا قيه في تده رد تال! أحدأ أعلم 
الثاعررا،:نال كما وغيظا. حمما عليها عصوا أي^ أفواههم؛ في أيديهم 

الحنودعشن فيه في يردون 
ونحوهالعشر، أصابعه على يعص حتى الحسود يغيظون أنهم يعني• 

الهذر:لدل 
همليبنص ئأصحى أرمه امله أننى أفد ئ

عليتعص فأصحى بالعص، أفناها حتى أصابعه أكز ند يقول• 
هثقوله واعتباره عود، مابن الحرف هذا نثر وهكذا اليراع. وظيت 

ىر\0:]ال آلثفده من ٢^١*^ عيم عقوا ■ثأوأ ^^١ •' آحر موصح في 
إليه،ذهب ما صواب، لإثبات بالشعر استشهد ند ئتيبة فابن ،*. ٣١١١٩
ندعبيده أبا إن مع الأية، لهده يره نففي عبيادة أبو إليه ذما ما وحهلآ 

تيقوله فرها حسث، قتاده، به قال ير نفوهو إجماليا تفسيرا الأية ر ف
وردواالبينان، من به جاءوا محا عليهم وردوا رملهم، كل>يوا راقومهم 

وذهك،أيضا، الطبري الإمام عبيدة أبي نفير رد وقد . بأفواههم* عليهم 
وهونتيثة، ابن إليه ذهب الذي القول ورجح له، وحه لا قول أنه إلى 

تآؤيلفي يالمراب، عندي الأهوال وأشبه  ١١ت فقال عود مبن الله عبد ير نق
أوال.وهمردوا أنهم حول، مين الله عبد عن ذكرناه الذي القول الأية، هذه 
بههق اض وصفا كما الرسل، على ضظآ عليها فعموا أفواههم، في 

آلثءله،من ١!؟^  ٣٤عقوا حأوأ ^^٥١ فقالت المنافقين، من إحوانهم 
،.الفم*أ إلى اليد رد من المفهوم والمعنى ،، المحروقالكلام هو فهذا 

عله.أينر لم )١( 
المعانيكتابه ولي سا، الشطر غير،uJ؛ يورد ولم ابن؛نمسة، غير عنا؛- ط* أقف لم )٢( 

.٨٣٤الكبير 
.٢٣١.  ٢٣٠القرآن مي_، )٣( 
اسّرال؛قما/ا'آ.)٥( •٦. ٨/١٣)عجر( -فيرالطري انظر: )٤( 



==========محطص===ٍ==^^^^=ص٢٦0إيخ الشعري... الشاهد على الأع،ماد مدى 

8\ةكء
هلم،وحثاّ ا ه

الشعريالشاهد على الاعتماد مدى 

القرآنوغريب القرآن معاي كتب مولفى عند 

الشواهدإيراد في والغريب المعاني أصحاب منهج بيان بعد 
المناسبمن بها، الاستشهاد عند عرصها في طريقهم ودرامة الشعرية، 

بينومنزلته وغريبة، القرآن معاني كتب في الشعري الشاهد مكانة بيان 
فيبحثهم في الشعري الشاهد على اعتمدوا وهل الأحرى، الشواهد 

الشواهد؟من غيره مع به اعتقادا إلا يكن لم ذللث، أن أم الآياُتإ؟ ير نف
الاعتماد؟هذا مدى فما الشعري الشاهد على اعتمدوا فد كانوا ؤإن 

•المبحث، هدا يتناوله ما وهدا الاعتماد؟ هدا مقدار قياس يمكن ، وكيف

الشعري:الشاهد على والغرم، المعاني أصحاب اعتماد أولا: 
الذيالشعر من شواهدها معرفه الحرب بلغة المعرفة في يدخل 

القرآنمجن الغرم، وشؤح القواعد، تقعيد في المالخاء عاليه اعتمل• 
دلللا مرا يقبلون وعلماو0 حر الرواة لكن لم ولذلي ٠ ، والحدي

أنبعد حفل الجا نال حتى الشعر، من ميما ولا تزيده حجة ولا عليه، 
شعرإما ، دليا؛ ذلالث، على يكون أن من بد ررولأ المرب• عن شيئا ذكر 
فهوبشاهد ذللئؤ ْع جاءوا فإف العلماء، ذللث، يقول أن ؤإما حديث،، ؤإما 

حج؟"قولهم فليس بشاهد يأتوا لم ؤإن للحبر، أصح 
واصح،ظهور وغريبه القرآن محاني كتب، في الشعري وللشاهد 

ا١ صء وانظر ، ١٠٤ن لحولا وا والعميان والعرحان البرصان 



اتنكريماتقرآن تفسير في ؤلسامحر 

الأوائلالشعر رواة من المصنفات هذه أصحاب كان فقد خاصة، ومكانة 
أهلله امتشهد ما أهم الشمر كان ولذلك، تلاميذهم، ءلسقة من أو 

النحوية،للأحكام والاحتجاج اللغوية، الدلالة بيان ني والغريب، المعاني 
وغايته،منهم كل لأسلوب تبعا محتلمة منانع ذللئ، في لهم كان وقد 

كليااعتمادا عاليه يعتمد بعضهم كان إذ كتابه، فيها ألم، التي والمرحلة 
كالأحفشيقتصد وبعضهم القرآن®، *مجاز في عبيدة كأبي به عيب حتى 

,ذلك،تفصيل وسيأتي والفراء، 
لجكزن لبيان الشعر من شواهد وحوي يشترمحل لا أنه بيان تقدم وند 

الهمانألفاظ أغالب، لأن ذلف،؛ إلى الحاجة لعدم اوكريم؛ الهمان في 
أهليكن ولم غيره- أو بالشعر الاستشهاد إلى بيانها في تحتاج لا ظاهرة 
العربشعر على إلا الغالب، في المفردات بيان في يعتمدون اللغة 

أعلمأنهم مع للقرآن والتابعين الصحابة لتفسير الرحؤع دون وكلامهم، 
مثلهمعن ينقل عرب إما *لأيهم وذللث، مواء، حد على ولغته بالقرآن 
نقلواالذين اللغويون عاصرهم الذين التابعين، وكبار كالصحابة اللغه، 

هؤلاءبمنزلة يكونوا أن التابعين أتباع ري مفحال وأقل ، ودونوها اللغه 
عنالاغويون أخذها المي وال٠همدات اللغة«را،. نقل في اللغويين 
بالذكررالعلماء بعض أفردها وقد كثيرة، المقرين 

بالشعر:وامتشهادهم اللغويين ْن المعاني أهل 
وشعرعامة، الشعر بحفظ عناية أهنأ المتقدمون اللغويون كان وقد 

الشعرشواهد بحففل العاني وأهل اللغويين من واشتهر خاصة، الشواهد 
أنهالقالإ عر أبو تالجذْ فذكر )تا/آسم الأنثاري القاسم بن محمد 

.٠٦•الكريم للقرأن اللخوي الضير انفلر: )١( 
ولاالض أمل ص جاء U باب،  ٩٨لاورسى اه ياب، تمر لطم المدخل انظر: )٢( 

•اللمة ولا؛ي المميز عند أصل له يوجد 



٦——اإلخ الشعري... الشاهد على الاعتماد مدى 

ولم، القرآن تفسير هي شواهد الشعر من بيت ألف ثلاثمائة تحفظ كان 
يستحقوهذا والنفير، اللنة أهل من القرآن لشواهد منه باحفظ يمع 

وهووغريبه القرآن معاني أصحاب عن الحديث لمناسة عنده، الوقوف 
ومنهجهيحفخلها، كان الش الشواهد من الكثرة هذه حقيقة ولمعرفة منهم، 
بها.الامتشهاد في يسلكه كان الذي 

منالقرآن وغريس، القرآن، معاني في كتابيه أ0 عليه يونف وبثا 
عثنولو ورنة، ألف وأربعين ا حميبلغ أنه د؟ر وند ، المفقودات، 

غيرمعانيه، وبيان القرآن غريب على الاستشهاد في منهجه لتبين عليهما 
تجاوزفقد ذللت،، من شيء على يدذ ما ثليعتإ التي مصنفاته في أل 

معالشعر، من شاهد ألم، والمؤسثإاا ارالمذكر كتاب في شواهده عدد 
المسائلبعضن على استشهد ربما الكتايت، هذا في وهو حجمه، صغر 

،ولاالكبي٠٠،  ٠٠لاالمنون لففلة على كاستشهادْ الشعر، من سواهد عة يت
لاالأنحياد،اكتاب فى الثحر شواهد وقانت، ٠ وغيرها وأمحرى،ا ولأمري 

،شاهدر الأف الثلاثة فقاريت، ٠الزاهرا١ شواهد وأما ، شاهد الثمانمائة 
منشاهد الثلأتمانة يقارب ما والأبتداءاا الوقف ،إبنحاح شواهد وبلغتج 

.٢٨١ا/اعار القراء سرمح انظر: )١( 
وأجمعوا ٣١٢/١٨الأداء سبمم ، ٢٠٤م/الرواة إنباْ ، ١٨٤م/بغداد •اييخ انظر: )٢( 

ينعه.لم أنه عر 
عاتثةحظبة ثرح الألمامت،، ثمح والأدتد،اء، الوقف إيضاح الأضد.اد، كتبه: من ًلح ( ٣١

فيالزاهر الملوال، السع القحبماتد شؤح الطميل، بن عامر ديوان شرح أبيها، في 
صغيرة.ورسائل أماليه، من ومجالي والمؤنثs، المذكر الاس، كالخاتأ معاني 

،٤٣٢، ٣٤٨، ٢٧٣ه\إ0ل مميمة محمد الدممور تحقيق والموث الذكر انظر: )٤( 
.٤٨٣-٤٦٣الخعر فهارس الأضداد، انظر: )٥( 
الرسالةمؤسسة لطبعه فهرس يوجد لا حبثا ساعل.آ،  ٢٩٤٠غبال<وتا الشواهد بعد قمت، )٦( 

أنيغير للكتامي فهرس بوجود الشرف، الشخ فضيلة وأخرني، عندي، ^٠، ٠١١المحققة 
١بعد أجده لم 



فيهالثواهل بالغت ورفات، ت فى أماليه من مجلسأ إن بل ،، الثعرأ 
صراهدهمن كثيرا القالي عالي أبر روى وقد ، معاهدا عشر يمانية 
القرآزلنمير في الشعرية 

ؤيرىمصنفاته، في إيرادها من يكثر كان للشواهد حفظه سّعة ومن 
كتايطرأى عندما ولدللث، تداركه، ينبغي نقما مواضعها في بها الإحلال، 
تمنيف،في ثميع الشعر، شواهد من حاليا االفاحرا سلمة بن المفضل 

حجم؛< زاد ما الشعر من فيه وزاد ءاليهل٤،، وبناه رالزاهرا، كتابه 
الإكثارهدا ينع وند الكوفيين. نحو من مممرنة مسائل إيرادْ مع الكتاب، 

الكوفيين، ٢٠٠مذ| نصرة مجن الكتاب في وما الكناب، في واهل. المجن 
١٢٠٠بيان ني ونال، احتماره، إلى الزجاجي إمحاق أيا معاصره 
بكرأبو ذكرها التي الألفافل حمل فيه جمعت، ياب ارهن.ا ت احتمارْ 

مختصرةهشرحتتها بالزاهر، الموسوم كتابه في الأنياري القاسم بن محمد 
ليقربالطول،، كلامه من يها تعلق وما الشواهد عنها وحن«فتا موجزة، 

أرادها،لْ،.مجن على حفظها 
حاتمأبي وشيخه نتيجة ابن تخطئه يكثن وكان 
شيحذلك، إلى أشار وقد كتبا، ذلك، في وصنم، (، ٢٥)تء الجتاني 

فيكلاما انس أكثر من . .الأنارتمء.ءوابن فقال،: سن ابن الإسلام 
مجنأحد عن ينقل لم ما الأقوال، محن فيها يدكر المتشابهات، الأى معاني 

؛ازلك،وقمعدء ،:، ٧١١من بالشاذ القرآن في يقوله لما ؤيحتج لفح، ال
وأنحوالحد.يعث،، القرآن بمعاني اعلم هو وليس تتيبة، ابن علمح، الإنكار 

٠١٠٠٩.  Y١٠٤٤/رالابمداء الوثف إيضاح 
•٣٨صالح إيرامم يتحمق الأيادي،، ابن امالي من مجلس 

وغ؛رئ.، ٢٩، ٩٢٧، \/ل ^٠ ٥١آمالي 
١.مالمة ين للمنضل الناحر 

انفلر)١( 
انغلر)٢( 
ام)٣( 
اننلر)٤( 
Lمعاني؛م الزامر محمح( مقدمة )٥(  i ،^ إالناس\



٦——االخ الشعري... الشاهد على الاعتماد مدى 

أحفظمن الأساري اين لكن ؤإن ذلك، قي أفقه ولا ننمة، ابن من للمنة 
ا.اللغة١١ل ألفاظ حفظ باب غير النصوص فقه باب لكن للغة، الناس 

أنهاذكر التي التفسير بكتب العلمام احتفال قلة يئسن هدا ولعل 
كما١لمقصود عن يه حرجت الشعر، محواهد من كبير عدد على اشتملت 

(،٠٠٥٠رن* يراري ل١ محمد بن الوهاب عبد تفمير عن الذهبي يكر 
أنههيالي الوذكر ،، الشعرية^ الشواهد من بيت؛ ألف مائه صمنه الذي 
إنحيث . لفصاحته المؤكدة الشعرية الشواهد مجن فيه ما وسمع رآه، 

فيؤيزهد للملل، يدعو ما الألفاظ على الشعرية الشواهد إيراد كثرة في 
منوأمثاله الهلبري عليه سمار الذي المنهج كان ولذلك، القراءة، 

الغرضيودي بما الاكتفاء من والغريب،، المعاني وأصحاب رين، المق
الكريم.القرآن نمير في الاستشهاد في الأمثل المنهج هو الاستشهاد في 

حيلاالعلماء ونتاهالها للناس، وحفظت، القبول، المصنفات، لهذه كتب، وقد 
جتل•بعد 

اعتماداوالغريب، المعانى أصحاب أكثر لكن فمل. ءبيل>ة أبو وأما 
Iتعالى قوله عند أنه ذللث، ومن القرآن، لغريب، شرحه في الشعر على 

وأماالمور، أثه رون المقُ'زءم قال؛ [ ٢٩؛ٌُنءأر 
تالحادي وقال الشوك، كثير عظيم، شحر عندهم الهلل^ الحرب، 

والمالأرابْ،ش الأ اودهادبلبمثنه
والتابعين،الصحابة س رين المقأكثر لتفسير مخالم، القول وهذ>ا 

المثنىبى معمن فإف الطلح ®وأما ت فقال الهلبري ^ا ينْ تفرد ولذللئؤ 

.٤١١الخاوي مجموع )١( 
.Y٣٧٠/ للواودي اسرين طقان، بما/بمأآ، البلاء ايلأم سر انثلر: )٢( 
.١٥١وي للادنه القرين طقات، اظر: )■٢( 
المآنلأحكام الجاح ؛ي كما الجعدي النايغة *و هاثك )٤( 
.Y٢٥/• القرآن مجاز )٥( 



لبعضوأنثي الشوك، كثير عفلام، ثجر العرين، عند هر ت يقول كان 
تالغداة 

ءاJ^ترضاشحوانمالأالأ اود٠ادبلثن٠
إنهت يقولون نإيهم والتابعين المحابة من التأؤيل أهلا وأما 
بالموزله ه هماس وابن ءلالب أبي بن علمح، مثر ش وكان الموز*أا،• 

أباأن غير للفعلة، الصحيح ير والنفالعرب،، قول بأنه للقول يكفي ما 
شفوقعوا القرآن، لألفافل السالم، لتفسير كثيرأ يلتفتوا لم واللغومحن عيدة 

محفونلهوسعة ، العرب، من نماعه كثرة مع الفراء كان حين في 
فإذاالكريم، القرآن من الاستشهاد في مرتبه أقل أيه على للشعر ينغلر 
ؤوءك4زت تعالى قوله محي قوله ذلك ومن قدمة• القرآن من الشاهد وحد 

-'٢ لالواست .ه عم؛ بجيّ . يثتيون محثا ءليرّ إؤ . ثممحك يما 
بعضهمورفع القراء، بعض افخفض ت الأخيرة الأية في القراءة مبينا [ ٢٢

علىفرفعوا يهن، يئاث لا العين الحوئ : رفعواالن.ين قال العص. الغور 
الفاكههفقيل: عين، حوت ذللث، مع أو عين، حور ومحدهم قولهم؛ معنى 

آخرانع ثم أعلم، والله وحدها بالحمر يهلافث< إنما يهما يهلاث لا واللحم 
بم،وأنشدني؛عم، وأشعارهم، العرب، كلام في كثير وهو أدل، الكلام 

قرنه:يصف أسد 
عساهارصمثاله حننذ حتى اردا باء ومستا ا علسه

موضعفي وقال التعرار؛،. من الحجة في وأقوى أعرب، والكتاب، 
ثرقؤإن معناْ، المعروف، الشيء حواب، العري، تركتا وربما ١٠آخر: 

الجامع؛ا/ه؛آآ، الوجيز)قطر( اJحرر ، ٣١٢-  ٣١• ١٦٦)مم( اتجري تمر )١( 
.١٢يا/اا•القرآن لأحكام 

.٥٧١٢الكريم للقرآن اللغوي التفجر ، ٦٣١ ١٦للحريي الحديث، ءرب_، انظر؛ )٢( 
.١٤ا/القرآن معاني )٤( ت،مبمبم• )٣، 



لن؛ت؛ناإلخ • • لس،يري- ا نشاهد ا عض عتماد لا ا مدى 

:١^^١٢قال الجواب، 
واكنإلمنمشصر٢،مواك نأباسمبفناس 

ؤءاواأن ^وؤ الشاعر! ترو بى أصدق وهو وتعالى تبارك افن ونال 
وجواءس،،له يون نلم [ ٣١]\ذوءد.' أءتير،ه د ئلممتا أز ألمال يد 

واشأطلم«ص.
واعتدادهاللغوية، القرأن بشواهد الفراء اهتمام على دلالة هذا وفي 

موازنهالفراء عند الشعرية الشواهد نلة في سببا كان هدا ولعل بها، 
منأكثر كتابه في القرآن شواهد ؛لغت، فقد الكريم، القرآن من بالشواهد 

كبير،عدد وهو الكريم القرآن من شاهدأ وستين وأربحة وحممائة ألف 
حينفي ،، القرآjي١٤الشاهد من عمره في النحويين بمونفح وازنته إذا 

كتابه،في كثيرة ذللت، على والأمثلة شاهدأ، ( ٧٨٥)الشعر شواهد يلغت، 
والدليل،الحجة هو الشعر جعل من على المنهج هذا سلوكه يرد وكأنه 

فيوأحكامه فواعده، لبناء أصلا ؤيتخذها القران شواهد إلى يلتفت، ولم 
القرآن.مجاز في عبيدة وأبو كتابه، في سبويه فعل كما اللغة، 

لشواهدحفظه كثرة مع الأنباري ابن المنهج هذا على ار موند 
؛الحربيةالبستان هي الفردوس إن الفراء! لقول يحتج وهو فقال الشعر، 

الفردوسذكرت، ن. ١^^، أف الفراء قول صحة عر اوالدليل أيضارْ،! 
التأنيث،!فى حان قال أشعارها، فى 

نخلدرا"،فيها الفنذوس من جناذ موف ك—ل ام واب ثو؛و 

.٢٤٢، ^١٧انظر: )٢( صر. ش المس امرؤ م )١( 
.٩٤م/، ٨٧، ٨٢، ٧/٢القرآن معاني )٣( 
وشواهدشاهدأ، وحسسين أروع«ساوة المكرر دون سيبويه عند القرأن شواهد يالغت )٤( 

الاستشهاد؛ي صيمويه منهج انظرت آية• حمسمائة تجاوزت القرآن من للميرد المقتضسبا 
٠٩٥ا/ المقتضب تحقيق مقدمة ، ٢٠خاطر سليمان للدكتور بالقرآن 

٠١٢٦ديوانه انظر: )٦( . ٢٣١/٢القرآن ساتي انظر: )٥( 



^^صيم

رواحة:بن اش عد وغال 

والفلملأصغيب الهأ ئذمب ولكن سها ينرمون لا ئم 
مشهاولامؤيلأرا،نروجأ بخائون ليس الفريدس نان جم 

ثمآفزدوش يمؤن ؤألمك< تبلان أصدق وهو - تعالى اض وقال 
حاتمأبي على ردْ ني ونال ،• ٢١١١تالمؤ-نون: لاية غي 

حدأ،كسرة ولا حدآ، بمغيرة لست المح، • المارصن معنى أن الجتاني 
المنةالعرب عند الفارقى لأن منه؛ حطأ اوهذا الن1 في بيتهما بمي 

ذؤيب:أبي محول هذا على الدليل الهرمة، 
رجلعلى لاتقوم اذإليه ئقارصا صيملث، لقدأعطيت لعنري 

والماJلربالعطثؤ ثجازى فكيف نمين؟ - مرضى - يكرأ سطو ولم 
التمأ إم،ا يهود إيؤ ؤءاد نيلا• أصدق وهو - وعلا جل  ٥٤٠اوتال 

النة*أ؛،.فالفارض: [ ٦٨؛; yiJi]د'ؤنحاه بثي عواف لأو ولا يد 
والنهىالكريم، بالقرآن بالأسشهاد الكوفيين عناية على دليل وهنءا 

منمحفوطهم كثرة ْع بالشعر، الاستشهاد على وتقديمه ، ذللث، على 
كثرةفي عبيدة أبي أمثال منهج يرتفوا لم أنهم غير الشعر، شواهد 
أصحوقد • الخصوصس وجه على القران دون الشعر بشاهد اعتدائه 

ارتدI حالويه ابن قال حتى بعد فيما العلماء عند إجماع محل الأمر هذا 
غيرفي مما أفصح فهي القرآن في وردت إذا اللغة أن جميعا الناس أجمع 

الزامحروانظر: الأتباري، ابن غير محني ا أجيمولم تصاب، وليد ديوانه جاعع فات ( ١١
أ/أا<؛.لأينالأن؛اري؛/مأ«ه،

.٠٢٦)،، YY؛/وانظر: ، ٤٩٩.  ٤٩٨؛/وانوث المذكر )٢( 
لأبنالأضداد في وما جني، لابن اشام في ولا الهذليين ديوان في لها الهبان )•١( 

{'rxالأنارى 
؛/أ'اْ_'أما0.اوالكرواوونث،)٤( 

.٦٥٦حليف ليوسن، الكوفة ش الشعر حياة انثلر: ( ٥١



I~~jالخ الشعري... الشامي على الاعتماد مدى 

معانيفي صنفوا الذين العلماء أن غير ،. ذلكاأ في حلاف لا القرآن، 
على- واللغة المحو أهل من وكلهم ذلك، ونحو ؤإعرابه وغرسه القرآن 
بصمةمصنفاتهم على الشعري الشاهد غلب ثد — الإحماع هذا من الرغم 
نيالواضحة النلماهرة ارأ0 من الباحثين بعض إليه وصل ما وهدا عامة، 

وحدهيكوف إذ الشعر، على الأساسي الاعتماد هي الحربي المحو كتب، 
مصائربين من والمتأحرين المتهدمين النحويين دراسات، في الغالب، العنصن 

والأحفسكالفراء ابتداء القرآن معاني في صنفوا والدين . الامتشهادا 
المرينمن كانوا سواء النحؤية آرائهم إظهار نصدوا ند وغيرهم والزجاج 

جعلهامما المحو، ائل محل على مشتملة كتبهم فجاءت، الكوفيين، أو 
المحوكتبإ إلى أقرب، جعلها مما ونشأته، المحو لدراسة أساسية مصادر 

للاحفشالقرآن معاني  ٠٠٣١كتاكان وند القرآنية. الدراسات، كتب، إلى منها 
شواهدهعلى وغلبإ الخالصة، المحوية للدراساته المعاني كتبا أقربا 

الزجاج.نم ذلأئ،ل؛،، في الفراء يله نم الحرية^، الشواهد الشعرية 

Iالشعري الشاهد على والغريبر المعاني أصحاتج اعتماد مدى ت ثانيا 
الشاهدعلى اعتمدوا ند والغريب، المعاني أصحاب، أف تقدم 

هناكأن غير المقرين، من عليه اعتمادا أكثر وكانوا كتبهم، ني الشعري 
بقيةبين ومكانته الشعري، الثاهال على اعتمادهم مقدار لمرفة حاجة 

قياسؤيمكن المربج، كلام ومنثور والمنة القرآن من المفسرين شواهد 
الأتية!الصور حلال( مجن الاعتماد هذ.ا 

حالمحيم•لأبن القمح شرح من منتول وم ، ٢١٣ا/لليوطي المزمر )١( 
.١٣٨صد سد  jySjJSوالأسماد الرواة )٢( 

ثرائمدى سق للاخض القرأن معاني من الثاني الجزء ني الضم تهرس انفر: )٣( 
.AA'Y_Un؛<

١٢٥٧-  ٢١١،  ١٦٣-  ١١٥المرط. لفايزة للغناء الترأن معاني فهارس انظر: )٤( 



اممويمتفسيرالقران هي ؤهيرئ ؤهق1م،و ن]تثتا

وغربيه:ارقرآن معاني كتب في الشعوية الشواهد عدد - ١ 
تبينوالغريب، المعاني أصحاب كتب ني الشعرية الشواهد عدد معرفة 

الدراسة،كتب في الشعرا الشواهد أحميت، وند عليه، اعتمادهم مدى 
القراءايث،،وتوجيه والمعاني الغريب كتب من ذكره لى نير مما غيرها وأصمت، 

الأتي!النحو على فكانت، الكتب،، هذْ في الشعرية الرواية حجم للئ، ليتضح 
عيد المؤلف الكتاد م

؛١١٩٥٢ (١٠٠٢ ٠ )ت المثتى ين معمر أبوعييدة  )مجلدان(القرآن مجاز  ١

،٢١٣١٧ (١٠٢ )تء معدة ين صعيد الأوط للاحنش  )مجلدان(القرآن معاني،  ٢

،٣١٧٨٥ ^٢٠٧الفراء)زاد بن يحص  ٠جللارا()٣ القرآن معاني  ٣

٣٦١ ه(٢٧٦)تنتسة بن ملم بن محمي•  )مجلد(القرآن مشكل تأينل  ٤

١٨٢ (٠٢٧٦)^،نيبة بن مسلم ين محمد  )مجلد(القرآن ءرس-إ  ٥

٥٩٦ إ؛راعيمبنامئالزحاج)تااس مجاال.ات()٥ وإضابا' القرآن معاني  ٦

،٤١٤٧٧ )ت«'؛ه(الأصفهاني الراغب،  )مجلد(القرآن ألفانل مفردات  ٧

،٠١٤٦٨٦ يوطهالمينالخلىرت٦٥٧ئن أحمد  مجلد( ١١)المرن الدر  ٨

،٦١٤٦٤ )رت،خمسالنحاس ■حمد ين جعفرأحمد لأبى  مجلدات()٥ القرآن إعراى  ٩

رن،ص؛م أمح، ابن ^/، بن صر  القرءاتوحو0 نى الموضح 
مجلدات()٣ 

١٠

محابصاحب وذكر ، ٣١٧/٢الثواعد الممق رقم حسث،  ٢٦/١القرآن مجاز اننلر: )١( 
عزا.إحصائه اعتعد؛ي علام أدرى ولستا  ١١٥"يلغت، أنها  ٨٨حيان( أبي )شواعد 

عائديكون المكرر ويحدق ترامة، عدى تحقيق ا/٥٣ للاحض القرآن معاني انذلر؛  ٢٢١
الورد.الأمر همد بتحقيق  ٥٧ا/للاحض القرآن معاني ؛ي كماشاعدأ  ٢٨١الشراعي 

شاعدأ. ٨٢٤إلى الشواعد مدد يزيد وبها المكررة، الشواعد اسعدت )٣( 
انفلر)٤( 
انئلر)٥( 
انفلر)٦( 
 )V(انفلر

.٨٩٣داولي صموان بتحقيق المغردات 
الثعريث.الشراعي الخراط أحد د؟ المحقق رنم نقد ، ١٥٩ا/١ المرن الدر 

المنوبؤ.وهمر المنسوب، مميل وب مزالدرامحة، _٧٩ ٨٣/ ١ للنحاس القرآن إءرابا 
٤.١ ١ ٤ م وءااالها القراءات وحوم الموضح؛ي 



لمكن|رخ الشعري... الشامي طلي الاعتماد مدى 

الشعر،أهمية على المصنفات هده في الشعرية الشواهد كثرة ئدد 
معانيعلى كشاهد به القرآن ؤإعراب والغريب المعاني أصحاب وعناية 
نزولزمن الحرب كانت كما فهمها على ومعين الكريم، القرآن ألفاظ 
•مهنها الوحي 

نحمىوسلة ؤإيما لذاتها، مفمودة تكن لم الشعرية الشواهد وهذْ 
إلاوتقريبها، الكريم القرآن معاني لإيضاح المصنفون بها يتعين وسائل 

وآدابهر المفشروط في المصنفون جعل ولدللث، الوسائل، أهم من أنها 
إعرابه؛أو القرآن تفسير يريد من شروط من سرؤلآ ومعرفتها العربيه اللغة 
العرب.بلغة نزل القرآن لأن 

اومسادل:من كثير في مفرد شعري شاهد على الاعتماد - ٢ 
وغريبهالقرآن محاني كب في متعددة اتل وممتفرقة، مواضع في 

بهؤيفؤر السواهد، من غيره دون الشعري بالساهد الاستشهاد في يكتفى 
أبيعند يكثر الأمر وهذا • ذااكا غير أو النحوي الوجه أو القرآن، غريب 
علىاعتمادهم دليل وهذا أتل، بنسبة غيرْ وعند القرآن، مجاز في عبيدة 

بها،يتمل وما اللغوية الدلالة بيان في عليه وتعويلهم الشعري، الشاهد 
Iيأش ما القرآن محاني ك>~—، في ذللث، أمثلة ومن 

الفراء،مرها [ ٤٤زالأنمام: ثيثوده هم ؤ؛دا تعالى; توله عند - ١ 
المنقطعاليائس، ااالم1دل; فقال; الشعر من ؛بيت، بالاستشهاد واكتفى 
عندهيكون ولا حجته، انقهلاع عند يكت، لليي قيل ولذللئج رجاؤه، 
;الراجز قال وتد أبلس، ند • جواب 

نعلم،مس،وسىنال: .\يظتووذنش\ي 
أى:لممحالئ-ماأ'"ُ•

١٥٦انظر: )٢( *والعجاج•  ٢١)
.٣٣٥القرآن؛/)٣( 



يالأكتئاب،نجاهد نئرما وقد يرها، نفوجوم من وجه وهذا 
نولمن نرستا الفراء وقول بالهلاك ليد وابن دى، الرها وف

الطبريأن غير والمكو'>تا، الحجة انقطاع من أثر الأكتثاب، لأن مجاهد 
الإبلأس^٥^ ١٠ت فقال اوسااما لتفاسير ذكرء بعد معناها في القول فمل 

وعند٠ عليه والثدم ء، اليعلى الحرن بعضهم عند العرمتا كلأم في 
بعضهموعند الحجة. انقطاع عند كويت، والالحجة، انقaلاع بعضهم 

ثم.ا. .العجاج.قول ومنه المتروف، المخدود هو ت وقالواالنثؤع، 
أوزعموا الذين عند وأبلنا، قولون افتأؤيل ت بقوله وفثرْ الشاهد، ذكر 

جوابايجر لم أنه بمعتى عنده، والمكوث، الحجة انقطاع الإبلأس 
والأحروزتيمكانو. مقيما إياء أهالو وترك الحثؤع، بمحتى آخرون وتأوله 
لإبليس!فيل ومنه إيلاما، ١^"؛؛^ أبلس محنه• يقال والميم. الحزن يمعتى 

عداءما وأن اليأس، على الإبلأس دلالة أصل أن قارص ابن وذكر 
اليأس.لمعنى عائدء الحاني بقية فتكرن إليه بعود المعانى من 

كلهاتعود والأكتثاب، والحزف كون،، والالحجة، وانة.3لاع فالخثؤع، 
الحجة،انة.هلاع عند الكون، إلا معانيه من الأزهري يذكر ولم لليأس• 

ونئرءاخر شاهدآ اللفظة لهال>ْ نفيره في عبيدة أبو زاد وقال • والقنومحل 
تروية بيمتا وهو مجاهد لقول موافقا تفيرأ 

،دإنلأسل صفرء الوجمة دني الأحماس خسس بوم دحفنزت 

.٢٤٩-  ٩٢٤v/)مجر( اتجري تمر انظر: 
• ١٩٢ا/الانرآن مجاز عييادة؛ي أ؛ي قوله هال"ا 
٠١٥٦العجاج ديوان شؤح م كما الأصعي وهول، تقدم، كما الفراء هدا 

بم/بمأآّ)هجر( انجري تمر 
.٣٠٠الالئن مقاسي انظر: 
)بالى(. iAr\/العرم، نان آا/آأأ، الاإئن هذب ام: 
٠٦٧ديوانم اض: 



٦—|الخ الشعري... ائشاهد على الأعت«اد مدى 

وهذاوحززارا^، وكسرف، اكتناس، »أي: شرحه: في وقال 
•المتقدم مجاهد لتمير موافق 

عندالفراء محي بالأسثهاد الشعري الشاهد انفراد أمثلة ومن - ٢ 
»لالننبقال: [ ٢٣٠]البتر؛: 1نسلإه و يفثنئن وز تعالى: توله ير نف

تودوأنشدوني ل: ١٠وأكننته، كننئت لغتان: نئرئه إذا الشيء أكننت في 
الشاعر:

الأئدٍعرىمن ئكن اللاتي من ات يئدامثلاث مس ثلاث 
هذْالفراء مقالة نقل وند أكننت،اأ من ثكى، • يرؤيه ويعضهم 

قيكننته سنع ااُلم الملبري: وتال ،. ثقا من فهو عنه، اللغة أهل 
الكي،في وأثننته الشيء كننلم، نيد؛ أبي عن روي أنه غير ، ثني* 

الشاعرنول في ممعن وقد جوازها، على فدل • مثلها المفى دفي 
الأموي:قطفة أبي الإسلام 

\بحش وماقالون ثد.داصأمرارااما 
المفسرينرمدمجن أحد فيه يخالف لم اللففله الفراء يه فئر وما 

القرآنغريب كتب في بالاصتثهاد الشعري الشاهد انفراد أمثلة وأما 

>/آا'ا.القرآن مجاز 
فيليثات اربع دعي اتجر، ليش نوائم بيا يعني وقدامبات؛ تالله، على أنف لم 

)تدم(. ١١/٦vاللمان انفلر: الخاح. .ندم 

)ممن(.س ! ١٦العرب يان ، ٢١٨٨أ/الصحاح بم/أه؛، اللغت نهدت، ام: 
لأحكامالجامع ، ٣٠٦أ/)فلر( الوجيز المحرر ، ١٠٢ه/)شاكر( انجري تمر 

.٢١٨٩/٦الصحاح ، ٤٥٣ا</ت انفوآن 
الأءابىا/اا.انفلر: 
تمر، ١٩٠. \ A<\/Tالقرآن لأحكأم الجاح >كلر( الوجيز المحرز انغلر: 

اينممرا/آأأ.



هثثيثث؛

وغيرهما،نتيبة لابن القرآن وغريب عبيدة، لأبي القرآن* امجاز في ثكثيرة 
ذلك،;أمثلة نمن يبعضها، وأكفي 

(٧Jli[ ؤقو،ه آبمنيجر تعالى• توله ير نفعند - ١ 
بنهنام بن العاص بن حالي بن الحارلم، نال غؤياء، ارأي؛ عبيدة أبو 

،؛المغيرلأ 
ألونهالآا*ل"آاشي قطت اجنغ نلثا غشاوء عاليها عيني إذ ئينتك 

الJغة١وأهل المفريزأ؛،، جمع نول *ي الغطاء، I والغشاوة 
يكتفياللغويين بين حلاف، محل لست، الحم، الألفاظ هذه مثل و؛ب، 

إذاوأما اللففلة، على د ليمشه الواحد الم^ي ؛الساهد وغيره عبيدة أبو 
يزيدفإنه العري،، لبعض معتاد غير أسلوبا أو الغرابة، شديدة لفنلة كانت، 

فيسجادئ ^ألأ ت تعالى نوله ير نفعند شواهده في كما شواهدها، في 
ثلاثةلها أورد فقد [ ٢٥]\سم■ ةلأم،4 ؤ، آص كثغ ١قك، 

منعددأ إيراده في ثي، الوذكر الزجاج ذلك في، تبعه وند ،، شواهدل 
ينجدؤأ^ألأ تعالى! قوله في التخفيف، لقراءة توجيهه عند فقال الشواهد 

الكلاملابتداء وااألأ« بمجدورص. ألا - بالتخفيف، »وننقرأ قه:

حلافةحتى عاش إملاعي، شار الرشي، العغزوُي هثام بن حالي بن الحارث ر )١( 
انفلر؛اللغة. من ائل معن وصاله العلاء ين ممرو أبو ادركه الماللئ،. صد بن ميمان 
الأدب،حزاة ، r\\/Tالأغاني 

.Y٨٤٢/ المرة ة الحاّ, T\U/Tالأغاني ،  ١٣٨.  ١٣٧شعرْ مجموع انفلر: )٢( 
,١٣١; الهمان مجاز )٣( 
\.00\إ١لممر الدر ، ٧١ا/ كير ابن تمر ، ٢٧١ا/ )مجر( اتجري نفير انفلر: )٤( 
)غثا(. ٧٦/١٠العرب، لسان اللغت ,، ;،iJjام: )٥( 
.٩٤. ٩٣القرآزأ/مجاز ام: رآ-(

هماهم،ابن بها وقرا يعقوب، عن وووص دالكائص، جعفر أبو العشرة من بها فرا  ٢٧)
حجة، ١٥٦/٢اكراءات،الكشمؤءنوحو٠، ٤٨٠بعة الانغلر؛ وغيرهم. والزري 
,٥٢٦القراءات، 



٦—الخ الشعري.ب الشاهد على الاعتماد مدى 

ومثل. ..شه. اسجدوا ت فيقول يتأنث ثم - ألأنا عليه والوقوف والتنبيه، 
الرمة!ذى نود بالتخفيب سجدوا* يا ®ألا نوله! 

^5حنساثلئرا،اثويانانلإض^ ألأ:ّا

الدنرأىأحر عدى حياثا لكن يإن يذر بتي ث جند با يا'انلجي ألا 
انن،>نمل تمنن وعن نننم عن انلجي ثم اني يا دارنض يا 

فعلواؤإيما نبلنا، من ثعز كما الحرف هذا في الناهد أكثرنا ؤإئما 
تقول:العامة تكاد لا الداء، في إلا »يا« ليحول العانة اعتياد لقلة ذلك 

الأحمثديورد لم حين في بنلأم«أن. ادهن تا ولا: نيد، قدم ئد تا 
٠،٦الأحطللُيث، إلا يورد لم والفناء ،، ١^^ ذي ست، من شعلر سوى 

[٨٨يوسمح ل نيطوه إأ،ءنبمثعؤ I تعالى توله تفسير عند — ٢
آ!قليله، سيرة ارمزجاة! I هميدة أبو تال 
^٢٨،١الحاج من نزحا؛ عتر وحاجة . ..........٠ ...٠ ٠ .٠ ..

.٥٦•- ا/ا<هه ديوانء لظ. نلأ زانت ام من \م' )١( 

الرجز:من الثاني للثعلر الديوان وروايت دُل■ كبان أو أ تميم بلاد *ن بلد نسم ؛ ٣١
ننمبمين ءس أد نم نث

٠٢٧٨ديوانه انفلر: 
.١١٦. ١١٥؛/القران معاني )٤( 
قراص.مدى د. تحقيق  ٤٦٥؟/القرآن معاني انظر: )٥( 
الميري.الراعي مو القاتل )٧( ؟/•وآ. القرآن معاني انظر: )٦( 
؛وصادر0 ، ييت عجر )٨( 

من-ئ1—ء-؛-ب دن*—ول م.بل دن
.٢٨دمان4 انظر: 

القرآنمجاز )٩( 



^^|هريم

بعضنول هو القاليالة اليسيرة بأنه 'رمزجاة، للفظة النمير وهذا 
ونسرهاالخمر ؤإيراهيم الصري، وال1صرإ كمجاهد، لف، المفري 

ولم،. ٠نهاا١٢يوضع حنى، تممي لا ؤيوث، *رديثة معناها: بأن هماس ابن 
وندالشعري، الشاهد من، اضلر هذا عش، دلالخه بيان م، عبيدة أبو يزد 

ؤإنالمعنى،، متقاربة يرايت، التفوهدم اللغة١ أهل لها يره نفنقل 
في،التأؤيل أهل، اختلف اوقد الطبري: نال ولذللث، الألفاظ، احتلفت، 

أمثلةوهناك . ٠تقارJةا بيانهم مجعاني، كانت، ؤإن ذللث،، تأؤيل، عن، البيان 
عبيدةأُي، عند أخرى 

فييكتفي كان القرآن، ألفاظ من، للغرس، بيانه نير نتيبة ابن وهمتي 
_،بشاهد عليها يالأسشهاد اللففلة دلالة ببيان كتابه مجن، متفرقة مواضع 
ءممْ:ذللث، آمثالة وم، ذللث،. ۶^، يزيد ولا الشعر، 

يثيرهءالهتن\ بمص آعميتاى إي مد تعالم،; توله نمير عند - ١ 
وكذا،كن.ا عراني، يقاد؛ يغتل،. أصا؛الث، *أي: تتيبة: ابن تال أْأ ]_؛ 

قولومنه عار• نائلك: يطلج، أناف لمنر ق؛ل( ومنه ■ بي ألم إذا واعتراني: 
الا؛غة:

ومجاهد،عجاءس، ابن اللمظه به فمر الذي هو التمسير وهذا 
علىنسة ابن حرص على دليل وعذا زيدّ، وابن والضحاك، وقتادة، 

أملتفسير وهو السالف،، نفير 

.٣٢٤. T\A/\r)مم( اتجري تمر اظر: 
\.00\\/هذب اطر: )٣( . T\w/\rابق اناسر 

.٣١٨ا/الترآن مجاز )٠( . wTSUإ)ممحر( انجري تنسر 
.١٧٨الترآن غرم، تمسر )٧( . ٢٢٢ديوانه انظر: 
.٤٤٨.  ٤٤٧/١٢)ىءر< انجري نمير ام: 
.T١٥٩إ^o\. الأنة ^J-_، لانراء القرآن .عاتم، ، ٢٩٠\إ القرآن مجاز انفلر: 



إإ~ذةذ^إإلخ اJشعري... الثاس على الأعت٠Lد سى 

فمرهمن اللغويين من اّيئ، من به اصتثيل الذي والشاهد 
منبأنه سرء من وئهم ،، للطلب١١التعرض من بأنه شة ان قرء كما 

فقولهIذلك، عالي يدل البيت وسياق ، منها عار كأنه الثياب حلق 
أعلم.واش المراد ليري نمير ثيابيُ احلما 

ابنقال [ ٤٣اابو\ي؟.' ثوآءُه I تعالى فوله ير نفوعند - ٢ 
'•الهلليم وصف *ي الشاعر قول وئحوء الحتر، من شيتآ ثص لا • ابمال ت ثنية 

نواءص
شيءار؛،.فيه ولا تح، لعنلمه ليس أي: 

وغيره،عباس كابن ءهواءا، للمهلة السلف أكثر تفسير هو وهذا 
هذه*وأولى ت لف التفميرات حكى أن بعد فقال العلبري واختاره 
خاليه،أيها معناه: نال: من قول ذلك تأؤيل في بالصواب عندي الأقوال 

كلتمي العرب أن وذللت، شيثا. تحمل ولا الخير، من شيء فيها ليس 
أخرىأمله وهناك ■ العر من اهدين يوامسهد ، هواءء خاو أجوف 

الغريب،المعنى على بالدلالة الشعري الشاهد لانفراد قتيبة ان محاب في 
بيانفي عليه والاعتماد الشعري، يالثاهد الثقة يعني مما ، للفعلة 
الغري؛ة.للفنلة اللغؤية الدلالة 

الشعري:الشاهد في الأسشهد ٣مانب استيفاء 
وحجهلغويه، وثيقة الشعري الشاهد والغرم، المعاني أصحاب تعد 

تياويباسهم/هها.اظر:)٢( )عرا(. الرب  jUانظر: )١( 
وئامه:بت، من جزء )٣( 

مواءب-دجؤ• ان الييمذ صنل يوقر منها الرحل كأن 
صغيرانمق دتيق - النعام لثن وم - ظليم فوق صعل' فوق اكافة، س من مها: 

.٦٣الديوان انظر: ؤر،. ء.الجؤجؤ«: الرأس، 
.v١٣/١٣)سمر( اتجري ضير )٥( . ٢٠٠اممرآن رب تنير )٤( 
.٢٠٨، ٢١٩القرآن غرب تمر )٦( 



ؤؤثايروؤمؤ(ضسو\س\ميمهيئا 
يدلأن يمكن ما كل فيتقهبمّون وجوهه، على يقلبوئه ولذللئ، مقبوله، 

اعتمادهمصور من صورة وهدم وغيرها، والمحو اللغة من المن هدا عليه 
ذلكومن دلالاته• جمح امحتفياء على وحرصهم الشعري، الشاهل• على 

الحاجةتكررت إذا وذللت، الواحد. الوجه على بالمن الاستشهاد تكرار 
مماثل.مونحع أو أحرى، مرة المرصؤع بمصثا إلى 

الغنوي1سعد بن كعب الشاعر قول ذلك أمثلة ومن - ١ 
مجسث،راامحتدذاك سشمحته يلم الندى إلى يجيب مى دعايا ودلع 

ؤرهؤ،ليصت|إم؛وأ ت تعالى نوله ير نفعند عبيدة أبو به استشهد فقد 
المن،،نن.كر .* . الفنوى. كعب قال • بمصوني • ُأى فقال• [ ١٨٦]١^٠؛ 

علىيه الاستشهاد كرر نم • مجسب،® ذاك عند يجبه فلم • ُأي نال• نم 
منمواصع في بمعنئ، والإجابة الاستجابة أن وهو ه، نفالوجه 

ءسدةأ؛آ.أبى عن نقلا ه نفالوجه على قتيبة ابن به واستشهد كتابهأ٣،• 
الأعشى:قول كن.لالأ، الأمثلة ومن - ٢ 

الئاشرآىللمت تجا يا رأوا منا الماس بقول حض 
آلئثؤرهؤَةثلأى تعالى: قوله ير نفعند عبيدة أبو به اّتشهل• فمد 

كررْنم فاوكرْ• ،. .®١٦• الأعشى• قال الماشر، اممدر فقال: ٩[ لفا>: 
أحرىمواصع في نفسه للوحه 

وغريبه:القرآن معاني كنس، شواهد عراء ش— 
معانيكتب، فى عرهم يالاستدلال فى الشعراء نمسجا تماوت 

انظر
انظر
انظر
انظر
انظر

ا/؟آ•الانرآن مجاز )٢( . ٩٦الأصمات 
،\.U/Y، ٣٢٦، ٢٤٤ا/«أا، القرآن مجاز 
.٢٣•القرآن مشكل ■أويل ، ٣٩٣، ٧٤القرآن رب تمر 
Y١٥٣/القرآن مجاز )٦( • ١٩١ديوان،• 
.٢٨٦، Y'Y/Yالقرآن مجاز 



إلخالقعري... القاس عش الاعتماد مدى 

فيالشواهد جميع ئحصر نمت وقد ومشكله، القران غريب وكتب القران 
كنونسبت وقاياليها، درستها التي ومشكله وغريبه القرآن معاني كتب 

محيشعره من به امتشهي الذي الشعر ومقدار وعصره، محبيالته إلى شاعر 
وقدجدول، محي ذللث، ومحيديت، الدراسة، شملتها الي الكتب من كتاب كز 

أمامومسنا بأكترهم، مبتدأ شواهدهم، كثرة بحسس، الشعراء أسماء رتبت، 
فيه،عاش الذي الزمني وعمره إليها، ينتس( التي، قبيلثه شاعر كل 

شاهدإلا له يكن لم من استبعدمحت، ومحي بشعره، استشهد الذي والكتاب 
ثالإطالة حشية الشعراء من واحد 

الاستسهال:في والغويب، المعاتي أصحاب، عليهم اعتمع، التين لشعراء ا٠ 
موبا1مآن نارولال4قفاا سافيالمر؛ن القرآنعجا3  القبيلة ايثاعر م

١١ ١٢ ١٩ ٦٧ جاهلي كر ضبن ميمون الأعشى  ١

٥ ٦ ٩ ٦٧ إملأس موحّ العجاج ٢

-

١٢ ٥ ٦٥ إملأُى ٢٣يمم العجاجبن ريبة  ١٠

-
١٦ ١٩ ٥٢ إصلأس عطةبن جرير  ٤

٤ ٦ ٨ ٤١ مخضرم هوازن العامريربيعة ين لد  ٥

٦ ١٧ ١٦ T\ إسلامي الت;اب الرمةذو  ٦

-
٦

-
٣' إٌلاممح، أصد نيدين الكميت  ٧

٧ ٩ ٢١ جاهلي غطفان الذبيانيالايغة  ٨

-
٤ r\ ٢٠ إسلأس ٢٣ الفرزدق ٩

٨ ٩ ٨ ١٧ مخضرم ُذلي الهذليذؤم، أبو  ١٠

٥ ٣ ٦ ١٧ جاهلي مزينة ّدك،أمح، زهير؛0  ١١

٩ ٦ ٦ ١٧ مخضرم هوازن الجعدىالنابغة  ١٢

-

٨ ١ ١٦ جاش كر العبدبن طرفة  ١١٠

-

٤ ٦ ١٥ إسلامي ،تغال الأخطل ١٤

- -

٧ ١٥ مخضرم الأزل ثابتن حان  ١٥



ادمحريمالقرآن تشمير في ت]1ثت[

غروباإقر|ن العشقوناريو  عءافيالقر؛ث 2LLi_J| الشاعر م

- ٤ ٧ ١٤ مخضرم باهلة الاضأحم ابن  ١٦

٣ ٤ ١ ١٣ إملأس موازن الخيرياراص  ١٧

- ١٠ ١٧ ١٢ جاش كنية التيسامرؤ  ١٨

- -

٢ ١١ مخضرم كانة الدوليالأموي أبو  ١٩

٢
-

٢ ١١ مخضرم موازن شلتن أثي بن تجم  ٢٠

-
٩ ٣ ٩ إ-لأس كر انمضالنجم أبو  ٢١

- ٤ ١ ٩ مخضرم ذييان صراربن الثماخ  ٢٢

- -
٦ ٩ \ص بتملحم المائينيد ين عدى  ٢٣

- -
١ ٨ إسلأس ٢٣ الأرنهلحميد  ٢٤

-
٣ ٢ ٨ سمرم الربان تؤلببن النص  ٢٥

-
٣ ٢ ٧ مخضرم ضء الطائيزيد أبو  ٢٦

- -
١ ٧ إسلأس الأزد الأنصاريالأحوص  ٢٧

- -
١ ٧ جاض ضء الهناشحاتم  ٢٨

-
٣ ١١ ٧ مخضرم {JT

الحهليثة ٢٩

- - -
٧ مخضرم ^»«م مرداصبن الماس  ٣٠

- - - ٦ يمحضرم عدوان العدوانيالأصح ذو  ٣١

- - -

٦
- - عوانةبن الزمان  ٣٢

-
٢

- ٦ جاض نمتم عييةبن علقمة  ٣٣

- - -
٦ إّلأس ريبةأبي بن عمر  ٣٤

-
٧ ١١ ٦ جاض مس شدادين عنترة  ٣٥

- -
٣ ٥ جاض ذيل حراشأبو  ٣٦

- - -

٥ \ص ذيل الهذلييتر أبو  ٣٧

- - -

٥ جاض يغاح حىالريا الأبيرد  ٣٨

- - -
٠ جاض أمد حازمأبي بن بشر  ٣٩

- - -

٥ جاض ^٠٠٢مسلم الملمىندبة بن حفاف  ٤٠



آتتثق[الخالشعري... الشاهد على الاعتماد مدى 
تاريلالسقل القرانساق  هجانالقرآن العحيه الما_أ_لءر الشاعر م

- - -

٥ جامحلي ثميم جندلبن ملامة  ٤١

-
٣

-

٥ إسلأس نرض الرمانمس بن اش عبد  ٤٢

- - -

٥ جاهلي هذيل ربعيبن مناف عد  ٤٣

- - -

٥ مخضرم هذج يكربمعد بن عمرو  ٤٤

٣ ١ -

٥ إسلاص حزاعت عزةكثير  ٤٥

- - -
٤ إسلامي ؛رص عرمةبن إبراهمم  ٤٦

٣
- -

٤ جاهلي ،_حم حجربن اوس  ٤٧

- - -

٤ جاهلي طهي؛ المثىبن جندل  ٤٨

-
٣

-
٤ جاهلي هوازن اكسةبن ليند  ٤٩

- - -
٤

- -
الحكيمين الصقر  ٥٠

- - -

٤
- - حزنبن القلاخ  ٥١

- - -
٤ مخضرم مزينة زعتربن ممب  ٥٢

-
٣

-
٤ جاهلمح، بالة؛س نمدك،ا المقت  ٥٣

- - -

٤ جاهلكب رمحعة المهلهل ٥٤

- - -
٣

-
مازن المازنيممر أبو  ٥٥

- - -
٣ جاش الأزل الجلأُحمن آححة  ٥٦

٤ - -
٣ جاض ٢٠٣٠لعم ينمربن الأسود  ٥٧

- - -
٣ إسلامي ٢٠٣—،_ععع رميلةبن الأشهب  ٥٨

- ٤ ٣ ٣ جاض ثقف الصالتأبى بن أمية  ٥٩

- -
٣ ٣ جاض نمر العودحران  ٦٠

- - -
٣ إسلامي قريش حاليبن الحارث  ٦١

- - -
٣ جاض هذلي الهذرجلية بن ساعية  ٦٢

- - -
٣ جاض الأزد الشفري ٦٣

- - -
٣ جاض  l—٢٠٢٠—__عس المريدعمرو ُن صحر  ٦٤

- -

٣ ٣ جاض أصد الأبرصبن همد  ٦٥



الكريمالقرآن تفسير في ؤهيرئ ؤءقام،ر :لئثت[

القرآنغريب  الشقرتاويو  ٠عايىالقرآن عجازالقرآن ال.ح^عا الص_1لة الشاعر ء

- - -
٣ جاهلي تخف كلثومين صري  ٦٦

- - -
٣

- رمحعة الرصغيلان  ٦٧

- - -
٣ إسلأس عقا

(Jir الميلىالقحيف  ٦٨

- - -
٣ جاهلي ٦٩

- - -
٣

-
سعدفنو  العدىمالك بن ياحٍى  ٧٠

- - -
٣

- - صةبن يزيد  ٧١

-
٣

-
٢ إسلامي طيء حكمبن الطرماح  ٧٢

- - -

٢ جاهلي بوعام الطفلبن عاص  ٧٣

- ١ ٤ ٢ إسلامي تغل التغلىالقءلا٠ى  ٧٤

- - -
٢ مخضرم هديل الهذليالمتنخل  ٧٥

-
٣

-

٢ إسلامي حمير الحميرينهمخ بن يزيد  ٧٦

- - -
٢ إسلأس الأزل مالكبن كى  ٧٧

-
٢ ٤ - جاهلي إياد ١^^دواد أبو  ٧٨

- -
٤

- مخضرم عجل العجلالأغلب  ٧٩

- - - -
مخضرم نقتما  الأمكربن أمية  ٨٠

-
٣

- -
مخضرم ذييان ميادةابن  ٨١

- -

٥
-

إسلامي قفاعق ٌعصبن جمل  ٨٢

-

٥ ٧
- إّلأس هلال الهلاليثور بن حميد  ٨٣

- -
٣

- جاهلي عجل كراعبن سويد  ٨٤

- -
٣

- جاهلي ياّس الخويؤلغيل  ٨٥

-
٤

- - إملأس - العنابي ٨٦

- - ٤ -
مخضرم مؤحم المعدك،المخيل  ٨٧

- -
٣

- إسلأس رط ،>،٢٠١١أوس ٌحن؛ن  ٨٨

- -

٤
-

إسلأس نخاعة 1ّ مب•  ٨٩



~~~r|إلخ الشعري... الساهد على الاعتماد مدى 

لتكونالأتي الجدول في الس-ابق، الجدول حلاصه وندحمعغ 
دفة:أكثر التائج 

قتيبةابن  الفراء عبيدةأبو  عم،در

الشءاهدالسياحي الشعراء احدااسم  الشعراء ،الشواهل الشعراء

١٥٠ ٧٩ !•ا ٩ ١٩٨ ٦٥ الجاهلي

١٠١• ٢٤ ١١ ٨ ١٦٠ ٤١ المخضرم

٩١• ٢٢ ٢٥ ١٢ ١٩٢ ٥١• الإسلامي

٢٩٦ ١٢٥ ٧٢ ٢٩ ٠٥٠ ١٥٩ القحمؤع

القرأنمعاني كتب في الشعراء لأسماء الجدولين هدين حلال ومن 
يلي!ما يتضح شواهدهم، وعدد ومشكله، القرآن وغرم، 

الجاهلة،شعراء على وغرييه القران معاني أصحاب اعتماد أولا• 
فياوأق الالفصل فى يلمهم دراسة تقدمت الدين المفمرين سقوا وقد 

بنعمرو أبي عن روى وقد غيره، على وتقديمه الجاهلية، يشعر الاهتمام 
هداإن بل . ذكنها تقدم ذللئ، في روايايت، والأصمعي عبيدة وأبي العلاء 

كتم_،وهي ير، والتفوالنريس، المعاني كتب غير في ملحوظأ كان 
حمحهاالتي فالممفليايت، قديما. صنضت، التي الشعرية الاحتيارات؛ 

وستينلستة ومقعلوعة نميدة وثلاثين مائة تضم )ءت،ملأا( الضبي المفضل 
ثلثيوأكثر الجاهلية، شحراء من منهم وأربعين حمسة من أكثر ثاعرأ، 
نصيلأةعن وتينتن على تحوي والأصمعامت، ٠ مخضرمون بقتهم 

حاهليون،منهم أربعين على يريد ما شاعرأ، وسبعين لواحد ومقهلوعة 
مخضرمون.بقي من نصف، من وأكثر 

وأربعينتسع على فاحتومتا للقرشي، الحرمت،اا أشعار جمهره ١١أما 
كلهوهدا والمخضرمين. الجاهلين من حلهم شاعرآ، وأربعين لتسعة قصبية 

فيالجاهلية، لثعراء والتفسير والرواية اللغة علماء ءليقارتإ تقديم على دليل 



^^؛ممئيم

تدؤينوأن يره، ونفوغريبه القرآن معاني س وممنفاتهم استشهادا^ 
واللغةالكريم، القرآن خدمة يتادؤينه البدء مند ب مراعى كان الشعر 

لمقدماتهم في ذلك، الشعرية المجامح عذه أصحابؤ أكد وقد العربية، 
شعراءعن هارون الملام وهمد شاكر أحمد المفضالمات، محققا نال وليلك، 

الإسلام،صدر أو الجا٠المة في كان ممن *كلهم ت التعرية المختارايت، هده 
•أ والصرف(( والمحو والملأغة الغريب في الحربية شوامحد أكثر شعرهم ومن 

والغريب،المعاني أصحاب يهم استشهد الدين الثعراء عدد وتد 
أكثرالشواهد من لهم وئت، ثاعرأ، ثمانين مجن أكثر الجاهلية شعراء من 
المفسروننئلها ند السراهد وهانْ ساهدا، وأربمن ة وخممجاُتين من 

التمسر.كتب في ذلك يعد يها واصتثهدوا 
أصحابعد الجاهلية شعراء مقدمة في الأعشى الشاعر يأش ثانيات 

استشهدفقد رين، المقعند كيلك، حاء أن سبق كما والغريب،، المعاني 
ساهدا،عر بتسعة الفراء له واستسهد ساهدا، ومتين يعة بعييدة أبو له 

شاهدآ.عثر باثي قتسة وابن 
بشعرالعناية على تلاميده يحمثؤ العلاء بن عمرو أبو كان وند 

الأءشىاالبشعر *عليكم ت يقول حيث، به، للأستثباد الأعشى 
الشعراءمن التميمي العجاج الشعراء من الأعشى يعد وجاء 

والفراءساهدا، وستين بعة بعبيدة أبو له اسهد فقد الإسلاميين، 
يرنففي حاء أنه تقدم وتد شواهد، يتة تتيبة وابن سواهد، يتسعة 
وفرةعلى يدل مما وليد• والمابغة الأعشى يعد الرابعة المرتبة في الطري 

بها.والمفسرين اللغؤيين وهاية شواها-ْ، 

\/٧.والثعراء الشم ا/ه، العرب أسار جمهرة انظر؛ )١( 
٦.المنميان تحقيق مقدمة )٢( 

؛عدها.وما T • ١ / ا الرب أشعار جمهرة انظر• )٣( 



لخقتاالح سسالسعريس.

يمسعروالمفسرون وال^^امب المع^م^ أصه^^يا مسسس^^^ ما وأكمر 
مثهورأهدا كان وند ، واللنة القرآن غرب على روبث وابنه العجاج 

امرئقوله• الأصمعي عن العسكري ؛٥^ إي؛ حتى المتقدمن العلماء عند 
والعجاج،رويه ورجز نذيل بثعر فعليه الغريب أراد س ت والعلماء الرواْ 

شعرمن الغريب أراد ونن والمعاني. الغريب شعرهم في يجتمع وهؤلاء 
شعرففي الثقه الشديد الغريب أراد ونن • الرثؤ ذي أشعار ففي المحدث 

لمزاحمدالراعمح،، الهلالي، ثور بن وحميد أحمر، وابن مقل، ابن 
،•الشلي«ر

القرآنمعاني أصحاب تطيق في ظاهر الأصمعي ذكرْ الذي وهذا 
وكنرةالشعراء، هزلأم بشعر العناية نى رين والمفالقرآن وغريس، 

وثلاثونواحد عبيدة أبي عند شواهده من ورد ند الرمة فدو شواهدهم. 
وعندشاهدآ، عثر ستة _ لالث^راهد بته ننلة هع — الهراء وعند شاهدأ، 

وروبة،الحجاج شواهد من ذللت، من وأكثر شاهدأ، عثر سبعة قتيبة ابن 
٠هذا محة سن ما التمر كسب فى ذكرته وما السابق، الجدول وفى 

العانيأصحاب كتب في شواهدهم عدد تباين يفلهر الشعراء وبقية 
المابق.الجدول حلال من والغرب 

علىللاعتماد المقام يقتضيه حاصى سبب هناك يكون قد ت ثالثا 
هوله تشهد يالذي المعنى أن وهو آحر، دون بعينه عمجر شعراء 

اللفغلةأن على يدل مما قبلهم، من دون العصر هذا أهل عند المحروق، 
دلالي.مملور عليها طرأ قد 

علىطرأ ما عبيدة أبو ذكر فقد ٠رالحنيمجا، لفغلة ذللت، أمثلة ومن 

نقل•الهلالي، الدين نني حولة للدممور؛ والعجاج روبة اراجتز *ي لمية يراصة انئلر: )١( 
لذلكوصنعت، شعرهما، في اللغة غريب شالت لغؤية يرامة الشاعرين أراجيز لرب 
•ج؛د-أ لميأ معجما 

.١٦٩الأدب »ي انمون )٢( 



الكريمالقرآن تفسير في ؤءقاء> ١——ا 
====================^

إبراهيم،دين على كان من الجاهلية في ٠االحنيما فمال! تطور من معناها 
منوبقي نون، التنامخت، لما حنيفا البيت وحج احسن من محمي ثم 

ولمإبرامم، دين على حنفاء نحن : قالواالعرب، من الأوثان يعبد 
ذوقال المسللم. اليوم؛ والحنيث والختان. البيت، يعج إلا منه يتمكوا 

الرمان:

تتئزرا،اضص قن)، ومن حتيما، رأنه النشؤ الظل حالم، إذا 
القبلةتقبل تالحرباء هذه أن البست، ومعنى ،. الحرباء*ل يعني 

النصارىقبلة وهي المشرق؛الغداة وتستقبل بالعتي، 
١( ١٧)^،الإسلامي الشاعر الرمة ذي بشعر عبيدة أبي واستدلال 

الجاهليين؛بشعر الاستشهاد المقصود المعنى يودي يكن فلم مقصود، 
معمعناْ تغير وكيفا زمنه، في الحنيفا معنى على الدلالة يريد لأنه 

للشواهدالمعاني وأصحاب المقرين احتيار عله ، يكشفقد وهدا الزمن، 
غيره.دون معين دلالة زمن في اللفغلة معنى على للدلالة 

المقصودفي الأحفش عن القول هدا مثل الأزهري نقل وفد 
الجاهليةمن معانيها تطوريت، التي الألفامحل من اللفعلة وهده ؛الحنيف،ر؛، 

أحلمت،التي، الفئة تللث، بمعنى القرآن في استقريت، ثم الإسلام، إلى 
وبعداالإسلام فبل والأوثان الأصنام عبادة ونبدمت، ممه، عبادتها 

القرآنمعاني كتب أصحاب التزام الجدول حلال مجن ئبين رابعا؛ 
عندوالوقوف الشعراء، بشعر الاحتجاج في تقرر بما القرآن وغريب 

المقاييس،هذه وصعوا الدين العلماء من عبيدة وأبو بعينهم، شعراء 

الأربنهاة وانظر: ديواة )١( 
؛.A/Y)ثظر( الوج؛ز المٍرر انظر: )٣( .ج1زالقرآنا/خه. )٢( 
.١ ١ ٠ ه/ اللتة تهذيب انظرت )٤( 
كبفي تميرها وموانحع ٥ السة ، ١٠٥يونس ، ١٢٥التاء ،  ٦٧عمران آل محورة انغلرI )ه( 

.١  ٦١- ١  ٥٧أبوعودة لعودة القرآن ولغت الثعر لغة ين الدلالي المملور وكتاب التمر. 



r~~T~T|~الخ الشعري... الشاهد على املآعت٠اد مدى 

هذاظهر وند والأصمعي، هو العلاء بن عمرو أبي شيخه عن وأحدها 
كبهم•ني جفا 

تعبيدة لأيي ان المر مجار في الشعري الشاهد اعتماد مدى 
وكانالنواهد، من غيرها عبيدة أبى عند الشعر شواهد نالت 

عبيدةأبو اعتمد وقد إليه، يدهب، لما الاحتجاج في الشعر على حريما 
وشرحالمفرداُت،، وثؤح القرآن، غريّط على اللغوي الاستدلال عليه؛ي 

مختمروكلامه الشعر، من ؛الشاهد مثاشرةالأية نر وربما الأسالسب،• 
المواصع.غالب، واللففلتين»ي اللففلة يتجاوز لا حدأ، 

ينوحموسعة بمائة القرآن مجاز كتابه نى عبيدة أبو استشهد وند 
نسبتجالي الشواهد و؛لغت، اسمه، جهل من غير أسماؤهم عرفته شاعرأ 
نصيبكان وقل • شاهدأ ين وحمهاتة حمالمحروقين الشعراء لهؤلاء 
العمرمن الشعراء هؤلاء من ومتون فخمة كبيرأ، الجاهلية شعراء 

ويمانيةمائة بلغت، حيث، المائتين نقارابه شواهدهم وعدد الجاهلي، 
شاهدأ.وتعين 

وأربعينواحدأ عاردهم بلغ فقال وحسان كلبيي المخضرمون وأما 
.شعرياشاهدأ وستين مائة عبيدة أبي عند شواهدهم و؛لغتإ شاعرأ، 

الجاهلية،شعراء يحد الثانية المرتبة في فجاءوا الإسلام شعراء وأما 
عددبلغ وفد الرمة وذو وحرير، رزية، وابنه العجاج، مهدمتهم وفي 

وامتينمائة شواهدهم وبالغت، شاعرأ، وحمين ثلأثة الإسلأميين الشعراء 
والنحووالمحاني الغريب، الشواهد هذه سملت، وقد شاهدأ. حين وت

والتصّريم،.

للفراء:القرآن معاني في الشعري الشاهال على الاعتماد مدى 
أنتعليها واعتماده الشعرية، بالشواهد محايته كانت، فقد الفراء وأما 

كذللث،.معانيه في منها استفاد كان ؤإن عبيدة، أبي من ظهورأ 



الكريمالقرآن تفسير فى ؤأق1صر؛كري  ٢٦
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منشاهد ؛مانمائة يقارب ما على للفراء القرآن معاني اشتمل وقد 
وبقيتشاهدأ، وسبعين اثنين إلا منها ينب لم الهراء أن غير الشعر، 

فيبيئة الشعراء عصور على التحرق يمكن لم وليلك نسبة، دون البقية 
التيالشواهد وJلغ٠ثV شاعرآ، وعشرين تسعة بشعر استشهد أته غير كتابه. 
.شاهدأ وسبعين اثنين لهم نبها 

لهمسست، فقل. يشعرهم استشهد الدين التسعة الجاهلية شعراء فأما 
ثمانيةسدهم بلغ الأين المخضرمون وأما سعريا، شاهدأ وثلاثين ستة 

الإسلاميونالشعراء وأما شاها.أ، عشر بأحل. لهم استشهد فمد شعراء 
فقدشاعرأ، عشر اثنا وعددهم يشعرهم استشهد من أكثر هم الدين 

٠ّاهدأ وعرين ة بخملهم استشهد 
تيبة:لابن القرآن مشكل تأويل في الشعري الشاهد على الاصماد مدى 

القرآنمن علىآيات، المعترصين لشبهات ردأ هدا كتايه قتييأن اين صنم، 
درايّمن ويرٌي، اش، كتاب عن يدب أن فأراد فيها، الصواب وجه لهم ضن لم 

فيهمنهجه وذكر ون، يلبما للتامى ؤيكفإ البينة، والبراهين التيرة، يالح*ءج 
منذللث، تنبهلآ مالقرآن، مشكل لتأؤيل جامحا الكتاب هزوا *ألفت فقال 

معللعلإمام مقالأ فيه أعلم لم ما وحاملأ والإيضاح، الشرح في يزيادة التفسير 
منرين المقأقوال على اعتمد ئد أنه يعني مها • العرب* لغات، على 

.وشعرهاالعرب لغة على فيه اعتمل. ئولأ لهم فيه يجد لم وما اللقط، 
لكثيروجمعها ولغته القرآن حول يمقا.مة كتايه قتيبة ابن يدأ وقد 

اممهأقامه الذي والشعر بها، نزل التي العربية وأمرار اللفغل، بقليل المعاني 
فيومذاهبهم كلامهم في الحرب وسنن لغيرها، الكتاب مقام للعريية 

القرآن،يلاغة لوجوه بابا عقد نم جميعا، بها نزل القرآن وأن تحبيرهم 
منأمثاله بذكر يعقبه ثم منها، اممه كتاب في ما يدكر أن عرصها في وطريقته 

.١٨. ١٧الخرآن ثكل -اؤيل 



الخامماساصري.س ض مدى 

لتأؤيلعقد مم كلامهم في النامي اصتعماله وما العرب ولغات الشعر 
الحروفوهي النظم وفساد الاستحالة بها القرآن على ادعى التي الحروف 
صورمن مشكلا رآْ ما عن الكلام في قمع ثم السور. أوائل في المقية 

أحرى،مرة إليها يعود نم غيرها، إلى السورة من فينتقل ترتيب، دون القرآن 
بتكرارفي وقع الذي للغموض الجن سورة إلا بتمامها سورة يتناول ولم 

اطهقول من فيها ما واشتباه وكرها، نصبها في القراء واختلاف ارأن®، 
للمعانيالواحد الالففل اربات ت عنوانه بابا عقد نم الجن، بقول تعالى 

للكلمة،المعتى أصل يايكر حيث الغريب، معاني في جديد وعو المختلفةاا، 
الشعر.شواهد من بكثير كله ذللث، على ؤيأتى عنه، المتهرعة المعاني ؤيعدد 

الكلمةمعاني فى الغموض مسألة هادا كتابه في فتية ابن عالج وتد 
لغفلآمعناه غمض ما يشمل والمشكل المشكلة، والأصالببج المفردة، 

٠تركيأ أو مفردأ 
شعريا،شاهدأ وحمين وتسعة تلاثمائة على هادا كتابه اشتمل وقل 

استشهدالذين الشعراء وعدد وبلاغية. ونحوية، لغوية، شواهد منها 
الجاهاليونيمثل شاعرأ، وثلاثين مائة بالغوا هذا كتابه في بشعرهم 
وعشرونأربعة المخضرمين ومجن شاعرأ، وسبعون تسعة وهم غالبيتهم 

منمحلاثة يشحر واستشهد ماعرآ، وعرون اثنان الإسلاميين ومن صاعرآ، 
باغوهال. بشعرهم. العلماء واستشهاد العباّية الدولة أدركوا الدين الشعراء 

•شاهالسآ وستين وواحد ثلاثمائة بها استشهد الش الشواهد عدد 
قنمة:لابن القرآن غربب، في الشعري الشاهد على الاعتماد مدى 

فيوسهل-ا منهجا ساللته فقد القران، غريمي، كتابه في تتيبة ابن أما 
وتراحمهم،وؤلبقاتهم الشعراء بشعر معرفته سعة مع بالشعر، الاستشهاد 

أنواليره نففي فدم أنه إلا مشهورة، تقالة ممجمنفات ذللث، س وله 

١القرأن ثكل -أول اطر: 



إلىفيه رجع ذلك في نولا لهم يجد لم وما الممرين، وكلام لف، ال
يثكلما على ؤإنما الواردة الألفامحل كل على تشهد يلم إنه ثم الشعر، 
الذياوغرصنا ت الغريب مقدمة في قال وليلك معناء. ؤيغمض فهمه، 

الوأن ومجمل؛ نوصغ وأن ويكمل، ثختمز أن هدا كتابنا في امتثلناْ 
المتعمل،الحرف، على الدلالة ئكثن ولا الميتدل، اللفظ على نستشهد 

السعر،من ماهدا ومماسن واسن مامة على هذا كتابه امحتمل وقد 
الشواهدمن كلها ومحواهده الكتاب،، لحجم بة يالنمتومحهل رقم وهو 

عددبلغ وند القرآن. ألفاظ من الغربج، ببيان كتابه لاختصاص اللغوية 
ثاعرآ،وثمانين واحدآ هارا كتابه في بشعرهم استشهد الذين الشعراء 

مخضرما،شاعرا عشر وثمانية الجاهلية، شعراء من وأربعون واحد منهم 
الدولةأدرك عر آ لساهد بأي يحتج ولم إمحلاميا، اعرآ حممرون وع 

شعريا.شاهدأ وثمانين واثنين مائة شواهل.٥ عدد وبغ العباسية، 
والمعانيالغرس، أصحاب، أكثر كان عبيدة أبا أن تقدم مما ؤيلاحفل 

لقائليها،الشواهو بنسبة والعناية الشعراء، وعدد الشواهد، كثرة حيث، محن 

إلاشواهد0 من يبج لم الذي الفراء نم فتيبة، ابن ؛، JLISبعد يأتي ثم 
الشواهدية لنعبيدة أبو أولاها التي العناية لهذه كان وند الفلتل■ 
ذللت،بعد التفسير وكتب، ومعانيه القرآن غريسج كتب فى أثرها الشعرية 

وتفّامحيرهم،كتبهم في ءبيا.ة أبي شواهد العلماء نقل فقد كالعلثري، 
١عبيدة لأبي روايتها معزوه اللغوية المعاجم أصحاب عنه ونقلها 

وغريبهتالقرآن مماتي كتب( شواهد شعراء ائل ق— 
عصوريشعراء زمنيا القرآن وعريسج القرآن معاني كتب( أصحاب تمال 

الزمنيةوعصورهم شواهدهم وعدد الشعراء إحماء أظهر وند الاحتجاج، 
وهوللاستشهاد ثالثا فيدآ العلماء أصاف( وك الضوابط، يتالك( الالتزام د1ه 

■٣ القرآن غريب نمير 



الخالشعري... الشاهد على الاعتماد مدى 

وجهعالي الأول الساب في عنه الحدث سق وقد المكاني، القيد 
التأصل.

كسبفى ذكرهم ورد لذم، ا السهراء نصت وقاا« 
توهى درسها، الى القرآن وغريب القرآن معاني 

عسدة.لأ،ي القرآن مجاز 
للفراء.القرآن معاني 

القرآن.رم، غ .
ي.لأن كلأسا القرآن ذكل ض . 

الذينالثعراء عدد حسب القبائل قيه رتبت جدول في ذلك وقيدت 
معقبيلة كل ء لشعرا هد لسوا ا وعدد القبيلة، تللث، من يشعرهم استشهد 
القبائلبعض عن المتمرى والأفخاذ البطون ألحقت فد أسي ملاحظة 
الحقيقيالقبائل عدد من أقل الجدول في العا.د فظهر بأصولها الكيرة 

Iبشعرهم وغرسه القرآن معاني أصحاب، اسشهد الدين 
الشعراء الصيله م

١٠٥ ٣٠ لمع ١

١٤ ١٤ أمي. ٢

٢٤ ١١ الأزد ٣

٢٨ ٩ بكر ٤

١٣ ٩ هم؛س ٥

١٧ ٧ غطنان ٦

١٥ ٧ عامربمو  ٧
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١٢ ٥ هذيل ٩
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٢٠ ٢ كنية ١٦

٩ ٢ مزية ١٧

٥ ٢ مكل ١٨

٤ ٢ ١٩



إلامنها يكن لم ما القبائل *ن الجدول هذا من امتبعين وند 
الإحماءهذا حلال ومن ساهدان. أو ثاهد لهم شاعران أو شاعر 

يمكنسواهدهم، وعدد قبيلة لكل بين المنتالشعراء وعدد للمائل، 
Iالأتية يالتانج الخروج 

بأشعاراستشهدوا قو والغرب المعاني كتب أصحاب أن ت أولا 
دمجتوقو العرب، قبائل من قبيلة ثلاثين من أكثر إلى ينتمون شعراء 
الشعراءومزلاع المابق، الإحماء ني الأصلة نائلها في المغيرة المائل 

بالعتهم،اللغة أهل احتج التي العرب نبائل من كبيرة مجموعة يمثلون 
•عليها المتمهم، الاحتجاج عصور من وهم 

أصحابامتهي. فقد ئميم، لقييلة ينتسبون عراء الأكثر أف • يا ن٧ 
الجاهليةفي تميم شعراء من شاعرآ ثلاثين بشعر والغريب المعاني 

محتلمةوهي ، شواهد وحمة مائة مجتمعة محواهدهم ويلغمتا والإسلأم، 
اشتهرفقد الإسلام في كانوا تميم شعراء وأبرز وغيرها، والمحو اللغة في 

أحلهؤلاء وعن الحجاج بن وروية والحجاج، والفرزدق، حرير، متهم 
تميمشعراء بقية وأما شواهل.هم، محفلم وغريبه القرآن معاني أصحاب 

مرتبةبفر محن فيهم وليس والثلاثة، والبيتان الثبت، منهم للواحد فيكون 
الشواهاJ.كثرة في هزلاع 

علىنزوله يقتصر ولم الحرب، بلغامحت، نزل الكريم القرآن أن ت ثالثا 
أصحابصنع وفي الُلماء، بعض ذللث، إلى ذهبإ كما حاصة قريش لغة 

إحماعالحرب قبائل بشعر استشهادهم من القرآن وغرب القرآن معاني 
بلغةنزل القرآن كان ولو وحدها، قريش بلغة ينزل لم أنه على محنهم 

المشكلفهم عالي محه للاستشهاد الشعر إلى الناس احتاج لما قريش 
فيبه للاستشهاد ونثرهم قريش إلى الرحؤع عليهم وكان والغرب، 

غترمن وكلامهم العرب شعر إلمحا لا وغريب، مشكل من فيه ما توضح 
معناهاحفي وحروف والمشكل القرآن في الغريب وحول إن نم فريش، 



الخاثشعري... الشامي عض الاعتماد مدى 

قريشيان ينزل لم أنه على دليل وعمر بكر كأبي القرشيين بعض على 
.، ر وحدها 

المائل،بعض من اللغة يأ-محدوا لم العلماء أن الفارابي ذكر رابمات 
كتبني ذلك، صحة عدم أيضا يبين الإحصاء وهدا ذلك، بيان سبق وند 

شواهدوردُتا حيث التفسير، كتبا ني بيانه تقدم كما والغريمتا المعاني 
شعراءعن العلماء أحد فقد . وغريبه القرآن معاني كتب فى لشعرالها 

وأحييت،الأزد، من وهم المدينة في والأنصار نريش، كثعراء الحضر 
القرآنوغريب، القرآن معاني أصحاب، استشهد فقد كنانة، شعراء عن اللغة 

وببعضكنانة، سائر دون وحدها فريش من شاعرآ عشرين من أكثر بشعر 
أكثرلهم وورد شاعرأ، وعشرين ه حمجميعا بلغوا الذين كنانة شعراء 

شاهدآ.ومتين واحد من 

مء ٠۴■

.٦٧٠-  A٦٢٤/صلي لجواد الإسلام مل الرب تارخ لي اسل انفلر: 



الكريمالقرآن تفسير في لكامح> ا *:ا

a^-t
الخامسالمبحث 

ؤ<
القرآن((وررغريب القرآن(( ررمعاي أصحاو-ا منهج 

الشعريالشاهد وثيق دق 

نىمهما حانا قائله إلى نسبته وصحة الشعري، الشاهد توثيق يعد 
أولغوى، معنى من عليه يدل بما والوتوق الشعري، يالشاهد الاستشهاد 

عندالشعري الشاهد قبول سروًل عن الكلام سيق وقد نحوي* تركيب 
توثيقعن الكلام سبق كما بها، الالتزام على وحرصهم المفسرين، 

ٌنسيء ذللغ في سحكوه الذي ومنهجهم المعرية، هدهم لسوا ممسرين لا 
،.اصل١١

كتبأصحاب منهج عن بإيجاز المبحث هذا في الكلام ؤيأتي 
هذْدراسة لمناسبة الشعري للشاهد توثيقهم في ومعانيه القرآن غريب 

الذينالمقرين من أفدم الزمني الترتيب حيث من كانوا ؤإن المصنفات، 
منجعيت، المر يكسب الدرامه احتمماصل ان غر اليحج، لهم تعرصل 

رين.المقمنهج عن الكلام تقديم المناسب 

المتقدمونصنمها التي ومعانيه القرآن غريب مصنفات كانت وقد 
غولمهمه محصادر وقطرب والأحفس، والكائى، والفراء، عبيدة، كأبي 
مهمامصدرآ وكانوا الكريم، للقران اللغوية دراساتهم في المفسرون عليها 
نفسها،الشواهد حيث من الشعرية، الشواهد فى الخمحوصن وحه على 
الاستشهاد.ش المنهج حيث ومن 

البحث.من اننلر؛ 



إلخالقارآن1... وءغريب اتقرآن! •معاني أصحاب منهج 

والأحفسوالفراء، عبيدة، أبو بها ا،سثهال التي الشعرة فالثواهد 
إلىالإشارة مع ذلك،، بعد والمرطبي ععلية وابن الطبري بها استشهد 
كثيرة.أحيان قى ؤإغفالها أحيانا، مصدرها 

للشاهدومعانيه القرآن غريب أصحاب، توثيق عن الحديث، ويمكن 
جامحن؛ْن كبهم ضر الشعري 

العنايةوهو الرواية. حيث، من الشعرية الثواهل. توثيق ت الأول 
نمهما ومقدار قبائلهم، إلى أو قانليها، إلى الشواهد هده بة نبصحة 

ّذلك، قي ومنهجهم الشواهد، من الكبخ هده أصحاب، 
فيهؤيدحل الدراية. حيّثؤ من الشعرية الشواهد توثيق ت الثاني 

منرواياتها ونقد غامضها، وشرح الشواهد، ألفافل صبمل في جهودهم 
متونها.حيهثا 

"ممحهمُابم:الأيل: م الل
قائله:إلى الشاهد سبة ١ ١ 

الث.واهدية نبتوثيق وغريبه القرآن محاني فى المصنفين بعض عنئ 
جدولبعمل فمت وقد التوثيق. هدا بعمهم وأغفل قائاليها، إلى الشعرية 

الشعريةالشواهد ية نفى اللماء هزلاء جهود فى للنفلر إحصائي 
فكانتاالشواهد، من الكتبط لهذ،ه المحققون نبه ما امتيحاد سمر لقائليها، 

ادار:دم اض 
.١ العيسه 1.،ءء_وه  المنسوبغ؛ر  المألسف ثواهدهعدد  اككتاب م

/.OU.AA ٤٠١ ا0ه ٩٥٢ حميدةلأبى القرآن مجاز  ١

,ه./■١٧ ٧١٣ ٧٢ ٧٨٥ للفراءالقرآن معاني  ٢

ا،بم,اخ./ ٦٥ ٢٩٦ ٣٦١ ف~ةلابن القرآن مشكل تأييل  ٣

>
<

<

٣٣ ١٤٩ ١٨٢ نتيبةلابن القرآن غرمط  ٤

,ا،./٤٦ YAU ٣٠ ٣١٧ للاحفسالقرآن معاني  ٥



اممويمالقرآن تفسيو في ( SyjJlibؤاك1ماو 

التالية!بالتاج الخروج يمكن الإحصاتي الجدول هدا ومن 
الشواهدبة نعلى حرصا المصنفين أكثر عبيدة أبو يعد - ١ 

كانوند القرآن*، ®مجاز كتابه وحاصه كتبه، نى للثعراء الشعرية 
كتبفي كبيرة أهمية الكتاب هذا عاليها اشتمل التي الثعرية لالشواهد 

محنوغيرها يعدم صنفتا التي التفسير وكتب ومعانيه، القرآن غريب 
كتابمن القرآن غريب في عليه البخاري اعتماد مثل الأحرى العلوم 
صحيحه.من التفسير 

دعاتمالمجاز كتابه في أورده بما أرس ند عبيدة أبا فإن وليلك 
علىسار من كث بها انتفع التفسير، في الشعري يالشاهد للاستشهاد قوية 
مجنحان-، المنهج لهذا كان أو القرآن، ير نففي اللغوي المنهج هدا 

دثدوغيرهم• دالفرطثي ععلثة وابن اتجري تفسير في كما فيه، العناية 
عبيدةأبي تفسيران، لبعفى وغيرهما عطية وابن انجري تعقبامحتا كثرت، 

علىالسير من يمنعهم لم هدا أن غير الكريم، القرآن لمفردامحت، اللغوية 
يرنففي بالشعر والاستشهاد عبيدة، أبو عليه مار الذي اللعوي المنهج 

القرآنية.الألفافل معاني 

إلىالسحرية واهد السسثة العناب فى عبيدة أبي يحد يأتي ب ٢ 
وهوالقرآنء، مشكل وءتأؤيل القرآن* *غرس، كتابيه في فتيية ابن قائليها 

نسبةأن إلا والفراء عبيدة أبي من الحيل حيث، من أنل شواهده كانت، ؤإن 
غرسافير شواها.ْ من ب، فقاو كبيرة، لقائاليها بها نالتي الشواهد 

شاهدأ. ١٨٢بلغت، التي شواهده مجمؤع من بته نما القرآن 
منهانسستؤ شاهدأ  ١٣٦ شواهدْ يلغت، القرآن مشكل تأؤيل وفي 

٨١Jالشعريةشواهل.ْ ؛توثيق عنايته على تدل كبيرة نسبة وهي •/، ٩٩
للشعرالرواية واّح كان فقد عليه، غريبا ذللث، وليس • لقانليها بتها ون

أحبارفي كثيرة ، نصانيفصنفا وقد جتاني، الحاتم أبي شيخه عن 



الثعرلومعرفته واطلامه روايته سعة على تدل والشعراء الشعر 
جعلحيث القرآن®، ررمحاني كتابه في الفراء ذلك بعد يأتي - ٣ 

الهران،ألفاظ غرست، سؤح في إليه يستند قويا دليلا عري الهد آ ال
استشهادْبحد حرة متآ مرتبة في يأتي عنده الشعر كان ؤإن تراكبمه، وشرح 
أغفلمحي الفراء أن غير لف. العن التفسير في والمقول القرآن بآياتر 

بتتهانبتوئيق يعن ولم المعاني، كتثايه في حرية الواهد المعظم ية ن
التيشواهده مجمؤع من فقط ره./'  ١٧يته نما الفراء نب فقل. لقائاليها، 

ياوهبالباحثين بعفس جعل بنا صقيلة، نسبة وهي شاهدأ،  ٧٨٥بالغّثا 
المقرينمن كثير عليه سار الذي المهج هدا رائد هو كان الفراء أف إلى 
عندكما لةّائليها الشعرية الشواهد ية بنالعناية عدم وهو ذللث،، بعد 

الأثرصاحب، كان الفراء أن ارويبّدو فمال! الكشافه، في الزمخشري 
فيوتوسع رواها التي أبياته أكثر ينب لم لأنه الأمر؛ هذا في الأكر 
ومحفلمقائمه، منه المفسرين في صنيعه فقلل الأءراُس٠، عن بها الأحذ 

محانيءلباءة بحد ولكن ٠ منسوبة® غير التفسير في رواها التي شواهده 
صاحبهو الأحفش أن يهلهر الفراء بكتاب وموازنته للأحفش، القرآن 

يةنبإحصاء ظهر فقد الشعرية، الشواهد ية نإغفال في المنهج هذا 
٣١٧؛لغ>ّتا التي شواهده من ينس، لم أنه كتابه في الخوبة النواهي. 

اللديه الخموب ية ونشاهدأ،  ٢٨٧وأغفل شاهدأ، ثلاثين إلا شاهدأ 
مانسبة هع تت3لا؛ق تكاد نسبة وهي شواهده، مجمؤع من ره./  ٤٦إلا تمثل 
محيالفراء لأن وذلك ١ سواهده مجمؤع من وه./'  ١٧وهي ؛عله® الفراء نسيه 

عنسئل حيث ه، نفالأحفش ذكر كما الأحفثى كتاب على كتابه بني 

لأبنالأحبار عيون ، ٤٤الز؛ياوي معيد للوكتور الراؤية الجتاني حاتم أبو انظرت )١( 
\/\i.والفراء الثعر اسى، \/طوئ' له الكبير انمانى محاب ، ٣٧- ؛/؟ا شة 

.٧٩٧انمغير لمحمود التمير كتب ر النحوية الأدوات )٢( 



الكريمالقرآن تفسير فى ؤءثاء> ا——ا 
ث؛ئا====^=^===د=محكذ=مو= 

بالاجتماعاتصلت »فلما وقال: ائي بالكاتصاله فذكر ذلك، 
كتابافألفت، \}قو\0، ساتي في كتابا له أولف أن - اليائي أي: - الي 

الفراءوعمل المعاني، في كتابا عليه وعمل أمامه، فجلعه المعاني، في 
كتابيعر الأحفش كتاب، ننق يمي مئا ،. ١١عليهما((ذلك في كتابا 

فيحتى المنهجية، في الأحفش بكتاب، الفراء وتأثر والفراء، ائي الك
معظمإغفال في طرفته على سار فمد فيه، الوارد الشعري للشاهد توثيقه 

وعدالته.بنقله ثقة العرين، عن الفراء رواه ما العلماء قبل وقد شواهده، 
أكثر- فتيبة وابن عبيدة، أبو - القرآن غرم، كتب أصحاب، يعد - ٤ 

لمحين في الجدول، من اتضح كما لقائله الشعري الثؤاهد بنسبة عناية 
قليلاعددأ إلا - والأحفس الفراء، وهم - القرآن معاني أصحابؤ _، ينسّ
مجمؤعمن يته نما الفراء مت، نئد عرية. السواهاأهم من 

بتهنما إلا الأحفش ين_إ ولم شاهدآ،  ٧٨٥يالغ.تؤ التي شواهده 
ابنعنهم واحتلف، شاهدأ،  ٣١٧بلغمتؤ التي شواهده مجمؤع من آ"؛ر؟./ 

التيسواهد.ه من ؛ ٧٨ر١ ٩ ٩ يته نما فيب، الأران مكل تأؤيل في قتيية 
ليسوهو المعاني، كتب، أصحايؤ عن يدللث، فا-حتلف، شاهدأ،  ٣٦١؛لغت، 

أصفتهؤإنما منها، أحد يعدم ولم الدقة، وجه على المعاني كتب من 
قدولكونه جهة، من القران غريج، الأحر لكتابه مكملا لكونه للدراسة 

بعدهمى عليها مار يطريقة أحرى جهة من البلاغية الدراسة يجانس، عني 
كتابهفي فارس ابن فعل كما الكريم القرآن السس، أّدراسة في 

الشعري.الشاهد على ذللئ، في اعتماده مع ارالماحثي(( 

.٥٩٠ا/)ا(مةالوءاة 
صغر،احمد المسي. بتحقيق الحلي المابي طبعة منها طبعات، عدة الحاحبي ظبع )٢( 

المهاحبيه بحنوازت بحث، وانظر الثويمي، مصطفى بتحقيق وت بييرللنشر بدران وطيعة 
للدكتورتحقيقه ومنهج نشره أمحول ني مقارنة تحليلية دراسة فارس: بن لأحم،و 

١٨٩٠٠، ٢٩العدد اليرعية، يمجلة التويجري، الكريم عد بن الرين عد  ٠٢٤٢—  ٠٢٥



إلخالقرآن..-. ورغريب القرآن. 1م،و1ني اصحاب منهج 

والكائيالفراء سبق الذي القرآناا معاني  ١١كتابه في الأحفش وأما 
منالشاهد رريمثت فقال: الشعرية شواهده عدد النحمى ذكر فقد بتأليفه، 

ومائةوثمانين ثمان ففي أركانه، من مهما ركنا القرآنء ارمعاني في الشعر 
ومن. .موصع. وثلاثمائة عشر سعة في بالشعر الاستشهاد حرى ورقة 
عثركل في موصعأ عثر ستة بمعدل كان الاستشهاد أن يتضح هذا 

مرة،وثلاثين ستا حدث فد الاستشهاد في التكرار كان ؤإذا ورنايت،. 
صخم؛؛عدد وهو ساهد ومتني وثمانين واحدأ الشواهد مجمؤع يصح 

فقال:الشعرية شواهده ية نفي الأحفش منهج المحقى أوضح ئم 
ممهوالحمد أمكن وقد الشواهد، هذه معفلم عرو أغفل الأحفس ررولكن 
الأحفسعزاه ما أما منها، القليل إلا هذا عن يشذ ولم صائرها، تخريج 

١١٠موضحاثلاثين ذلك، يتعد ولم صئيلأ، عدده فكان 
نسبةفي ومعانيه القرآن غريب في ال٠ؤلفين اعتماد كان - ٥

والشعراء،والرواة العرب عن الخاصة روايتهم على الشعرية الشواهد 
اعتمدالشعر، شواهد من كثير ية نفى سق له كان ممن عبيدة أبو ؤيعد 
الأسالسب،العرب عن روى إثه بل بة. التنالك، في يعده حاء مى علميه 

ررأكلونيقولهم: مثل لها، نقله العالماء واعتمد المشهورة النئرية 
فيتجور الحرب ١١فقال: العرب من عبيدة أبو سمعه فقد . البراغيث،١١

منسمعتها عبيدة: أبو قال البراغيمث،، أكلوني : يقولواأن ٠ . ١ كلامهم 
•، منهلقه١١١٣في الهذلي عمرو أبي 

حتىلقائل نسبة غير من النحو كتب فى دائر النثري الشاهد وهذا 
علىتعليقا ظه الهلناحي قال وأمقلتهم، الحوينن على بعضهم به تندر 

.٥٧ا/الورد الأمر مد يمحتيق للاخض القرآن *عاني )١( 
ابقاياسر )٢( 
.Y-i/Y، ١٧٤، ١٠١ا/القرآن مجاز )٣( 



jىشممسيراكرانامبما^^
التي.الكتب هذ0 من واحد في لقائل، مسسويا أجده ءولم الشاهد! هدا 

ؤإن. .الشى.بن معمر عسدة أبو هائو إلى به نرأته من وأود أعرفها، 
المنى،بن معمر عبيدة أبي كتاب في وعروه، اهد السسهدا وجود فى 

كلامفي قديز الشاهد هدا أ0 عالي دليلا ٢  ١٣- ٢  ٠٨منتي بين المتوفى 
والإصحاكللحرية مائة يتخد حتى النحاة، صح مى ليس وأثه الحرب، 

عزوهدون المحويين من عدد وبعده عبيدة أبي قبل ذكره وقد ،. الثارداءر 
1رتا-د"ء.
رواهفئتا رالاحفثز، الفراء العرب ص الرواة ني ميدْ أيي ومثل 

الشاعر:قول العرب عن الفراء 
مناهاهناله متت حتى ارئا با؟ ومنا نبا عالمثه
فىرون المفيه هد اموقد لعامل، ويب منغر هد آ الوهدا 

يمفأمد بني بعض ®وأنشدني فقال: الفراء وذكره كثيرة، مجواصع 
يزنه:

مناح.ضدسثال؟ ارذا ب
ير،والتفالنحو كتب فى السائرة واهد المن الماهاو وهذا 

ولم®أنمتها،، هو مقدر بفعل الماء نم، حيث ®وماءا فيه والشاهد 
معفلمبه واستشهد نمله وقد يشنب. ؤإيما يعالث لا الماء لكون يدكره؛ 

١دلل بعل والمفرين النحوين 

٤.رنم -ملق  Y٤٧٣/للفارس الشم محاب )١( 
محاب، ١٣٦\/\ص ص لاين الأصول يم{<'ك لسويه امماب \خم: )٢( 

منالشاهد هذا تخريج المحقق استوفى فقد ٤ رنم تعليق  ٤٧٣آ/للفارسي الشعر 
النحو.كتب 

،١ ٤ ٠ T/ الأثموني شرح ، ٢٤٠الذهب قدور شرح ،  ٤٣١\دث\ض^ا ١^: )٤( 
فيورأيت قاللمه، يعرف ولا ونال؛  ١٤٠-  ١٣٩مالأدب حزانة ، ٤٨٨الإنصاف 

ب،أجده فلم ديوانه ففتثت، الرمة، لدى أنه الصحاح من صحيحة خة نحاشية 



تينللخ___^___لآكا

دونماثرة العرب من للشواهد مماعه كتابه قي ذم ند والأخمس 
ينثدمن العرب من ااوّمعمت نوله! ذلك ومن أحيانا• وبواسعلة وامعلة، 

لأم*بغير البيت هال>ا 
ئيوذهار١،يمك لم دأمارى نردا ممرأ قنند النتجاب على ئييك 

،.٢١٠٢١٧١فحذف ؛السك، ت يريد 
قاووالمعاني الغريب أصحاب بين من والفراء والأحفش عبيدة وأبو 

والنحو،اللعان أمل عنل• تبول لها أصبح شعرية شواهاد بإيراد انفردوا 
اللذينوالأصمعي الكساثي بخلاف بعدهم، لمن كتبهم ووصول لتقدمهم 

بعضنام وند القاليل. إلا العالماء عنها ينقل ولم كتبهما، أكثر نفدت 
ائيللكالقرآن* ®معاني كتاب عن نقالت، التي التقول بجمع الباحثين 

كتابر٣،.في وؤلبعها 
الشعريالشاهد جان نفي والمعاني الغريمب، كتب أصحاب منهج 

لقائله:

الشعريانللشواهد بتهم نفي ومعانيه القرآن غريب في للمؤلفين 
اكتفيولذلالثإ ذلارئ،. في رين المقطريقة عن تختلف لا كثيرة طرق، 

منهجعن الكلام مجن تقدم بما اكتفاء المبح»ث، هذا في الموجزة بالإشارة 
ذللث،.في المرين 

إلىالتعريأن شواهده أكثر بة نعلى حرص فقد صبية أبو فأنا 
العبدبن طرفان منهم كثيرين لثعراء شواهده سبا وفد قائليها، 

،٢٧١\االيرك،)مم( تمم ، ٣٧١٦رنم  ٧٧٣المحوالقرة راس ث م س= 
,٢٦٠; ١٧، ٢٧/١٢، ١٩١ا/امان لأحكام الجاح 

\اXK.الترآن ساتي )٢( اوت<وعدينضقاض. )١( 
عاءبالقافترة والشر للعلماعة قباء دار ونشرته عيي، شحاتة عيي الدكتور محو )٣( 

٠١٤١٨.



اهريمالقرآن تفسير هي ؤم5( ؤءقاه> ؤئج 
،يعفر بن حطائط وأحوْ ، الميمي يعمر بن والأسود ، البكري 

ربعبن مناف وهمد ع ن-لمىل أبي بن يزمر الذبيانىل٤،، والنابغة 
بنوحماف الاميل٨،، مرداس بن وانماس والأعشىلَا،، ،، الهدلي١٦
وغ؛رهملاا،.١،، يكرب معد بن وعمرو ،، ٩٧

هداومن نادرأ، إلا لقائله التعن يب لا - تقدم كما - والفراء 
،الذبياني والنابغة ، الميس لامرئ شعرية شواهد بته نالقليل 
ثابتبن ان وح، الكري والأعشى ، ي العبزهير بن وثيس 

والفرزدق،، دي١ الأممعروف بن والكميت ،، الخزرجي 
،.١٩الر٠ةروذي ،، اك٠ي٠ي١٨١

موازنهقليلة شواهد٠ ولكن لقائليها، شواهده أكثر ثب قتيبة وابن 
منيميد جعله عنهما تأحره وكذلك والفراء، عميدة أبي شواهد بعدد 

للفراء،القرآن معاني قى وردوا الذين للشعراء شواهده نسب، ونل . كتبهما
والأء-شىأالإا،، ٢٢لمجدأ ومنهم مجدة. لأبي القرآن مجاز وني 

وغرهم.والخ.اءلءى، والا%^، ،، ٢٢واكلرuحل

انظر ُاا

انظر (٣)

انظر (٥)

انظر (٧)

انظر (٩)

انظر( ١١)

(انظر ١٢)

(انظر ١٤)

انظر( ١٦)

انظر( ١٨)

انظر( ٢٠)

انظر( ٢٢)

انظر ٢٤)

.٢٧٨، ١١٨٦^٢;مجاز 
. ١٥٥/ المابق ١لمم.انمر 

.١٥٨.اومادرااابقآ/7ها 
.٦١ارالمابق الممدر 
آ/ا<حآاالمابق اسؤر 
٣٣٦، ١٣٤ا/ا،أ، المابق اوصل.ر 

.٥٤، Y٥٠/القران ُعاني 
آ/مآآ.المابق المدر 
٠٢١ا/المابق المدر 

،١٤٤ا/القرآن .عاني 
٧.القرآن غرب 

.١١المابق المدر 
.٢٢المابق المدر 

انظر
انظر
انفلر

انظر
انظر

.١;٦٣المابق المدر 
المؤابقالمدر 

القرآنمجاز 
.A١٠٢ المابق المدر 
.١٣١ا/ابق انالهدر 

.٢٣٢أ/خها، ، ٣٤

ما(اظر
ها(انللر
يا(اظر
\<ا(اننلر
اأ(انفلر

(انفلر٢٣

.٩٢ا/انابق المدر 
.١٣٢ا/خآ،أ/ابق المهيرالم
.Y١٣٠/المابق المدر 
١٠٢٧١;ال؛ق المدر 

٨.القرآن غرب 
الممدرالا؛قآالأ



يشتركوتد الأول، اسمه للشاعر الشعر بنسبة المؤلف اكفى وربما 
شيءفيقع الأمم بهذا الأشهر هو يكون ولا الاسم، هذا ني غيره معه 
ومنالعمرين. اختلات، مع خاصه القائل، تحديد في الاصعلراب من 

]المرة:وسهلاه ت تعالى توله تفسير عند عبيدة أبى قول ذلك، أمثلة 
تأي عشيرتي؛ في واسهل فلأن ت قولهم ومنه حيارأ، ءاو.لأ ®أي! [؛ ١٤٣

غيلان؛وقال عشيرته. خيار فى 
وثللأل١،مالكا ذتك وقد 

لخيلمشترك اسم وغيلان . وخيارهم® أوسهلهم من صري؛؛، أي• 
أ0غير ، عقبة بن غيلان واسمه الرثة ذو به أشهرهم من الشعراء، مجن 
.حريث، بن غيلان به والقصود أطلقه قد هتا عبيدة أبا 

ذللئ،نوق نب وربما كاملا، أبيه وامم باسمه الشاعر يكر وربما 
يميربن محمد راقال عبيدة؛ أبي كقول البيان. في نيادة قبيلته إلى 

قوله؛وكيلك، شهرته، لخدم كاملا؛ الشاعر اسم ذكر فقد ،، الثقفي®ل 
مسه.ثب للالازنيلْ،لأا"،، يحاجه بى عنز اوقال 

عبيدة؛أبي كقول وجيم، أبيه واسم الشاعر اسم ءياذ*كر يزيد وند 
جعفر®بن الأحوص بن عوفح ٠قال 

ا/ا'ه.القرآن مجاز )٢( . yoi)/تحلب مجالس اظر: )١( 
١.٥ • ا/ الأمان ومات ،  ٤٦٥ا/ الشعراء نحول طقات امملر: )٣( 
ا/هأم.القرآن مجاز )٤( 
أناليرافي ابن ذم مازن، بمي عن جاعلي شام - الدال بكر - دحاجآ بن ءنر ص )٥( 

الأولىوارواية العتر، بن لحاجت بن غنز النسخ ب وتع وربما لحاجة، بن غتر اسمه 
نقّال:الغتدحاس الأموي وتعقبه العتر. بن لحاجه شعره: ني به وناسهر، 

دجاجة،في الدال بكر عتر، بن دجاجة أنه ١^١^،، ابو به أ"تحرنا ما أوالمواب 
واسمتال،؛ المعجمة. غير والراء فوق،، من بثنتين المعجمة والتاء عتر من والعين 
y/مسؤيه أبيات شؤح انغلر' الدالء• بمنع دجاجة والعتائر بالكر، دجاجة الرجل 

٠٢٦للامدي واJختلف، ١^-^، ، ١٧٢-  ١٧١
.١١٩٤;القرآن مجاز )٧( . ٦١ا/القرآن مجاز )٦( 



الكريمالقرآن تفسير في ؤهقرى وكامر 

إيرادْتل بيانه في ؤيطتل معناه نبين غريا الشاعر لقب كون وتد 
مصرس،بن توبة دم - الجوت *تال ت هميدة أبي تول ذلك ومن لشعره، 

الحنونسثاه ؤإيما تميم، بن مناه نيد بن سعد بن مالك بني أحد 
إن،! Jliitله، احتقارا يكلمه نلم كلمه الأحنم، لأف تيس؛ بن الأحنفث، 

الممتصغره، ينفالذاهب المتجبر وا • لخنويت، هدا صاحبكم 
الأنيدي:محبور بن حفص بى محمد عبيدة أبو أحترنى فيما للناس، 

فدإحمبوانيعاجوأناآهلا،لأىنيغؤم ذات صالح حجاء وأمحل 
فلأن.ابن أو فلأن كأبي بها، اشتهر الش بكنيته الشاعر يذكر وتد 

مضفشرح واستطرد ،. الرعلاءارابن *كقول ت عبيدة أبي قول ذللث، ومن 
يهمز،ولا يهمر والكوتمح، والكزتي كوتي، الرعلأء *واسم الرعلأء 

الناسفي أيكون أدري فلا ت قال القمار. والحمير; الخل من والكوتي 
عبيدة:أبي قول وكذللث، أمها<ر؛،. أو أبوه الرعلأء أدري ولا قال: لا، أم 

هرمهءرابن ءوقال وقوله! أحمرار ابن ءوقال 
الذينالشعراء هم الشواهد الأحفش لهم نب الذين والشعراء 

وحدةعلى يدل مما شواهدهم. قتيبة وابن والفراء عبيدة أبو لهم تب 
الشعرية.الرواية في مصادرهم 

الأحفشاصهلرانم، من قليلة صور عن لكتابه المحقق تحديث، وقد 
كتابهيملي كان أنه على يدل مما عزوها أو الشواهد، بعقى رواية في 

اقتضابهعلى الدالة اصهلرايه أمثلة أوضح ®ومن قوله' ذكره ومما إملاء. 
الثامنالشاهدة في حديث، كما ذاكرته، في وتالاحلها الأييامت، احتلامحل 
هو.للحهلئيه صدر؛ين، من لفقه إذ المتتين، بعد والتين 

ا ٤٠زمر ديوان انفلر: ه. الأنماري جسر ين ولغوات سلمى، ايي بن لزمر ن_، )١( 
مجازالقرآن)٣( . ١٦٣- ١٦٢/١القرأن مجاز )٢( 
القرآنمجاز ره( ا/ا،أا. ابق اناسر )٤( 
مجازالقرآن)٦( 



مولدحير عا؛دءا نار حير ئجد نايإ صوء إلى تعشو نيب متى 
هوتالغن بن الله لعبد بيت وعجز 

ئجدحطباحرلأونارأدأح|ءااأا،ديارنا سالي تأتنائلبم متى 
هو!صحيحا والبيت 

ئأحجاونارا حرلأ حفيا نجد ناؤأ صوء تعشوإلى تانه متى 
أبواستشهد حين في . ^٢٢س اتجري التلفيق هذا في وقع وفد 

٠الحر بن الله عبد بيت دون الحطيثة، بقول الأية هذه تفسير عند عبيدة 

الشاعراسم ذكر في القرآن غريب في المؤلفين ءلريقة من فيفلهر 
مشهوراالماعر يكون فعندما الاحتصار، في رغبتهم الشعر إيراد تبل 

واسمالشاعر اسم فدكروا اليان في زادوا ؤإلأ به، اكتفوا الأول، باسمه 
لهكان إن الشاعر بالقب اكتموا وريما للمثيالأن. بته نيزيدون وتد أبيه، 
به.يعرف مشهور لقب 

القبيلة:إلى الشاهد سبة - ٢ 
لهالابهام هدا أن غير يدكره، فلم الشاعر اسم المؤلف أنهلم ربما 

المؤلففيكتفي ذلك، دون وبعضها الإبهام، شديد بعضها متعددة صور 
جنسهإلى أو كالجاهلة، زمنه إلى أو الشاعر، قبيلة إلى الشاهد بنسبة 

امرأة.نالت، أو رجل، قال كقولهم• 
رحلافال ت عبيدة أبي قول لقبيك الشاعر بنسبة الاكتفاء صور فمن 

الهدلي«لْ،.*تال كبة: ابن وتول القيسلأ؛،، عبيد من 
إنالراجز قال أو الشاعررآ،، نال بقولهم: الشاعر ذكروا وربما 

.١٥٩;الورد الأمر مد بتحمق للاخض الترآن •عاني )١( 
A٤ القرآن .جاز انظر: )٣( . ٥٩٥•Y/)هجر( الطري -نير انظر: )٢( 
١٢٧١القرآن غرب )٠( ا/هم. القرآن مجاز )؛(
.١١٤ا/ه'ا، مجازالقرآن انظر: )٦( 



^^؛ميم

أوتنال، أوت ،. وعضسهماار ®نال أو ، الرجز بحر من الشاهد كان 
المهمةالعبارات هذه ونحو ونوله. 

لمؤإن المسالة، هذه لغة معرفة في يعين ثبيكّ إلى الشاعر ونسبة 
عبيدة!أبي كقول القائل زمن تحديد وكذللئ، الشاعر، على دالأ يكن 

الشعرأن القارئ يطمئن فإنه حاهلي*ل؛/ عدي بني محن رجل ءوقال 
مقبولا.به الاستشهاد يجعل مما القائل، مجهول كان ؤإن قديم، 

الاستشهادينبغي العرب،، قبائل مجن لميلة اللغات من لغة ثة نوفي 
وجدتربما أنلثإ غير الاستدلال. ليصح القبيلة هذْ من لشاعر بشعر 

منلقثيالة المعاني من معنى أو اللغات من لغة نسبة على استدلالا 
مبهما.تركه ؤإنما القبيلة، شعراء من لشاعر الشاهد بة نوعدم القبائل، 

بهمافعل أي•  ٢٠٧لالأنفالا؛ س بهم • تتيبة ابن نول، مثل 
ؤيقاد:أءل.اولثجؤ من وراءهم من بهم يتفرق والتنكيل العقوبة من فعلا 
الثاعرأقال قريش. بلغة يهم نمع بهم، ثرذ 

حك4مالأ،أذيشردبي مخانه بوم ك-ل ابح الأبمنم أيول، 
أنهعير مكة، في وهي الأباؤلح لن.كره فرسي لشاعر يبدو فيما وُى 

•ذللث، محن لم 
[٣١إ\فءد: .؛انرأه آكأرنت> تأشن  ٢٠٥١*^ت أيضا قتيبة ابن تول ذللئ، ومثل 

الشاءرلَا،:وتال للنحع. لغه هي ويقالأ يعلم. أفلم أي: 
قارصابن أئي ثيلرا ألم يأسردض إل ؛اضج، لءأا، Jy؟

\/WT\.القران .جاز اننلر: )٢( . ١١٩\اا\ل القرآن مجاز انفلر: 
.٤٠٤، ٤٠٢، ٢٥٠، ١٧٣.• Uyfsالقرآن مجاز اننلر: 
ا٢٦٧/١القرآن مجاز 

سفهاء.اليد على الأحل. وك ترص كاث سلم بتي من رحل وحكم مله، أنف لم 
ال؛ربوم،•دبل بن، ّحم هو  ٢٧)• ١٨'القرآن غريب 
.١٤٨القرآن مشكل تآؤيل )هجر(، اتجري شر ، ٣٣٢ا/القرآن مجاز انفلر: 



تعلموا(ألم أي• 
والرواة:العلماء من أتشده لمن الشاهد سبة - ٣ 

الدينوالأعراب العلماء من الرواء من كثيرأ والفراء عبيدة أبو أدرك 
ينشدمن ررممعت عبيدة؛ أبي تول ذلك ومن القبائل، شعراء شحر يروون 

الأعشى:رمط صبيعه، بن معد بمي من مقال س ءك بث 
نلماثداةوساتج>رالأس موم بمن لا 

\ذ1\حخص
علىيرفُه من ومنهم النصب، إلى الرفع من الثاني اليتا مخرجون 

،.الرنع*١ موصع في أوله موالاة 
الشاعر،بلغؤ لا للثامج،، المنشد بلغة استشهاد عبيدة أبى من وهدا 

مرثدبن عمرو بن بشر زوجها رثاء فى الشم هذا محالتر تيسيه يالشاعرة 
وروايةبن أمد بمي غزا حين وقومه، بميه من معه تتل ومن 

ؤإن. الأحرى الصادر في كما الثاني؛ارغ، البيت، من الثاني الشطر 
علىكله هن«ا أجريت، شتأتإ ®وؤإن فقال: الوجهين أجاز ند سيبويه كان 

كلالابتداء، عالي مرفوعا فكان جميعا ابتدأته شئت، ؤإن الأول، الأمم 
أشبههما*وما النتن ذبن في جائز هذا 

القرآن،مجاز وخاصة عبيدة أبي كتب، من كتبه في قتيبة ابن استفاد 
إلىيثير وقد أيضا، الشعرية شواهدء ؤينقل الغري_إ، نفير عته ينقل فهو 

قولهعبيدة لأبي إشارته ومن عبيدة. أبي إلى الإشارة يغفل وربما ذللثؤ، 

ممدمتخرِب.)٢( . ٢٢٨٧١غرم، )١( 

٣.- ٢ للمللوس الجمل محاب س الخلل إصلاح ني الخلل امملرذ: )٤( 
.٤١)،/الأدب حزانث آ/خْ، لسويه اعاب انفلر: )٥( 
.٤٣ه/أأ.الأدب حزانة ا/مأ*آ، الكتاب )٦( 



اهريمصيرامموآن في وكعرى لكاء> لعج 
بممثيذ،يفه ألناس بماث نه عام ٥^١ بمد ين يأؤ، ^۶ ت تحار قوله ير نفعند 

أبووقال والزث. الأعناب يعني! بممأريإ،ه أأؤوقي [! ٤٩لوو«ش; 
،!؛!Jl ^Lتال النجاة. والعضزة شجون، ؤبممميياهأ ! عبيدة 

النئءمح_ودلمآئصزة كانى ولقد 

لال٠اكروبالوتنجاة غياثا أي' 
بمعنى!رسول، ! عبيدة أبو *وقال قتيبة! ابن قول ذلك، ومن 

وأنثي!رمالة، 

بم،رلأأرسإملصكوممبالواشونءابم،م 
لبعضيرْ تفنى عبيدة أبا نية ابن تعقب وند •  ٠٠٧برماأي! 
قولهير نفعند عبيدة أبا أف ذلك، ومن القرآنية. السب، الأّأو المقرئات، 

َةئاإة ^١ آمأههتِ ؤآ آديهر ئردوأ ثأثبمت رننحم ؤ-؛آءدهم ت تعالى 
ؤآإزقئن قوله: تضير في قال ئ تإ؛-رامم؛ دءه أرسلئُ 
بقولهأمروا عما كفوا موضع! وموضعه المثل، مجار مجازه أويهره! 

أي!لمه؛ في يدة رد ؤيقال! يسلموا، ولم به يؤمنوا ولم الحق، محن 
تال!.أ أحالأعلم أولا له: متعقبا نية ابن فقال • يجب،* لم إذا لث، أم
نيأبديهم ردوا والمعنى: الشيء• عن لنا أمإذا نجي في يدْ ود 

الثالأ،!قال كما وغيظ. حمما عليها عضوا أي: أفواههم؛ 

الطائي.زيد ابو مو )٢( . TU\/القرآن مجاز انفلر: )١( 
وصدر،؛ين، عجز )٣( 

،؛،ImJiمر غفث، ناديأ ص
٠.٢ ؟/٠ الترطي تمر ديواني، انفلر؛ 
.T/٤٨القرآن مجاز انظر: ره( . ٢١٨القرآن )أ(مم، 

.١٥٢عز؛ ممر ديوان انظر: )٦( 
آ-أ"آب، ٣٤•وانظر: ، ٣١٦القرآن غوب )٧( 
اعرلم )٩( القرآن مجاز )٨( 



الخضاكرآن|و*ضيباكرآن|...

الحنودعشن ميه ني نردون 
ونحومالعشر، أصابعه على يعص حتى الحسود يمثلون أنهم يعص• 

الوظيفال٣،علؤ ينص نأصحى أرنه نئ ابسأنأنى د ف
وظيماعلي يعص فأصحى بالعص، أفاها حتى أصابعه أكز قد ت يقول 

فيوحإأ عز موله واعتبارْ حول، مابن الحرف هذا مئر وهكذا اليراع. 
[١١١ ١ ٩ ممران: لأل آلسنزه من أي؛آطأ علبمأ عقوا ^١ ٤٠■^وإدا • آخر موصع 

والدواوين؛الكتب إلى الشاهد سبة - ٤

المعانيكتب في كبير أثر الكتب وهو المصدر لهذا يكن لم 
بابها،في صنفت التي المصنفات أول من لكونها نغلرأ المتهيئ والغريب 

يكونوالم أنهم حتى العلماء بين الرواية وؤلهور حينها، المصنفات ولقالة 
.والكتسرالصحف، من بالرواية يحتالون ولا والمصنفات، الكتس، في يثقون 

فيتجد تكاد فلا الحصر. ذللث، في المصممات على الاعتماد نل ولذلك 
متقل.مة.كب إلى الشعرية للثواهد ءروْ عبيدة أبي كتابا 

تالدراية حيث، من الشري الشاهد توثيق I الثاني المم 
محناْوشؤح الشعري، الشاهد ألفاثل بضبهل عنايتهم هو والمقصود 

القرانمجاز في ءبيل.ة أبو بذألاائ، عني وقد عته. للغموصى مزيلا ثرحا 
شرحفي أمنال وربما موحزآ، شرحا الشعرية الشواهد من كثيرا فشؤح 
ذلك.إلى الحاجة عند الشواهد بعص 

المعانيكتايه وفي سا، الشطر ^ا غير يورد ولم شبة، ابن غير صد عاليه اقف لم )١( 
.٨٣٤الكبير 

■الهن.لي العي محخر ص )٢( 
Y/٣٧.الهل.ليين ديوان انظر: الثديي. العض الأزم: )٣( 
٠٢٣١-  ٢٣٠القرآن غرب )٤( 



خ؛هميم

بالرواية:والأتفراد الشعري الشاهد برواية عنايتهم - ١ 

الشواهدببعض والغريب المعانى كتب أصحاب بعض انفرد 
وعدملتقدمهم، ذللئ، في غرابة ولا . لعضهامختلفة برواية أو التعرية، 

بهذهانفرادهم فإن ولدللئ، عاليهم. التصنيف، في المتهدمين كتب وصول 
غريججاكسب، في دلالثإ أمثلة ومن باب• الأسلهذه حلبيعي أمر الشواهلء 

ومعانيهتالقرأن 
تالتاعر لقول، برواية عبيدة أبو انفرد 
الطوائحثطٍح منا ونخبث لخصومة ضائع يريد لسك 

Iهكالا فرواه 

الطواJحر٢،طوحتن منا وأشعث، لصراعة يائس بزيد لننألث، 
أحيه.رثاء في ، حرير بن ئهثل للتاعر الشاهد هدا وسسل، 

لموصعتتعرض لم ٠لاهر هو كما فهي للبيت الرواية احتلاف فأما 
هال،!لما لأنه فباله؛ ما عليه يدل، مضمر بفعل )محايع( رغ وهو الشاهد، 

سكبهت قال فكأثه يبكي، أن عاليه يجب، باكيا، يم أف على دئ ارليبلئ،* 
ضرب،فال; لما كأنه عمرو، نيد، صرب باب• *ن وهو ومخيظ، صائغ 

ومثله٠ ت القيسي قال ،. عمرول ضربه ت فقال صزبه؟ مى له! فيل نيل، 
،٣٦لاJرر: ه و ص آيندؤ ني لم >قة تعالى: نول 

iVrv/yالسراج لأبن الأصول، ، T٢٨٢/المس، ، ٢٨٨؛/الكتاب، انظر: )١( 
١لتصرحشرح ، ٨ ٠ / ١ المفصل شرح ، ١ ٠ ٩ / ١ للمي لإيضاح ا ،  ٠٢٣ / ١ المحتب 

\.iU\/الأدب حزانة ، ٢٧٤)/
القرآنمجاز انظر: )٢( 
,١٠٩)/للقيسي الإيضاح شواهد إبماح انظر؛ ^٠. ١١إلى سب خرsI بن ثهشل هو )٣( 
١٠ ٠ ٩ / ١ للمس لإيضاح ا  Jjbشواإيضاح انظر؛ )٤( 
)ينبح(للمعلوم يالناء وترأ عاصم* عن وشعية عامر ابن )ينبح، للمجهول بالبناء قرأ ره، 

انغلر؛عامحم. عن وحنص اني والكوحمزة عمرو وابو لتانع كسر ابن 



٠ه رجال فيها سحه ٠ تقدير على أعلم وافه كأنه 
حريبن لنهسل فنسسب نسته، فى ا*محنلفى فقد الساهد نسه وأما 

بنلمررؤ ونسب لهسلي، ا تهيل؛، بن للح^ررا ونسب ، عييدة بو ا ذكر كما 
فيوهو ليز إلى وب النهثلي، مثْ إلى وسب الثناخ، أحي صرار 
صرارؤإلى النهشلي، صرار بن الحارث إلى وسب إليه، المنسوب الشعر 

•٢٢^،^ؤإلى النهثلى، 
أكثرأف عبيدة، أبو قال كما حري بن لنهشل بته نصحه يؤيد ومما 

النسبةهذه وصيح النسمة، لهدم البغدادي وتصحيح له، به نقد الصادر 
عقيمةالخالق عبد ومحمد هارون لام العبد الأستاذان المحققين من 

الله.رحمهما 

المصنوعة:للشواهد ردهم - ٢ 

بنعمرو أبو كان وند والرواة، الرواية عمن عبيدة أبي عمت يند 
شعرأكثر لرواية ؤلريقا العلاء بن عمرو أبو وكان الكبار، ثيوحه من العلاء 
مرصىفي العلاء بن عمرو أبو اعترف وقد العلماء. عند يه الموثوق الحرب 

الشعر.من الحرب عن رواه شيء في يكدب لم أنه حبسا بن ليونس موته 
قوله.وهو العينية، لأعي ا قصيدة في راده واحدأ، بيتا إلا سيئا فيه يرد ولم 

واضاألاف الحوادث من ي الذي كان وئ فأنكرتني 
هذازدت الذي أنا عمرو• أبو نال، يونس• ررماله عبيدة' أبو قال، 

منهءاراش إلى فأتوب فذهب آحره إلى الأعشى شعر في البيت؛ 

الحالئزاءات إعراب ، Y٢٥٣/للفراء القرأن معاني ، ٤٠٦المن ، ١٦٢لنمر ا =
.٣٢٥ه/ السة ، ١٢٢ o/ الموز الدر ، ١ ١ • Y/ وعللها 

,١١٠الإيضاح شوامحي إدض،اح ( ١ ) 
١٠ ٠ ٩ / ١ للمسي الإيضاح شوامحي إيضاح تفلرت ١ ( ٢ ) 

)ممجازامآنا/يآ.



—لأث؛؛صأ

أنعلى كتابه، فى اليست بهذا اسهد قد عييدة ايا أل والغريب 
بمعنى tU'زهريت دو=محثمه إلو فيل، لا أيتم رءآ ت تعالى نوله 

هداعلى بناء المعنى نى مواء و)أذكنهم( )Jكنهم( وان أنكرهم، 
Iأمرين بأحد ذللث، تعل؛زئ ؤيمكن • الشاهد 

حجة.واعتبارها العلاء، بن عمرو أبي لغة ش ثقته ت الأول، 
منهدا صحة على يدل ما وشعرها الحرب، لغة من يعلم أيه ٠ الثاني 

للأعشى،ويا منلشهرته ٠ به امتثتاٌا أورده ؤإثما الساهد، هدا عير 
اللغة.حبثا من وصحته 

للأعشىالمنوب، ؛الشاهد اللفظة هن.ه على الطبري استشهد وند 
العينية!قصيدته من الهدلى ذؤيبج أبي بيتا ومعه 

وهادجريعتطعاءهائية يي ؤإمثرمست، يثمرن يثكرئه 
مالث،للأعشى بته نفى البست، هدا بأن العلبري محرفة على يدل مما 
وقدذؤي_ا. أبي ييث، معه جمع ولذللئا عبيدة، أبي كلام على لاطلاعه 

قوله!في الأندى 3يد بن الكميت، شعر في اللفنل هدا حاء 
ولأطيىطلأكسس،صلأنؤلأءاجنزد،ولأتجرد، 

ثمام،كأبي المحدتين، العبامّيين شعر في الاستعمال هذا كثر مم 
الديلمميومهيار الخزاعي، ودعبل المعتز، وابن الوليد، بن لم وم

اللغة.في بشعرهم يحتج لا وهؤلاء ،، وعترهم^ 
يتوقنإولذللث، الشعراء، وأحبار بالشعر علمه بحة عبيدة أبو ؤيتفرد 

ومن٠ بها المقصود ؤييين فيشرحها ألقابهم أو الشعراء أصماء عند كيرآ 
الثتكثرلأ؛،.الرحل وهو الثناخ »قال قوله: ذلأث، 

سالهافااكاك. ١٩٨انظر:)٢( الهلونا/خ. ديوان انفر: )١( 
السنابن ديوان ، ••١٣الوليد بن لم مديوان ، ٢٧٢م/تمام أبي ديوان انظر: )٣( 

.O'A/iمهيار ديوان ، ١٣٨يصل ديوان ، ٢٨٩
القرآنمجا3 )أ(



|~~اإلخ واومفسرينب. والغريب المعانى أهل ضهج بين الفرق 

السادسالميحث 

والمفسرينوالغريب المعاي أهل منهج بين الفرق 
التعنمثرق الشعري الشاص وذليف دق 

القرانتمسٌر في بالسمر للأستسهاد ال٠اUسرJن من السابق كان 
عندذلك تفصيل تقدم وتد ثها، عياس بن الله عبد الأمة حبر هو الكريم 

فيفيل ما ورغم ماس. لأبن الأزرق بن نافع مسائل عن الحديث 
ابنومعرفة ثات، وقوعها أصل أل إلا ائل المهيذْ من عدد تضعيف 

صحةيعتي مما ائل، المهذه من جرء لبول ثمؤيد والسعر بالمر عيامحي 
تلاميذهأن ذلك، على يدل ومستا افراثل، دون عليه محار الذي المنهج 
علىسردن كانوا وأساعهم التابعين من وغيرهم أملم بن ينئي كعكرمة 
ابنمرتبة في بالشعر الحلم في يكونوا لم أنهم غير ذاته، المنهج 

ماص•كابن ميراتهم في كبرا الشعر يفلهر لم ولدللئ، ها، ماس 
تميدْأبو حاء حتى ذلك،، بحد نتاج المقرين طقايت، تزل لم ثم 

فيوهو القرآزا ررمجاز كتابه سه فصنثسالهجري الثاني القرن نهاية في 
خاصة،بالشعر الاستشهاد واتخذ ه، ١٨٨محنة نحو عمره من بعين ال

يحلهلم ؤإن كتابه، معظم في عليه مار منهجا عامة بصمة العرب، ولغة 
بعضفى السالم، وأقوال بالسنة أو ه، نفبالقران الاستشهاد من مماما 

وكثرت،والإنكار، بالرفض كتابه عهدو في العلماء فاستقبل المواصع، 
يلبث،لم أنه غير البحسث،، في ذكرها تقدم وتد ذللت، في عنهم المقود 

القرازأ،امجاز كتابه ودرسوا المنهج، هذا عالي محاروا أن العلماء 
منها،كثير في وتعقبوه ونفيراته، شواهد0 ونقلوا لملأمبذهم، ودرمحوْ 



بنعالي وكتب الأندلسي، عطية وابن تفسيره، ني ذلاك» من الطبري وأكثر 
المجازكتابه في عبيدة أبي أغلامحل على التنبيه في كتابا البصري حمزة 
يرنففي مدرسة أسس ارند عبيدة أبا فإن النقد هذا من الرغم وعلى 

علىاعتمد وفد وأّاليبها«لى. بالعربية الفقه الأولى عمدتها القرآن، 
فيوالبخاري والغريب، المكل كتابه في نتيبة ابن  ١١عبيدة أبي كتائب 

اليزيدياض عبد أبو منه واستفاد . .يره.نففي والعلبري المحيح، 
فيليند وابن معاسه، في والزجاج القرآن، غرب كتابه في -( ٠٣١)^،١ 

وأبوالتهذيب، في والأزهري القرآن، معاني في النحاس وابن الجمهرة، 
منأهم ومن • • المحاح• في والجوهري الحجة، في الفارسي علي 

فتحفي قلاني العحجر ابن المتأحرين من المجاز كتاب من استفاد 
ابري«ص.
بدايةعبيدة أبي يد على التفسير في يالسعر هاد الامتبدأ وفد 

يالشعر،الاستشهاد في التوّهل إلى ذللن، بعد رون المقرُخ ثم قويه، 
مماذلك، وغير القرآنية للمفردايت، اللغوية المعانى تجلية فى منه واستفادوا 

وكانالباب. هذا من الأحير الفصل في بالتفصيل عنه الحديث، سيأتي 
ععليةابن ذللث، في ودونه عته، الحاليث١ ني ذللن، في متميز جهد للعلبري 

وغيرهم.والقرطبي والزمخثري 
أبويأتي الأولى، أصوله إلى يالتعر الاستشهاد بمتهج العودة وعنله 

حرصواالذين والإنراء اللغة أتمة رأس على المري العلاء بن عمرو 
القرآنفهم في صحيحا توفليفا ونوفليفها اللغة، لعلوم التأصيل منهج على 

بنلعلي الرواة( اغاليط على راكبيهات، كتاب، عّن سقى ما البني العزيز بد حمى )١( 
المعارفدار ويعنه المصرية، الكتب يدار الوحيدة نسخته عن البصري، حمزة 

فىعبيدة أبى أغلاط على التنبيه فيه الذي الجزء نقد رند -، ٠١٣٨٧عام بالقاهرة 
٠القرآن مجاز 

٠١٧للمحقق القرآن مجاز مقدمة مجن )٣(  ٠١٨حاتم لأثي، الزينة كتاب مقدمة مجن )٢( 



الخ^^لمسرين.ب 

وملامةاللغة فصاحة من للتحقق علمية كوميلة الشعر واستخدام الكريم، 
منالمثنى بن معمر عبيدة أبو ولكن ذلك،، على محللابه وتدؤيب التراكيب، 

واستنفدعاما، الثلاثمين عن يريد ما عبيدة أبو صحبه حيث، كللابه، أحدق 
أبويقدمه لكن الذي الأعشى معر ومنه الشعراء، معر عليه وقرأ علمه، 
منهجهعبيدة أبو عنه أحذ وقل • بثحرْ العناية على محللابه ؤيحث، عمرو 

التيوالأحبار اللغة. في وتوجيهها للقراءة الشعري بالثاهد الاحتجاج في 
تكفي،لا وهي، القليل إلا منها يحفظ لم العلاء بن عمرو أبي عن نقلتا 

يرنففي بالشعر الاستشهاد في منهجه تفاصيل عن الباحث، حاجة د ل
عليها.القياس يمآكن أمثلة هناك أن غير الكريم، القرآن 

يرنفءي، منهجه في، عمرو أبي، بشيخه شيده أ؛عا تأثر أمثلة ومن 
بنعمرو أبا ممعتإ قال،! أنه عبيدة أبي عن المازني رواه ما الكريم القرآن 
عمروأبا مآل، وأنه ،، \ UUأجرأ® عليه ارلتخاو.ر.ثؤ يقرأ! العلاء 

بقوللها واستشهل. ّ . فميحه. لغه هي ت فقال القراءة هذه وجه عن 
العبد.يتالممزق 

ىالقطاه ؛طأهمص رضإليني>رى 
بنهمتجزهؤئ،ر تعالى! لقوله شسره عند يرؤيه ما يشيحه تأثر؛ ومي 

يفتحها،عمرو أبو ولكن النول، يكرون أرقوم قال؛ حيثا [ ٥٤]اليجر: 
فاحتجرفع، موضع في لأنها بنونين؛ إلا تكن لم أصفت، إن إنها ؤيقول؛ 

الحرفينأحل. حدفخ بالحذف، أحرى، نونا فيها يلحؤ، أن بغير أصافها من 
الميريتحية أبو قال واحد، لج من لكنا إذا 

ومحزسيرمو\لإ لأ ٣ أني ند لا ذي الأيالخوت 

عمرو.أض تراءة هذه )١( 
٠٣٣٣للزجاجي العالماء مجالس وانفلرت وشرحه، تخريجه تميم )٢( 
٠٩٧سطاللآلي ، ٦١; ١٥الأغاني انظر: )٣( 



^^؛ميم

أهلبقول فجاء لك، أيا لا أي I أباك لا يخومنني. يقل• ولم 
Iيكرب معد بن عمرو وتال المدينة. 

إذاداو4نيأاأالمالمات رء بسدا بمل كاثام نوات 
الون؛ن«لى,إحدى ثلشي، أراد: 

بنعمرو أبي بشيخه مدة أبي تأثر على تدل أحرى أمثلة وهناك 
أوضحمن القرآزا امجاز في سارعاليه الذي منهجه أن غير ، الخلاء 
عبيدةأبي شٍح يعد الذي الكبير، اللغوي الإمام بهذا تأثره على الأدلة 

الأول.

كانواالذين هميدة أبي شيوخ من العلاء بن عمرو أبي غير وهناك 
مواروأبي هميب، بن كيوض الأيات معاني بيان في بالشعر يستشهدون 

عبيدةأبى تلميذ المازني ذكر فقد الشعر، عبيدة أبو عنه أحذ الذي الغنوي 
•5^4،^ثي بمج الوض ، ^٠٥ت تعالى فوله غلام وهو أبيه على قرأ أنه 

فقالحلله(، مى يخرج الوذق )نثرى . . موار. أبو فقال [ ٤٣]المور: 
الثاعرأ؛،:تود سمعث، أما موار: أبو فقال قراءة؟ حلله من الأب•' 

حروجالزذقسماثام،رْا
بالشعرالاستشهاد في الخلمي النهج هذا استمر ءبيل.ة أبي وبعل• 

كتبوتفاونت، اليوم، حتى والمعاني والغريب ير النفكتب في ءلاهرآ 
والتراكسب،الألفاخل معاني بيان في الشعر شواهد على الاعتماد في التفسير 

شيء،يعد شيثا ثطثب، I يغل ئغاُة، حدة الوا الشين،، به يشبه أبيص ثرر له نبته الثغام )١( 
٠١٨٠ديوانه انفلرت منه. الممل تخرج ت أي الثنز ملي التي وص فالتة، جمع ت والناليات 

.٣٥٣-٣٥٢مجازالترآزا/)٢( 
.٢٢المريض المميض أخاد ، ٢٨٧، ١٠٢ا/القرآن مجاز اننلر: )٣( 

الخلادلانيه•مذئ،>، ٤١
)ودق(، ٢٥٦يا/العرب، لهان انفلر؛ انملر. والوذق؛ الأمروصيته، مدة العنزة؛ )٥( 

٠١٥٦الموس لنهاي المثتى ين معمر عبيدة أبو )غمر(،  ١٧٧•ا/



ؤكرواللغة■ المهر ئمه وُدى علها، سار الذي المفسر منهج يحسسبا 
الأحر.بعضها قي وٌ' بعضها، في ذلك 

علومأو واحد بعلم المثتنلس العلماء بين التبادل لياثر ونغلرأ 
ومعانيهالقرآن غريب ني المؤلفين فإن والنمير، اللغة كعلوم متقاربة 

وجهعلى تتيبه وابن والفراء عبيدة أبو وهم المرامة هذه شملتهم الذين 
صلةله مما فيها صنفوا الش الجوانب ش علمية ريادة لهم كان الخصوم^ 

جاءواالذين المسرون بهم تأثر وقد الكريم" للقرآن اللغوي بالتفسير 
التفسير.كب في واضح خلهور عنيم والقول لأممائهم وكان بعدهم، 

رامعانيكتب أصحاب منهج بين فروق بوجود الجزم يمكن لا ولذا 
فيأحرى جهة من رين والقجهة، من القرآن* واغريب الغرآن* 

الذينالمقرين منهج يعد ؤإئما التفسير، في وتوظيفه بالشعر الاستشهاد 
غيروغريبه. القرآن محاني أصحاب لمهج ويهذيأ امتدادا البحث شمالهم 

الامتثبادفي الكتب لتلك الميزة الممات بعمى عند الوقوف يمكن أته 
التيالنمات نلك ومن حلالها، من الفروق بعمى والتماس بالشحر، 

يرنما ملاحظتها س ئمكنت 

والمعاني!الغرب لكتب الزمر التقدم ت أولا 
منالمفسرين القرآن ومعاني القرآن، غريب في الصنفون مبق 

العلوممن علم أي في التهنيف، بداية ومحلبيعة والتصنيف،، الزمن حسنا 
هذهتكتمل حتى عليها واللحوءلات التحقثات وتكثر النقص، يعتريها 

.موتها'هملى توي وتالمحامج، 
كتابه، تصنيففي عبيدة أبي مبق هذا على الأمثلة أوضح ومن 

وبعدمالقرآن،، أمعاني كتابه فمنفج الأحفش تلأ0 ثم القرآزا، أمجاز 
هذابدأ حيث بعدهما. تتيبة ابن نم القرآن* أمعاني كتابه في الفراء 
بالقبول،العلهاء وتلقاْ يتكامل، التفسير في بآلمعر الاستشهاد في المهج 





|لآمتاالخ واومسرين.ب والغرس المعاني ا'هل منهج بين الفرق 

هؤلاءعن الاستشهاد طبيعت لمعرفة هنا ذكرنه ولذلك وغيره، عبيدة 
ذلك.يعد بهم المغرين تأثر ومدى العلماء، 

Iالعرب عن ليشعر والمعاني الغريب أصحاب رواية آ ثانيا 
أصحابزمن تقدم وهو المسابق، العنصر تحت يدحل أيضا وهذا 

أدركواأنهم المتقين هؤلاء تقرئ أوجه من لكن حيث، والمعاني، الغريب 
العرب،لغة اللغويون عنهم روى الذين الفصحاء الأعراب من كثيرأ 
عبيدةأبو ونمير اللغة، في ؤيقولونه يروونه الذي عرهم يهدوا وامت

بذلك.والفراء والأحض 
حىالطبري ط الل.راسة شملتهم الذين رون المقيدرك لم حين في 
ححلما وهذا اللغة. في كلامه إلى ؤيرجع بقوله يحتج منن أحدأ القرطي 

احتجاحيهقيمه والمحائي الغريب أصحاب رواها التي الشعرية للئواهد 
لأصحابيحسب حاب وهذا ذلك، يحد رون المقمنها استفاد كبيره 

اللغويةالشواهد من كبيرة ثروة رين للمفحفظوا حث والغريستا المعانى 
كتبهم.فى المقرين قبل من ذك ؛عن، توفليفها تم والثر، الشعر من 

توالمعاني الغرم، كب، في هتها أكثر الممسير كشج، قي الشعرية الشواهد ثالثا; 
الغريم—،أصحاب ّبق عن الحديمث، من تقدم لما نتيجة هل.ا يعد 
الشواهدهل.ْ وأولعوا ذك بعد رون المقفجاء زمنيا، للمفّرين والمعاني 

المتقدمينشواهد معظم ؤإيراد والبيان، الثممح نيادة مع تفاسيرهم في 
يالواهدهل. اّمن وأكثر مره. تقفى الهليري فعل ا كم.عليها والإضافة 

٩٥٢شواهده بالغت، ص. عبيده هوأبو والمعاني الغريب أصمحاب من الشعرية 
يلغمت،قد الشعر بشواهد امتشهي من أقل الزمخشري كان حين في شاهدآ، 
١٨٢قتيبة ابن فهو الغريم—، أصحاب أقل أما العل.د، هانا يقارب ما ه شواهن. 
١شعرية شواهد  ٤٨٠١^ه شواهن، القرطبي؛الغت، وهو المقرين وأكثر شاهدأ، 



^^ممييم

والمائ لمبحث ا ۶
الشعريالشاهد إيراد أغراءس 

١^٠١^،وغريب القرآن معاق ْكتب أصحاب عند 

والمقصودفيهل١،. فيرس نمب الذي ال~ر،ء م اللغة في النرص 
ومعانيالقرآن عرب كتب أصحاب أرادها التي الأهداف بيان هنا به 

القرآنية.للايات مسيرهم عتد كتبهم قي الثعر شواهد إيرادهم من القرآن 
أغراضعن الكلام الباب هذا من الأول القمل ني تندم وند 
التفصيل،من بثيء التفسير كتب في الشعري الشاهد إيراد من المقرين 

ومعانيهالقرآن غريب كتب أصحاب أورد التي نمها الأغراض وهم، 
الموجزةبالإشارة ماكتفي فلذللث، كتبهم. في أحلها من الشعري الشاهد 

كبمن الأمثلة إيراد ْع للتكرار، تجنبا الأغراض لتللث، المثحث، هذا في 
١والمهانى الغرس_، 

الاثهاد:الأول: الغرض 
الشهادةطالب، ومعناْ انهدا، الفعل من امتقعاد اللغة في وهو 

القولتفصيل مبق الي بشروطه الشعر بشواهد تركيس، أو لفنلة صحة على 
فًهاص.

منالشعري الشاهد ورد التي الأغراض أومع هو الغرض وهذا 
والحاجةالكتب، هالْ لعلبيعة نظرأ ومعانيه، القرآن غرب كتب في أجلها 

رغرض(. ٥٣*ا/الرب لسان ، U/Aاللغت تهذيب انظر؛ )١( 
)شهد(. U٢٢٣/الرب لأن انظر: )٢( 



لأنهايغيره. أو يالثعر الاحتجاج هدا كان سواء فيها للاحتجاج الماسة 
للوجؤعقائمة والحاجة والتراكيب، للألفاظ اللغوية المعاني تشرح كتب 

نحرصذاك. أو القول هذا تريد حجة العلماء يعتبره ما إلى ذلك ني 
مقرونااللفظة أو الأية معنى في يقوله الذي قوله يكون أن على الممحسث 

غرضتحت ؤيارحل ٠ المسألة هده مثل على العلماء عند المقبولة بالحجة 
تالتالية الصور والمحاني، الغريسم، كتب في بالشعر الاستشهاد 

اللغوي:الاستشهاد أولا: 
الدلالةإساتا في يه تشهد يالذي الشعري الشاهد به والمقمود 

النؤع،هال.ا من معفلمها القرآن غريب كتب في الشعر وشواهد اللغوية. 
شواهدفيه وردت التي الشعرية فالشواهع. فتية، لأبن القرآن غريب مثل 

لأييالقرآزا ®مجاز اكعرفى شواهد وأما . ١٨٢وعددها لغوية، 
أنتقالم وند شواهده، من ا/ ٩٥من أكثر فيها اللغوي الشاهد فنسبة عبيدة 

كالعلبري،أيضا رين المقشواهن. أغلم، يمثل اللغوي الشعري الثا؛؛ايرد 
غربكتب في اللغوي الاستشهاد أمثلة ومن والقرطي. عطية، وابن 

القرآن:
حقليتيم ^^١ تعالى؛ قوله لمعنى هميدة أبي بيان عند - ١ 
[JIaSII ١٢،؛ ] الأصاع،أؤلراف ®وهي يالبنان! للمقصود شارحآ نال

ولأمثئماسسلانحاذأ
نائم،وهو مزداس ين هريم قتل هذيل من رحلا صبا أبا يعني 

أءلرافوأنه بالبنان، المقصود شمح فئد • بالربتعُ جاورهم وكان 
اللغوية،الدلالة لهذه يشهد الشعر من يشاهد استشهد ثم الأصايع، 

.®ينانة( منها المفرد أن أيضا ؤيثهل. 

.٢٤٣امآنا/آ1آ_ سجان 



منؤاؤن*لمم ت تعالى نوله ير نففي أيما عبيدة أبي وعند - ٢
هداصحة على استشهد ثم • يعيبون" 'رأي• نال؛ [ ٥٨]التوبة؛ 'شزلده 
الأعجم!ريال بقول التفير 

الأنر0رالعاب فأئت أعيب ؤإذ ئك\أثوأ لي ثنيي لميتاك إذا 
صحةعلى الأعجم نياد بقول واستدل العيب، بأيه اللمز فمثر 

حلففاتعسر الساهد بهذا أخرى مرة عبدة ابر هد اموقد ، تمره 
^j؛؛Jتعالى؛ لقوله يره نفعند هنا، الشاهد موصع ثمؤر لا الرواية فى 

ت!الهمزة نقال! الهمزة نثر حيث، ١[، ]الهمزةأ ل*نا؛ل فؤم لخيله 
الأعجم!تال ؤيئضهم. الناس يغتاب الذي 

،الهامزااaزةا١٢فأنث، أعثن، يإن تأمنوئيإذالألخيس 
ءالهامزاركلمة عجزه فى وأصاف تماما، الشاهد صدر اختلف فقد 

يكررونوغصرtO^^* 0 وأبو • الهمزة معنى على لمستسهد من يدلا 
يشيرمما مصنماثمم، من مواصع في متقاربة بروايات الشعرية الشواهد 

ولاالمؤلفات، هذه تصنيف فى حففلهم عالي يعتمدون كانوا أنهم إلى 
والعلرىوالفراء فالأحفس نادرأ. إلا مكتوبة دواؤين إلى فيها يرجعون 

لهم.ترحموا الذين ذكر كما تلاميذهم على كتبهم أملوا 
يرهنفعند أنه عده اللغوي الشاهد أمثلة نمن تتيبة ابن وأما - ٣ 

»أي!تال! ١[ ]\و1ص-: ٦^ ;١^١ ك وي تعالى! لقوله 
الحطيتة!قال عهدأ؛ لى جعل * أي ■ عمدآ لى عفد يمال! * يالعهود 
ارينبإ)'ا(ر)؛(ردا؛را؛وثئ انمJاج ذدرالجارهم إذاعقدواعئدأ قوم 

للحطهالسعري الساهد بهذا واللغويون رون لمف١ اسهد وقد 

1\إلأ.الأغاني ش والمن ا/"اأآ، القرآن مجاز انظر: )١( 
.١٥ديوانه انظر: )٠١( . ٣١•آ/ا القرآن مجاز )٢( 
.١٣٨القرآن غريب )٤( 



إلخالشعري... الشاهد إيراد اغراض 

عبيدة،أبو به قامتشهي والميثاق. المهد هو اللغة فى العقد أف على 
منظوروابن والأزهري، والقرطي، والزمخثري، عطية، وابن والطري، 
بهاالامتشهاد على العلماء تمادسا التي الشواهد من وهو ٠ وغيرهم 

علىواحد بشاهل. الاستشهاد عالي العلماء توارد وأمثلته المعنى، ه1ن.ا على 
مصادروحدة على يدل مما بعضهم، عن الشاهد ينقلون لهم كثيرة، معنى 

كماوغيرهما والأصمعي عبيدة كأبي الأوائل الرواة عن بالشعر الاستشهاد 
١الثعري الشاهد ممّادر بيان ني ذللث، مميل تقدم 

فيؤادءاؤ،4 معنى بيان في ثتيية ابن قول أيضا الأمثلة ومن - ٤ 
٠ر'أي [؛ ١٣]الرعد؛ ^١٠١^^ نديل مهو أس ق ثبندلؤث تعالى؛ نوله 

الرمة؛ذو قال الحيله. والحول؛ الحتله، الممحال؛ وأصل والمكن. الكيي. 
واوحالأآ،«رملة!^;f، أند نم ١ذوام بمن زم 

للبس؛١٠الييت،؛ هدا شؤح في الرمة ذي ديوان شارح الباهلي نال 
ثدييهق؛ الله نال الجدال، والمحال؛ ٠ . الاختلاط. 

بالأية،الشاهد شارح استثسهد _iJ، ،٠ بالنمي؛،١ والأحد المكاؤله وأصله 
العلومترايعل على دليل وهذا بالشعر، الأية قمح في قتتيية ابن وامتثهل. 

الشاهدعلى كثيرة والأمثلة للاحر. منهما كل وحاجة والتفسير، اللغوية 
القرآن.غريب كتابه في قتيبة ابن عند اللغوي الشعري 

A/)مجر( الطبري تمر ،  ١٣٨نية لأبن القران غرب ، ١;0إ١ القرآن سان ١^ )١( 
A-U ، ٢٣القرآن لأحكام الجامع/n ، الكشافه/ع، الوجيز الحري
الربنان ا/'\ا<ا، اللغت تهذب 

.اولثمزا والديوان المصادر بقية وفي بالتاء، ءوليسء المطبؤع القرآن غريب في )٢( 
تالديوان ورواية 

جحالأوالاثانة ة لأغد نكل وام أقين بربمن 
'م؛أهالأديوانه انظر: 

٠٢٢٦القرآن غرب )٣( 
.١٥٤٤/٣الرطذي لديوان ازني شرح )٤( 



^^لميم

تالهران غريب لا التفسير غريب لإيصاح لأءا||ثسهاد ا— 
لففلةلها وشرحه كلامه أساء في ؤيرد قرآنية، لمغله يفر ند 

•سرحه يؤيد عر المن ساهد ؤإيراد سرحها لمؤلفا ١ حلرد نغرسة، 
منبكلام الغريبة ^ ٠٧١يثرح فانه ، وغير0 عبيدة أبو ذلك صنع وند 

ذلكعلى مستشهدأ فيثرحها غريبه، لفغله شرحه فى يرد أنه غير عنده، 
٠لعر يا 

ؤآدّتعالى• قوله شؤح في عبيدة أبي نول، ذللث، أمثلة ومن 
وألد،أبل للفاحرت ؤيقال الخصومة، ،رشديد I ٢[ ٠ ٤ ه الخماوِ 
قاللد، ثوم والجمح! الليل، مصادره يعيي، ولددت بللت قد ؤيقال! 

اسئلمرا¥ىاله'الآبل وهوض ا.م اآلءاش'يُألأسدون 
أنهغير الخصومة. شديد بأنه الأية في )الألد( معنى ثرح قد فهو 

يالشعر.ذلك على مستشهل.أ ألد أبل للفاحرت العرب قول شرح 
اللغويالشعري الشاهد ورد فقاد القرآن معاني كتب أصحات وأما 

للفراءالقرآن معاني في كما عليها، غالآ يكن لم ولكنه كبهم، في كثيرأ 
تيلي ما المعاني كتب في اللغوي الشاهد أمثلة ومن والزجاج. والأحفش 

يىمحاث ثق  'مإبجم تعالى؛ قوله في الإيفاض ير نففي - ١ 
الإسراع.ااالإيفاضI 1 الفراء قال [ ٤٣ب إق َلأبم 
اسمم:وقال 

خنحاءظإث،سالإسل؛،ضائ لأئثزنمائ 
حمراءبرقعة الأبيض القميص رئ فإذا اللون، في الحنحاء قال؛ 

.ا/١٧القرآن مجاز )٢١< . ١٣٥ديوانه انفر: )١( 
لم١فءليه.)٣( 
.٢٨٥)هجر( اتجري تمر آا/آع، اللغت تهذب انظر: )٤( 





اسالقرآن نسير ض ؤمقا 

هذارمثل احر، شاهد رواية صحة على شعري بشاهد نامتدل 
المعاني.كتب في بالكثير ليس المثال 

إداأيمرا ٢^^ ءؤإك ت تعالى قوله نمير عند عبيدة أبي تول ومثله 
[٢٠١لالأء__راف: .ه محرون ئم ؤ، دطروأ ألثظي( ئ ثلمم منيم 
تالأعشى مول وامتشهي اللمم، بأيه العللئف غر حث 

١^^١،الجى طائف مى مها ألم وكأتمما الئرى غب عس دئفبح 
اليعليف، الفعل من ماحوذ طائف الفاعل اسم أن بين ثم 

قالل٢،:محليفا، آمحليف محلفت من *وهو فقال؛ بملوف،  vJli»؛من 
رنطالأشذمةملأب،انفى الخيال بك ألإ أنى 

كالمةاشتقاق أصل ليبين احر شعري بشاهد عييا.ة أبو استشهد فقل. 
الشعريةالشواهد إيراد أغراصن من غرض وهذا ^آحر، شعري شاهد في 

بعضها.لإيضاح 
الشعري:الشاهد إيراد ثرة ك. 

الاستشهادوالغريب المعاني أهل فيها يكثر التي المواطن من 
*بالثعر 

ذلكومن الردود• أو العلمية، المناظرة أو الخلاف مواطن - ١ 
ألنأت؛ ؤألقنش تآقهار أكد ءاينته *وقال؛ الأحغس؛ قول 

لألمام[ لغصالت؛ أقى ؤو ؤآسجدإ للنمر ،٠ إاشسر، مجدإ 
ولاالأيات، حلق للذي بعضهم؛ وتال مؤنثه، الإنس عنر مجن الجماعه 

الشاعرأْ،؛فال بالعربية. لجهله إلا ذللث، تال أرام 
نّاذيز،ل^ترم لنم الصياح إلمح، أنرثؤ بمص يعو الأيلشر أترف إي 

ه.زمر ;ن كب ص )٢( . ٢٧١ديوانه انظر: )١( 
.٢٢_٧'٢٣٦/١القران مجاز )٤( . ١١١*ديوانه انظر: )٣( 
.١٤٢"الفضيات انظر: )٦( الطمب. بن مدة عو )٥( 



وج_—إلخ

يعنيوهو الأحر ونال اللغة، جواز في نوما الدجاج نجعل 
الذئب!

رنمثُأ'فبمانئ؛ نثخيف ضئآ كل ض ئندُ امرن ُانش 

جاب_تكئيمكا>ي<
تثنوقد اللفظة، غرابة بالشمر الاستشهاد إكثار مواطن ومن - ٢ 
فيالنواهد من الإكثار ط وإعراده« القرآن *معاني كتابه في الزجاج 

فولهفى التخفيف لقراءة توحيهه محي فقال بعض دون المائل بعض 
]ِ:نأي آينص ذ ألس عنغ ١^ ف مندإ ^ألأ تعالى: 

الكلاملابتداء ذأألأ» -  ٢٠بمجدو ألا - ؛التخفيف قرأ »ونن [: ٢٠
ومثل. ..ض. اسجدوا فيقول: يتأنق ثم - ألانا عله والوقوف والتنبيه، 

الرئة:ذي نود بالتخفيف سجدوا( يا *ألا قوله: 
بجلأحنةا:د،جاولا ألأ:ااشياذانضضاولأ 

محزعدى حثانا كان ؤإن بدر ثئي مند هند يا يا'انلبي ألا 
العجاج:ونال 

.١٥٣ا</الأب حزاه انظر: انزني. ض أي ن زم ن ف ن لعب المن )١( 
انفلم )٢( 

.١٣٦الأعجاز دلأتل انظر: للإبل• الماء له بممى •^، ٧١الحوض الجابة■  ٢٣)
.٣٩٥. ٣٩٤ا/.عا؛يالترآنلأص )٤( 
ماصابن بها وترأ يعقوب، عن ورئيس والكاتي جعض أبو المشرة من بها ترا  ٢٥١

حجان c١٥٦/٢القراءات وجوه عن الكشف ، ٤٨٠المعة انظر: وغيرهم. والرمري 

.٥٦٠ِ ا/ههه ديوانه لثه. نيله رابه الرمل من الجزعاء  ٢٦١
.٧٠ديوانه انظر: )٧( 



^^؛|هريم

٠^٠١^١،تجنن وص نننم عن انلبي ئم انلمي يا نش دال يا 
فعلواؤإيما فيلنا، من يعنا كما الحرف هذا في الشاهد أكثرنا ؤإثما 

تقول:العامة تكاد لا المداء، فى إلا ررا« ليحول العالإ اعتياد لقلة ذللث، 
أكثرنا®ؤإثما يقوله: يعني وهو ،• دسلأما'آادهن، يا ولا: ويد، قدم قد يا 

المثنى،بى مغمز عبيدة أبا فبلنا® من ئعنأ كما الحرف هدا في الشاهد 
الأحفشيورد لم حين في ،، أالحرف، هذا عند الثلاثة الشواهد أورد فقد 

،،الأحaللر بيت، إلا يورد لم والفراء ،، ١^^ ذي بست من شعلر سوى 
اللغويةالشواهد أف غير ما على يزد فلم الطبري ذللث، في وتابعه 

القرانمعاني في ميما ولا كثيره، ت، ليالقرآن® ارمعاني كتب، في 
صسأنى.كما النحوي الشاهد عليها فيغلب، للاحفس، 

التحوي:الاستشهاد ثانيا؛ 
أوعنها تمج ما بيان أو نحوية، قاعدة لإثبات، بالشعر الاستشهاد وهو 

ومجعغلموالأحفش. للفراء، القرآن معاني في الغالبة راهد ذللث،. غير 
نقلت،وعنه القرآن، معاني في الفراء أوردها الي ص النحوية الكوفيين شواهد 

يرهنففي الطيري نقل وقد ٠ النحو وكتبه التفسير كتبؤ في الشواهد تللث، 
الأحفش.عن البصريين شواهد أكثر ونقل الفراء، عن الكوفيين شواهد 

فيوأبرعهم بالنحو، ائي الكبعد الكوفيين أعلم من كان والفراء 
المحوفي صنفها المي الكتب، من كثيرأ المديم ابن له ذكر وقد ^٧،، ٣٥٠١^

الرجز؛محن الثاني للثطر الديوان ورواية رمل" ممات أو تميم، بلاد من بلد نمنم )١( 

٠٢٧٨ديوانه انظر: 
القرانمجاز انظر: )٣( . ١١٦سانىامآن1/هال.)٢( 
انظر)٤( 

انظر)٦( 
انظر)٧( 

.Y٢٩٠/ القرآن ُعاني انظر: )0( ^اه\-أ. القرآن معاني 
١.٤ /  ١٨)مجر( الطري تمر 

.١  ٤٣واللضيض اكممحن طقات، ، ١٠١الألماء نزعة 



الخلثاصامم،وري...

والكافيوالمؤنث، والذكر والممدود، والمقصود الحدود، كتاب مثل 
فإنهولدلالث، وغيرهارا،. القرآن، ومعاني النحو، في ومختصر النحو، في 

إلىالفراء جمع ونل الكسائي، بعد النحو في الكوفة المدرسة زعيم يعد 
بنيوس وعن الكومح،، الكسائي عن فأحد المريض، علم الكوفيين علم 

النحو.فى المؤمنين بأمير لفا حص البصري، حسب، 

لاراتهوأجمعها وأكبرها، كتبه أوفى القرآن® ®معاني كتابه ؤيعد 
ومذهبهم،الكوفيين لحو الأوفى المرجع - بحق - يعثر ®نهو المحوية 

وبينبينهم الخلأفا ائل ومهب،، المال لهذا الباقي المرجع وهو 
ككعهبالنبح^و بوابا ا ممها لسى * اليةسرف'ناا 

حديثآفيها تجد لا منه يصفحه يمر يكاد لا القارئ ولكن المتأحرة، النحو 
شاهدأو توجيهاته، من توجيه أو قواعده، مجن قاعدة وذكر المحو، عن 

أصولهمن وأصل شواهده، من شعرى 

تأصيلهفي نحوي كدليل الكريم بالقرآن كتابه في الفراء عني وقد 
عنتعبيرآ بها استشهاده يكون أن على يحرصن فهو المحوية، للقواعد 

ذللث،و*ع ولغته• فصاحته، في الكريم القران يمئلها المى العغلممة القيمة 
و؛لغت،موصعا، ين وحمأربعماتة من أكثر فى بالشعر استشهد فقد 

•للقواعل الحوية بالشواهد استشهد وقاد شعريا. شاهدأ  ٧٨٥شواهده 
المحويةآرائه لمأييد بها واستشهد المحويون، عاليها أجمغ الي العامة 

بحضنوذكر المخالفين، لأقوال للامتدلأل بها استشهد كما الخاصة، 
الثر،دون الشعر بها احتمى الي الشعرية للضرورامت، الشعرية الشواهد 

والتيولهجاتها، العربية القبائل لغاتر بعضن لبيان أيضا يالشعر واستشهد 
ه.ينفمتها الكثير ٌءع 

امالمحووكب )٢( •١. •الفهرست انظر: )١( 
\.\/oAالممر وكب المحو انظر: )٣( 



سميم

منالكثير نأورد القرآن٠ ®معاني كتابه في الأحفش مثله وصنع 
هيوكاستا ذلك، بعد عنه النحويون نقالها التي الشعرية النحو شواهد 

النحوشواهد أمثلة ومن • التوم حش النحويض لدى عمدة سيبويه وشواهد 
يلي:ما القرآن معاني كتب نى 

وألثنسحكآ ألو يجند ألإت؛لج ؤءاِلق تعالى؛ موله تر تفس - ١ 
نكأ،الم ®وخاعز تراءة: في الفراء أحاز [ ٩٦زالأنمام: محاآه نأللد 
المعنى.في نما موصع في ®النيل فقال: المعنى، في ®الليل، نم، 

بينهماتفرق لم فإذا بقوله: بينهما فرق لما معناه على والقمر الشمس فرد 
بشيء،بينهما يحن لم ؤإن ينصبا أن يجوز ومد الخفض. آثروا بشيء 

ر|علا،،رأآ، iLijjنكؤة ننلى ا انأتئ-نفئ، نلن ءودس_ا 
قوله:موصع عالي ععلفه حيسثج راع®، ®زناد نوله: في والشاهد 

لراع وزناد شكوه يعلق معناه: لأن ؛ ®ثكوة، 
sfjل ؤرأثاءكئٌا تعالى: نوله ير نفعند _ ٢ 

ال®العربح فقال: الجر بحرفج شكر الفعل تعدية عن الفراء تكلم [ ١٥٢
يقولونولا للثج، ونصحت، لك،، شكرت تقول إنما شكرتالئ،، تقول: تكاد 

بقول)نكن( الفعل تعدى على استشهد نم نيلتا،. وربما نصحتلثج، 
التميمي:لجأ ن عمرو 
ثقابر،أ؛،لم إل القوم ■؛-كرت مهلا عليكم وسى .لإحى خنعوانم 

كمارباح بن لنمسب والست، الدلو، كائه واللص الماء فه ييئز أدم من وغا؛ السكو،؛ )١( 
وشرح،  ١٧١ا/ الكتاب غي كما ءجلأن نيس من لرجل وسب ، ١٤٠ديوانه في 

U/العرب لمان ، ٤ ٠ ٥ ١/ مسويه أبيات ٌلرح في نية وبلا ،  ٢٧٩٨/ المغني شواهد 
)شكو(. ١٨١

٤.•  ٥/١سويه أيان شرح اظر؛ )٣( . ٣٤٦ا/القرآن معاني )٢( 
لجأ.بن يمرو ديوان في ولمى ا/بأإ، الخحيهل البحر انثلرت )٤( 



إلخالشعري.•• الشاهد إيراد أغراض 

شكرالفعل تعدى حيث ، القوم١١ررشكرت نوله! البيت ش والشاهد 
من)ثخن( حيان! أبو نال باللام. تعديته والأفصح بنفسه، 
بنفسها،ثتعدى وتارة جر، بحرف تتعدى تارة أثها ذكر التي الأفعال 

علمأالفراء، به استشهد الدي لجأ بن عمرو ببيت حيان أبو اسنشهال ثم 
لقاطه.به ينلم الفراء أن 

الذبياني!النابغة بقول )نصح( الفعل تعدية على الفراء واستشهد 

ادسابرل لديهم يلمئتجح دنولي ظبموا فلم عوف ثني يصحن 
ريصح(الفحل يعدى حيث عوف،، بيي نصحتا ١١قوله! فيه والشاهد 

هدْعن النحويون ثحديثا وقد باللام. لحديه والأفصح لغة، على بنفسه 
وحدث! ررقالوالنفسه وتعديته الجن، بحرف الفعل تعدية باب في المسألة 

أفصح،ورمح( )نكن( مع ؤإلمامها أفصح، و)وزف( )كاد( مع اللام 
.، العزيز،١ التنزير؛ حاء و؛ان.لالث، 

سفهي للأخفش القرآن« ررمعاني كتاب في الأمثلة وأنا - ٣ 
لغويا.شاهدآ كتابه في ئجد ما فنادرأ الشعرية، شواهل،٥ 

تفسيرعتل. قوله له القرآن معاني في النحوية الشواهد هده أمثلة ومن 
[١٥•]\ّ■: ئمإ4 أقّةى ي غثه هوم لئاّى لِذزن قهؤ تعالى! قوله 
!الشاعرل قول ئحو ١ . لكي• * بمعى 'اهذا الأحفس! قال 

ينما هلندرس لم دان - النيإ-أع-ددة ذارأ لها وأدى 
نخلملْ،خرالت \ذوو1غ غنت دأس امذ^١ ٠٥٦

دارأورفدأ«لآ،ؤأرىلهاأراد!

تخريجه.ض )٢( ا/بأ؛. الممط الهم )١( 
الممطالبحر ، YA>/لسويه المحاب )٣( 
،١١٤الممفلجات انفلرت )٥( السعدي. المخل هو )٤( 
.١٦٢/١القرآن معاني )٦( 



اممويماثمرآن صهر في ؤكر'ئ ؤك1ءر 

أهوال!ثلاثت الأية هدْ ني الأسثتاء نؤع بيان ني وللعالماء 
ابنبه وبدأ ،، الطبرى١ اختيار وهذا متصز، اسشاء أنه ت الأول 

يكونلثلأ ت اومعناه الزمخشرى! نال غيره• الزمخشري يذكر ولم عطية، 
إلىملثنا ترك ما القاتلين! متهم، لالمعاbلين إلا اليهود من لأحد حجه 

لأيهم)حجه(؛ قولهم على وأطلى لهم• وحبا نومه، لدين ميلا إلا الكعبة 
لأحدحجة لا أنه ٠لالمعنى ععلية! ابن وقال ،. اق مساقوه 
تكلمواالذين وعيرهم اليهود من ظلموا للذين الداحضه المحجه إلا عليكم 

ظلم!من كانت، حين بمائها وحكم حجه، وسماها المازلة، في 
ود)؛ل(البصريين، عند درلكى( مقدر منقلإ، استثناء أنه ت الثاني 

لكنوالتقدير• منه• المتتنى حنى عير من استناء لأنه الكونن؛ عتن• 
•الحجة موضع يضعونها بالشنهة عؤكإ يتعلقول فإنهم ؤللموا الذين 

ارهلت الحلبي السمين قال كما هو الأية هذه في الخلاف ورسسا 
فعلىفاّالآ؟ أو كان صحيحا الاحتجاج أو الصحح، الد.ليل هو الحجه 
متصلا،يكون الثاني وعلى منقهلعا، يكون الأول 

أبوبه انفرد فد القول وهذا العاطفة• الواو بمعنى )إلا( أف اكالث،: 
أبوعليها هد امالتي المائل أملة من وهو ، اكران مجباز فى 

الشالمران غريب كتب ؛ي القليلة المواضع من وهو لحوي، يشاهد عييدة 
هداتوله صحة عالي عبيدة أبو استشهد وقد نحوية* شواهد فيها وردت 

تيكرب معد ين عمرو تول أولهما الشعر، من ؛شاهدين 
\ذ1و'ود\0صث_نأدجإث،ي وكلأخن_مارسأفوئ 

الفرزدق؛نول والأخر 

•٣٢٢ا/الكشاف )٢( ٢• • ٤ r/ )قام( تمراتجري اننلر: )١( 
•؛ UA/Yالمرن انمر )1(ا/آهأ• الوجيز الحور )٣( 
• ١٧٨ديرا0، انفلر: )٦( • ٦٠ا/القرأن مجاز انفلر: )٥( 

(٦).



الخالشعري... الشاهد إيراد اغرامى 

^٧١،ذاث إ'لأ الخليمأ دان واحش• من دان المدثة ما 
مروان.ودار - والغرندان - ظالموا الذين ولا ت عندْ ذلك وتقدير 

عبيدةأبي نول الفراء رد وند ذلك. ني وحهلأوْ النحويون تعقبه وند 
بنتزلةإلا تكوف إثما العربية، في حطأ التمير، في صواب افهدا ت بقوله 
وتدالواوأرآد بمنزلة نصين منالك نلها، امتثناء على عشنها إذا الواو 

فيوقال الفرزدق، قول وهو الثاني مدة أبي بشاهد الفراء اسشهد 
مروازاودار الخليفة دار إلا دار بالمدينة ما أراد! اكآنه تأؤيله! 

أفزعم مى نول طأ فقال! أيضاحا الفراء فول الطبري وزاد 
ظلمواالدين ولا [: ١٥٠متبمره لمإ وهى ٠ قوله: معنى 
النفيلكان معناه، كان لو ذللث، لأ0 الواو؛ يمعنى )إلا( وأن منهم، 
وأصحابهاه. رسول على حجه لهم يكوف أل الناس جميع عن الأود 

شيكن ولم المراد، المعنى عن مينا بوجوههم الكعبة نحو تحولهم في 
عنيتعالى الذي التلسز إلا ٠^^^ لما س ذللثخ بعد قوله ذكر 

،.يوصف؛هءرأو إليه يماف، أن 

البلاغي:الاستشهاد ثالثا: 

القرآن.في البلاغية المائل على للاستشهاد الشعر إيراد وهو 
مواءحد على والمتأحرين المتقدمين بشعر لها يتنهد البلاغة وأمالسم، 

الجميعرْ،.بين مشاعه والعاتي بالألفاظ، لا بالمعاني الأمر لخلي 
موازنةقليله، وغريثه القرآن معاني كتب قمح، الملأغية والشواس 

اتضمح.مأاند تكن لم البلاغة أن وذللث، والمحوية٠ اللغوية بالشواهد 

ولمس ١٦٩٢القرآن لأحكام الجاع إ/هآأ، الس،  iTVT^/الكتاب انفلر: )١( 
الفرزدق.يوان دش 

٠٩اّض؛/•اسر )٣(  ١٩-•؛/٩٨القرآن .عاتي )٢( 
؛/أء.الخمامحى امملر: )٥( )ثاكر(ما/ا«أ. اممري تمر )٤( 



الكريمتفسيرامموآن هي لأم؛( ؤاقاء> 

معانييي المؤلفين ولكن للنحو• حدث كما مسائلها ونملت معالمها، 
تضاعيففي ذكروا قد واللغويين النحويين من القرآن وغريب القرآن 

بلاغةفي مخلفة ملأحذإارت٠ الكريم القرآن وآي للشعر وشروحهم كلامهم 
ندمواإنهم يقال؛ أن يمكن د1حيث والتعبيره، البيانية وصوره الكلام، 

الهجري.اكالث، القرن أوائل حتى البلاغة لعلم حليلة خدمة 
ماا القرآن امجاز نماه الل.ي القرآن غريب في عبيدة أبي وكتاب 

المجازكلمة أل الأمر وحقيقه البلاغي، يمعناه المجاز فن في أنه يوهم 
)lJ^،سه وقد المختلفة، القرآنية اكسر لميغ الدتيقه الدلالة يعني عنده 

عبيدةأبو المجاز بلفظ تكلم أئه عرفت، من 'رأود تنمية■ ابن فقال القدماء، 
الحقيقة،يم قهو ما بالنجاز ينن لم ولآكن كتابه، في الثشى بن نننن 
بهعنى أحرى، أوبمارة ،. ١١الآيةاعن به بمثن ما يمجازالأية عنى ؤإنما 

استعارةمن الايات في ما إلى محيية أبو تعرض وقد • وتأؤيلها تفس1نها 
تصويرفي وتوسع ؤإصمار، وتكرار وحذف وتأخير وتقديم وكناية ونشيه 

ويلففلالعموم، معنى على الخصوص ؛لففل كالنلألةالتعبيرية الخمانص 
الجمع،مخامحلية الواحد وكمخامحلية الخصوص، معنى على العموم 

البلاغةمسائل من ذلك وغير والعكس 

عاليهتغلن، الذي القرآن معاني كتابه وصنف الفراء، وعاصره 
التعرضمن كتابه بمل لم ولكنه المحوية، والشواهد الممحرية، ائل الم

فقي.يفرها. التمح، القرآنية بالايات الملة ذاُت، البلاغة ائل ممن لحدد 
والإطناب،الإيجاز عن وتكلم الألفامحل، في والتأخير التقديم عن تمحدث 

إلىأشار كما الاستفهام، كآداة الأدوامت، يحص إليها تخرج الحم، والمعاني 
ذللئ،أكثر وفي والاستعارة، والكناية التشبيه مثل البيانية الصور بعض 

فيراتل-أ الدارسين بعمى غده حتى البلاغية، الشعرية بالشواهاد يتشهد 

\إ\\.القرآن مجاز اننلر: )٢( . ٣٥الإيمان مماب 



الاّتمحارةمبحث 

التيِ الكتب أحفل شبة لأبن القرآن،ا مشكل »-أويل كتاب ؤنند 
علىللرد هدا كتابه صنف وقد البلاغية، بالشواهد - الدراسة هده شملتها 

بهإن ت فيقولون الكريم، القرآن على يْلعنون الدين وأشباههم الملاحية 
إلىمرده طعن وهو الإعراب، في؛ واصعلرابا الطم، في ادأ وفتناقضا 
الباطل،ؤييهلل الحق ليحق كتابه، ألفإ م ومن العربية، اماليب جهلهم 
الشعريةبالشواهد يرها لتغمستشهدأ القرآن، آيات بعض فيه عارضا 
سواهدغالبها شعريا، شاهدآ وستين وواحد ثلاثمائة يلعصت، التي الكثيرة 
أمثلةوستأتي قتيبة، ابن بعد البلاغة كتب في الملاغيون اعتمدها بلاغية 

بلاغيةلموصوعات هذا كتابه في قتيبة ابن تعرضن وقد الشواهد• لهده 
الكلاموتكرار والمقلوب، والتعريض والكناية والاستعارة المجاز مثل 

معناه.اللففل ظاهر ومخالفة والاحتمار، ف والحال فيه، والزيادة 

ومعانيالقرآن، غريمتح كتب في البلاغية للشواهن• أمثلة يلي وفيما 
اؤيلقتيبة ابن كتاب في البلاغية للشواُاو أمثلة ؛،وكر أحتم ثم القرآن، 

القرآن.مشتكل 

\دميب.'كف ش \لدلأغدة \لسو\هد \سلأة \ولأ•' 
هدىنه ييب لا آلكثشه ؤذالثا تمالى! قوله تشير عند —  ١

ااوقدقال! نم القرآن، هال.ا ت معناه بأن ره ف٢[ ؛; ٠٢٠٠١١]لوه محمى 
نديةبن حفاف فال الغائب، مخاطبة له فتثلهر الشاهاد العرب تخاطبإ 

فىالعرب غربان من وكان حبشية، سوداء كانمتإ أمه، وهي لمي، ال
الجاهلية:

مالكامنثيئنثؤ يعندأعلى ضمينها ئدأصيب، حتلي فإنثك، 

٥؛حسن القادر نمد اللاغي الحث في النحاة أثر اننلر؛  ٢١)



الكريماثقرآن تفسير هي ءاكاء> 

دلكاا أنإ؛ثي حمانا ئانز نتنه ناثر والثمح له أقول 
،اء حنأحو معاليه حيله وصميم الثنخي• حماد بن هالك يمني• 

المئانا(أاسا وهاشم يؤيد تتله 
الغابُخطامحت، الشاهد ثخاطب العرب أل على بلاغي شاهد وهدا 

أمرلتفخيم الغائب بصيغة الأية في الخطاب جاء وند لتفخيمه، البعيد، 
الشاهدفي الغائب بصيغة الخطاب وحاء نيره، وعلو الكريم، القرآن 
•ه نقلأمر المماعر لتفخم 

^)٢^،تعالى• نوله في بيه لليره نفعند عبيدة أبو ونال — ٢ 
موما  ٠١٠إبخ آلء إئ كص ّئسيد إلا دسء لهر ذس؛يمن لا ٥^٠<، ين دمة 

حتىالماء على ليقبض كفه يسهل الذي إن ت ارمجازه [! ١٤لالرءاJ: ثغؤءه 
ثم،• وجمعت*ل أي: أنامالة؛ سمه ولا ذللث،، له يتم لا فيه إلى يؤديه 

قولوهو التشبيه، حينا من الأية معنى فيه يلاغي بشاهد امتشهل 
١^^-'الحارث بن صابئ 

مماّضاولم؛طاس"؛دإنيربمئارب'مج 
أيهكما شيء، ذلك من يدي غي ليس اليفول: فقال: شرحه ثم 

JJ  لننالعرب ثضربة نثوا وهدا ثيء«ل؛،• اكاء على القابض يد في
يدركهلا فيما معي 

هزلمأأد ^١ قآ تى ي ت تعالى نوله ير نفعيد - ٣ 
•تعالى نوله ممر عبيدة أبا أ0 ذكر ء  ١٢٧ت عمران ]Tj، حاءر؛بم ثتما؛وا 

منمعناه أف عبيل،ة أبي غير وفال الإهلاك• وهو الكبت، من بأنه 

.TrU\/القران مجاز )٢( . ٢٩.  rA\/القرآن مجاز )١( 
•٩٣٢١٠;الأدب حزانت ، iAU/yr)هجر( الطري شر انثلر: )٣( 
ا/يآ"ا.مجازالقرآن )٤( 
.iA\/\T)هجر( الطري شير \نفو: ره( 



|دخالشاساصري...إيراد 

-الفراء يعني ولعله - العلماء من النظر أهل أن ذكر ثم والنرن• الغتؤل 
غيه:الأصل وأن دال، عن مشالبة قوله: غي التاء أن يرون 

ومنهالعداوة. وشدة والغيفل يالحزن أكبادهم في بمسهم أي■ يكجدهم؛ 
وهدهكده. العداوة وأحرمت، كاوْ، الحزن أحرق فلأن العرب،: نول 
الأعشى:قول وهو بلاغى بثاهد وامتشهي عداوته. شدة عن كناية 

ادنودرا،الأعداءوالأكبنم نوم إنجاز بن أجشني فا 
احترنت،لنا الأكباد *كآف الأعشى: ست، عالي تعقيبا نتيبة ابن نال 

القرآنغرسي، كتب فى البلاغية والشواهد اسودمت،*أآ،. العداوة دشا.ة 
قJالةب

همع\از\كف ش ملاغبق السوس ١هدلة قلدد\.' 

عندالئرنل بالنجاز اللاغيين عند تش ما إلى الفراء أشار - ١ 
[٢٨تالم.اغاتت أل•؛)، عير مهآ َيم ائم ؤ؛اوأ تعالى• لقوله تفسيره 

عونناتخاو تأتوننا أي: ا١^٠^،؛ نل من تأتوننا اكسم يرها: نففى، فقال 
مم؟مم ؤجأ قوله' وكذلك والقوة• المدرة ت واليمين الوجوم■ بأقوى 
علىاستشهد نم ؤ ٢٣١والفلرة»بالقوة أي: [ ٩٣لاسئت: إكن 
الشماخ:بقول هذا نفيره صحة 

اتننة،فرا:0؛-يقاها إذا.الأنس،س 
نىالعلماء احتلف، وقد ،. والقوة*لبالقدرة *أي: شرحه: م، ونال 

القولالأول نولين: على الفراء ذكرئ التمر الايات، فى اليمين ير نف
،.الحالماءأمن عدد به وقال والقدرة، القوة وهو الفراء ذكره الذي 

.١١١)آ(مِبالترآن . ٥٣٧٣^٧< انظر: )١( 
.٣٣٦^ انظر: )٤( )٣( 
.A٣٨٥ ايابق انمير )٥< 
القرآنلأحكام الجاع في كما ١^٥ ، ٥٧٣-  ٥٧٢/١٩)هجر( الطري تمر انظر: )٦( 
\.h\irالية جمهرة , fiMr-ءي لأبن الخماممى ، ٢٧٨/١ْ



الكريمتقسوالقرآن في أ!ذثهمو( ؤءقامر 

أيضاالعلماء من عدد يه ريال المنى، اليد __ أنها الثاني والهول 
الوثوقالجرجاني الماهر عيد أء1ال ومد . القولين^ بين بعضهم وجمع 

كاكلما أي" المثل؛ على جاء الثئاخ قول وأن الشاهد، هدا عند 
كآلعليه، تمتع ولا له، تحصل وأنها يحوزها، وهو له، تنقاد المكارم 

اليمينوحص عليه، ندة والجامع له، الأحد نبضة في الشيء مثل المجد 
ئهاالمراد أف مى إليه ذهبوا ما يقر لا وهو للمثل. أفخم تكوف لأيها 

ىالن. المجد أل ؤيرى خاء، والبالجود مدح مقام المقام لأل القوة؛ 
بقوله!ثمام أبو أرائه الال.ى المجد من يده إليه ومد عراته له تطاول 

بال3ئناعلنيرك النجد كأل ئحيلأ جنمي رأت أذ نوجع 
اليمينحمن لكاذ كدللث، كان ولو وشدة، بأس مقام ليس فالمقام 

.أشبه القوة صريح على 
أثبم(وأؤء لترغم عنهم ت تعالى نوله ير نفعند - ٢ 

اممهحرمه ما بأيها الأغلال ثتيبة ابن فسر [، ١٥٧قؤذه َ؛اثن 
التحريمارلأف علا التحريم وسمي محمد، لأمة وأحله إسرائيل، بني على 

بلاغياشعريا شاهدأ أورد ثم . فامتعين* اليد العل يقبض كما يمغ 
تالهذلي حراش أبي قول وهو كلامها، في ذللئ، تفعل العرب أن يؤكد 

النلأسلي\زي أحاطت، ولكن 
العواذلنا>سنراح شيتا العدل، موى مائل ليس كالكهل الفتى وعاد 

ليس*يقول• ت فقال الشعر هذا في الاستعارة نتيبة ابن شؤح نم 
نثوثى،ولا شيء كزإ في نتبئظ ونحن الدار في كنا إذ كعهدك، الأمن 

انظر)١( 
انظر)٢( 
انظر)٣( 

٢-٠ و/ القرآن لأحكام الجاح ، ١  ٦oA/اللغة •قايس 
٠٥٩للجوالتش الكاتب أدب شرح 

,٣٦١,  ٣٦٠اليلاغت امرار (ظر: )٤( . ٣٣٦/٢اكريزى بشرح ديوانه 
؟/•ه^الهذلمن ديوان اظر: )٦(  ٠١٤٨اكرآن ثكل ارل ]0( 



إلحالشعري•*• الشاص إيراد غراءس ا

الثسلةالأغلأو مم في الإسلام موانع من ءصننا أنفا وص 
للأيالىا'لالقابضة بالرقاب، 
.محأدمي ؤلاو'ل عي ؤتلرئ< تعالى1 نوله ير نفوعند - ٣ 

يقمحبكيث ويمحز . ممحف لي تثآ  ٧٧لا . ثبمؤ ثن ض رأب؛ري، 
أفذم [ ٢٢.  ١٧]الراس: وه صن ص و ثتثون محثا م ه @ 

؛الأكواي،يطاق ؤإيما يها، يطاق لا العني والحوو والاأحلم الفاكهق 
عين•بمحوو محنزوجوف وبماكهة، ثم بلحم ت المراد وأف والأبايئق• 

وهونيئين عالي الفعل إيقاع وهو العرب، عند بلاغي أسلوب هذا وأن 
كما- أيضا الايات هاو0 ومثل له• المناسب فعله للاحر ؤيفمر لأحدهما، 

إلحث [ ٧١تيوس؛ ه ٠٤٠رثجأتأم ءؤ»أءمإ ت تعالى قوله - قتيبة ابن ذكر 
مصحففي كدلالث، وهي شركاءكم، وادعوا أمنكم، أجمعوا ت معناها 

هدائى السعر من سواهد قتيية ابن اسسسهد يم ٠ مسعود بن لثه ا عبد 
الثاعرص:فول فذكر الرب، هد البلاغي الوب الأّ
لهناب مولاة إذ وعنتيه فه أئيجيغ ، ٥١كأن را0 ئ

•الشاهن وهذا • عينيه، ؤيفقأ أنثه، يجيع ت ®أي ن قتيبة ابن قال 
حرفبحل• الفحل إصمار على والتلاغيوف النحويون به تشهد ي

ثلاثةذلك، يعد وذم دبة■ ابن مذمإ تقديرْ فى ؤيذهبون الععلقإ، 
تزولنل الحرب محي شائع الأسلوب هذا أن على تدل الشعر من شواهد 
القرآن.

.١٤٩_ UIالمدر )١( 
مخانميناسان.)٣(  ١٢٣١; ١٢)محجر( الطري تمر انظر: )٢( 
انظرت. الوامع الكثير والمتلع المال عن هو ت بالفتح والوقر ورجمي، عاد أي ثاب• رءا 

!/•أ.الحيوان 
.٢١٣الخرآن ثكل -اؤيل )٥( 
.١٦٩؛/المرتقي أعالي ، ٤٦٤ني، .جالس انظر: )٦( 
.١٨١للعكري الصامتين انظر: )٧( 



^^؛ميم

ومعانيهالقرآن غريب أصحاب أورد التي الأغراض أهم هي هذه 
غريبكتب ؛ي يالشعر للتمتل أمثلة أجد ولم أجلها، من الشعرية النواهد 

تتدعيمحايا في الأستهلراد وعدم الشديد، لإيجازها ومعانيه، القرآن 
الشعرية.السواهد إيراد من المفسرين أغراصن فى مر كما يالشعر التمل 

م۴ ۴ دهنء



اثثا1ثاممصل 

اثمشسيوض اثشعرى ا1شاهاو أثر 

الأول؛المبحث 
تاJثانى المبحث، 

تالثالث، المحح، 

تالرائع المبحث، 
الخاص:المحشر 

السائسالمحشر 

تالسابع المحثإ 
الثامن:المبحثه 

التاسعالمبحثر 

العاشر)المبعثر 

عشر;الحائي المحثر 

المعس.بمح م أثر، 
القراءات•توجيه م أثر• 
•المقرين عتل المقيئ الجانبر م أثر• 
الفقهي.الخانب م آثر• 
الأهوال.ين الترحيح م أثر• 
القرآنية.الأماليجر يان نر أثر• 
لكائل.الكاُت، نسية نر أثر• 
الألفاظبعض بعربية الحكم ني أثر• 

رمحاحما.

فيهانزلت التي الأحوال بياتر م أثر، 

الأuكن٠سرثة 
القرآنبإعجاز الجاهلي الشعر صالة 

الكرم-



سميم

ه\ث'-ما
هاص لمبحث ا ه

وبيانإيضاح ق الشعري الشاهد أئر 
التفسعرق المعنى 

الكريمالمران معاني بيان هو التمير كتب تصنيف من الغرصن 
ووّاولأرون المقامنعا0 وقد ، وحكمها أحكامها ونيان ؤإيفاحها، 

اللغةعلوم تنشأ ولم بها، القرآن نزل التي العربية اللغه أثمها من كثيرة، 
والحفافلالقرآن، بيان وهو النبيل، الغرض هدا أحل من إلا بدايتها في 

ذلكفي العرب، نة ألعلى محلرأث التي النجمة من نقية لغته على 
لغتها،وبيان الرب لعلم حامعا ديوانا كان الشعر لأن ونفلرأ • الومت، 

منالكريم القرآن معاني من كثير على لهم شاهدأ العلماء ايخدم فقد 
كانالشعر لأل وثجاليتها؛ المعاني تللق، لإيضاح اللغوية، الدلاله حيث، 
بأساليبومعرفتهم وسماعه، حفظه وعلى عليه لتعودهم فهمهم إلى أقرب 

الكلام.في الشعراء 
كتب،في وردت، التي الشعرية الشواهد إيراد المحث، هذا في ؤيصح 

وبيانها،المعاني إيضاح سياق في كانت، أئها عليها بمدق حيث التفسير، 
القرآنفي ورديت، التي الألفافل معاني بيان أغراضها أهمم من اللغة فشواهد 

أهمهامن متعددة لأغراضي وودت النحوية الشواهد وكذللقؤ التفسير، أو 
أنيغير الشعرية، الشواهد بقثة في ذللثؤ مثنإ ولن التراكيب،، معاني بيان 

لتوضحعر يالرين المفهاد اسفى ظاهرتن صورتن على سأقتصر 

بمدئ. Uj ٢٧٦/٢، ١ • ٥ - ١ • ٤ ا/ ١^ ض ش انظر: )١( 
القرآنعلوم ش الإتقان انظر: )٢( 



٢٦كسير ا ض نميس 

وهاتانالتالية، لالمبا-صث، الضوو بقية ؤإرجاء القرآنية، معاني 
!هماالصورتان 

القرآنية:الممردامت، معاني بيان أولان 
ر،لن١ كبا فى الالعورة واهد الجمع الصورة هده نحتا يدحل 

نليلةوهي القرآن معاني وكتب عليها، الغالبة وهي، القرآن غريب وكب 
المفردارت١معاني إيضاح في ظاهر اللغوي الشاهد وأثر تقدم. كما فيها 

الشواهدبعض أو التفسير أو الكريم القرآن في ورديت، التي الغربمة 
إلىجة محتا وتكوى ير، التففي الممرون بها هد يسنمملتي ١ حرية ال

أكثرالتفسير كتب، في اللغوية الشواهد بالغت، وقد • مفرداتها بعمى شمح 
البلاغيةالشواهد عليه غلبت، الذي الزمخشري ير نفباستثناء النصف، من 

المشهورةالنحوية الشواهد بعض وظف، ئد الزمخشري إن بل والتحويه، 
شواهدشواهدها معفلم كانت، فقد القران غريج، كتب، وأما بلاغيا• توظيفا 
هدهوأثر الأولى، الدرجة في المفردايتج معاني لإيضاح وردت لغوية 

عنه.يتغنى لا المعاني إيضاح في الشراهل. 

القرآنية:اكراكيم؛، معاني بيان ن ثانيا 
فيالتاريخية والشواهد النحوية، الشواهد الصورة هده يحث، حل يل• 

بالقرآنالعلاقة ذالت، الحواليث، بحفي مناسبات لبيانها المواضع بعفى 
واهل.المن كير عدد على التفسير كتب، استميت وقل• ٠ يره ونفالكريم 

بينالشواهد تاللث، ية نتفاوُت، مع بيايها، مبق والبلاغية النحوية 
فيالمقرين شواهد بين الشواهد هده نسبة بيان تقدم وقد المصنفات، 

تدل،التي الأمثلة يعفى هنا وأذكر الدراسة، طْ في السائقة المباحث، 
فيالنحوية التراكيب، معاني إيضاح في المباشر الشعري الشاهد أثر على 
نفيرهمفي الشواهلو لهل.ه المقرون أولاها التي والعناية التفسير، كتب، 

مينوالالأندلسي حيان وأبي كالقرطبي رين لمف١ يعفى إن حش للقران، 



اثكويمصيراممرآن في ؤ>م5ا ؤهقاصر ؤثج 
عندالمتداولة المشهورة النحو شواهد معفلم تفاميرهم أودعوا قد الحالي 

ممتفاتهم.ني التحويين 
يالناهدالكريم القرآن في وردت التي المعاني إيضاح في لال٠فرين 

ءلريقتان!أهمها من متتوعة، محلوق الشعري 
يالمعضالقرآنية الأيات عليه تدل، الذي المعنى موازنة ت الأولى 

الشعري.الشاهد عاله يدل، الذي 

يه.وحيرتهم للشعر، لإلفهم حيدأ العرب يعرفه والشعر 
نول،معنى إيضاح محاولا اللبري ذكره ما ذلالث، أمثلة ومن - ١ 
حلاه أمماء على تدل، السور أوائل في ال٠ة.aلحة الحروف يأل القاتلين 

منيحضها مقثلعه حروث ذلك ت قالوا الذين اوأما ت بقوله وصفاته، وعلا 
غيرمعنى ذللث، من حرف ول،كوإ صفاته، من ويعضها وحل، عز اممه أمماء 
الشاعررأ،:هول، نحو ذللثط يتأؤيلهم نحو فإنهم الأحر. المحرف معض 

سيىساالإبمامىنمالها:تفيىف،ناثتاو 
القافيإمحلهار فدلت، وقفئ،. قد قالت،: قاف(، »قالت، يقوله: يعنى 

قولهيصرفوا ااوسئ،(، هي التي الكلمة تمام من مرادها على وقفت، من 
المعتى(هذا نحو إلى ذللث، أشبه وما ١[ لاJةرة: لي؟( . ^١١٠

الحروفبأن القاثلين قول، معنى لتوضيح يالشعر الطبري استعان كو 
عليها،للدلالة وصفاته اش أمماء من مأحوذة السور أوائل في المقلعة 

تكونالموازنة وهاوْ *وتمت،(. كلمة: على *قاف(. الشاعر: قول، دل، كما 
مشهور،مألوف علم العرب عند الشعر أن ءرفت، إذا دلالية قيمة ذات 

عمة.نما \إوود ص )١( 
شرح، ١٦١فارس لابن انمامحي انظر: السير. مرية على الواية حث الإيجاف: )٢( 

.٢٧١ ftالثاب شرام 
)شاكر(اتجري تمسر )٣( 



التمسيرفي اثمعض وبيان إيضاح في الشعري الشاس أنر 

إليهالعربي أحيل ؤإذا تعنه، ما ؤيفهمون واحمماراته، دلالاته يعرقون 
عتاء.دون فهمه 

فيالالئنةا٠ لمعنى تفسيرْ عند الطبري تول كيلك الأمثلة ومن - ٢ 
حثورهت اروالونى [; ٢٥٠]اونرْ: مإه وثُ كينة يأ-نذم ؤ؛* ت تعالى فوله 

م•'بن عدي قول وت النوم، 
٢١ثادمروليس منه منه م الشماس أنميث ونغان 
والانجاجالميت، في الوسن معنى لإيضاح الطبري استطرد يم 

السهمعنى ونتح ، الشم من احرين بشاهدين للأية، تفسيره لصحة 
يعضدالتي الشمرية للشواهد يتتبعه ييان، أحمس وتينه جلاه حتى والوصن 

معنىعن التعيير الطبري أحمس وتد المعتى، هدا إيضاح محي بعضا بعضها 
الأصلفي تطلى والتجمع، الثمل على تدث كلمه وهي بالحثورة، التنه 
محمودتال ،. على بعضه وجمع ثمن إذا والعسل الئن على 

حائرفلأن ت تولهم منه ٠اوالمجار ; هذاالطبري نول على تعليما شاكر 
واستحملهقثورآ. هتن قد نشيط، ولا طيب عين تميلها، أي; النمس؛ 
كأنهالفئور، شدة وهي حثورْ، للنوم فجعن بارعا، استعمالا الطبري 

ق؛له*لأجده تعبير وهدا قمل، واستغلظ رقه زالت، 
أنميهوسنان ١٠الرقاع; ين عدي قول معنى الأصفهاني نثر وقد 
منهالواحدة النوم، والونى! النائم، رأوالوننا)؛; فمال! النعاس® 
هيؤإيما الموم، النثه ت، فاليأدق، للئنة الطبري ير ونفسنهءأْ،. 

وهوالثاني الشاهد ؤيويدْ الطبري. عثز كما والثمل الحثورة من مقدمته 

.,,٣.صم<ْ/,٨٢::ث;ت,ت ؛:؛ 
)حم( ٢٧(/الرب لمان ، Yn/Yاللغة .قاسى  iTTT/Vاس تهدب انفر: )٣( 
١.رنم حاشية  TA^/o)شام( الطري تمر )٤( 
.٣١٦الاغاز)٠( 



الكريمتفسيراممران في اإ؛ك،رمح وكاصر ؤهج 
®وعندت للبيت الديوان ورواية • الوّسُ ومرى النعاس ُربمال الأعشى• يول 

حثثعلب شيخه ير نفس أدق للبست العلبري ير نفإن يل . الوس® 
يتتعأحد العلبري أن والشاهد الناعس*لآ،. ®النساف: شرحه: في فال 

بينةالمعنى على تدل الي الشعرية الشواهد بإيراده للقارئ ليتضح المعنى 
الشعرية.الشواهد هدم يتضافر المعنى اكتمل حتى 

الأيةأسالوب بين رون المقفيها يوازن التي الأمثلة ومن - ٣ 
شارحاعبيدة أبو ذكره ما الراد المعنى لتوصح الشعري الشاهد وأسلوب 

غيناهينسل من فثنا أعثنل ؤ٠الرا الملأتكة: لسان على تعالى نوله معنى 
ربها،تفهم تلم والملائكة الاستفهام، لفظ على احاءت، : ٣[ * ت ]البقرة 

ولكن[ ٣٠؛: yLJl]►؛^٤^ آلآذ؛في ق جاتبمد ت وتعالى بارك قال وند 
ولمفأوحن، حرير ونال متسز. أيلئ، أي: الإيجاب؛ معنى معناها 
مروان:بن الللث، لعبد يستفهلم 

وأندىاساا كإتيسنى،
عبيدةأبو أصاف وقد المحنى، إيضاح الشعري الشاهد تولى فقد 

بنالالالث٠ عبد وهب حيحإ بالشاعر الممدوح صنع وام من آحر دليلا 
استفهاماكان ولو مديحه، على له مكافآة الإبل من مائة لجرير مروان 

،.شيثال يععله لم ثل 
مباشرة:الشامي بدكر الأية إيضاح الثانية: 

للشاهدبدكره المقرئة أو الأية ر الفيشرح الطريقة هذه فى 

لدواؤينأطْ من الرغم على والعلبري . ١٢٢لنعلب الرناع بن عدي ديران ش/ح )٢( 
يره،نف*ي يذكره لم انه إلا عنه، ذللئ، واسهار عليه، وئراءتها نعالج،، عن العرب، 

شرحهمابين الموازنة بعال منه كثير *ي يوانقه كان ؤإن للشعر، شرحه عنه ينقل ولم 
نعالها.شيخه •ع ٠الا الطري لمنيع جوابا أحد ولم الأشعار، هن لكثير 

ا/هم.القرآن مجاز )٤( ^^٠. ٢١٥-)٣( 
ا/هم.ابق ايالمدر انفلر: )٥( 



التفسيرفي المعنى وبيان إيضاح في الشعري الشاس أثر 

منالمراد يوصح بما للثاهد شؤح أو بينهما، ربط دون مياشرة، الشعري 
الأية،من أوصح ر المفنظر في الشاهد أن على يدل وهذا الأية. 

وبينالقارئ سن بتدحل أن دون لوصوحه، الناهد إلى القارئ محيل 
فيالزمخشرى ذلك، يفعل رأيته من وأكثر الشعري. للشاهد فهمه 

اللغةعلم من شيئا شدوا الدين للمتقدمين كتابه صنف، فإنه الكشاف، 
الشعريوالشاهد المرآنية الأية بين للربهل يوهلهم والبلاغة ير والنف

ذلك،.حلال من المراد المعنى واستخراج 
اللغةعلماء عند شائعة الاستشهاد في العلريقة هذه كانت، وقال. 

حبيببن يونس إلى جاء ساثلأ أن الجرمي عمر أبو ذكر فقد المتقدمين، 
فىمعنى)التناوش( عن أله فالمجد، فى حلقته نى وهو النحري 

مد.بمكان من ألئنارم، لم وأئ دء ٠ا٠ثا ت تعالى اش قول 
وأنشدثالتتاول،، بيده ،رفقال نال؛ [. ٠٢]سا؛ 

أحواراكلألا،الىضلع يوفابه علا مى ئوشأ ادحوصل وتماثئوس 
شاهدبذكر الأية، في الغريبة للمفردة بيانه بعد يونس اكتفى فقد 

يونس•من شرح دون المائل فهمه شعري 
وحدلتر قلت،: ®فان قوله: الزمخشري عند ذلك، على الأمثلة من و- 
ثحوقيئ،: شيئان؟ يكز وقد [ ٣٦]المائدة: غمحءه ؤإ؛ثووأ قوله: في الراجع 

لنرين،الممها فإنيود4ان 
ي^تا نوله: على يعود حيثإ ^٠^، ض الضمير يعني وهو 

غيربهما*. *ليفتدوا يقال: فكان اثنان، وهما ثإه وءث-ثم همما 

حنثبري ابن غير أحد جه ينولم ، ٤  T٥٣/ الكتاب، ؛ي محييويه شوامحي من الييت، محغ.ا )١( 
.irU\</الأدب حزانت انفلر: الربمي. حرث بن نملأن تب 

٠٢٣١. ٢٣•أ/ الكشاف )٣(  ٠٨٥المريض الشميض أخاد )٢( 



^^؛تهميم

العلة،الزمخشري يشرح ولم غمحءه. قذود\ فقال: الضمير وحد أنه 
محائتود وهو مشهور، ثحوي شعرى شاهد شطر إلى ييالها أحاد ؤإنما 

البزجمى*

،لئمت-بر١ بها ار رمينإيي رحئث باد«دونة أنى ؛ij >jثنن 
أنالمتو؛غ وكان ٠رلعريباا، ت قوله الزمخثري عند فيه والشاهد 

لكانارلغردبانا نال! اولو نيد؛ أبو نال كما الغرسازا، يقول! 
فيالضمير توحيد سسنا إيضاح في اكتفى الزمخشري أن غير . أحويا 

بائرادْالضمير هذا عليه يعود ما تعدد *ع عمحءه ؤِلغثدوا تعالى! قوله 
ذللثابأن القارئ فهم في ثقه بشيء، عليه التعليي، وعدم الشعري، للشاهد 

كتابهصنم، الزمخشري أف على ودليلا كلامها، في العرب، أمالسج، مجن 
المتقدمين.العلم لهللة ٠الكثاف،٠ 
اللغويةللشواهد أحرى متعددة أمثلة اليعصث، أثناء في تهدمت، وقد 

ومعانيهالقرآن غرسب، كنما وأصحاب، المقرون يها استعان الي والنحوية 
وكانالكريم، القرآن في والتراكيب للمفردات اللغوية الدلالات، لإيضاح 

فلهورؤيتفاومت، وتوضيحها. المعاني تقريب، في واضح أثر النواهد لهده 
الJبيالممر منهج الممر، كتب في السحرية للسواهد الأمحر هدا 

والمحانيير التغكتب، في حليا كان الأثر هذا أن غير عليه، مار 
العملبداية في الاحتتيار عليها وع حيثا الدراسة، شملتها الي والغريب، 
كتب،من وهناك مناهجها، في الشعري بالشاهد عنايتها أهمها من لأّباب، 

منوسهلآفلهورا السعري الساهد أير فها خلهر من المحتتصرة تنفامسر ل١ 
متتبعي١ وقد انيمن^رى، تفر من محتتصرا كان حس، الييمحاوى كممر 

عنهاالأستثغناء ير لم فقهل، شاهدآ  ٢٦٦منها وأبقى شواهده، من كثيرآ 

الأدبخزانة \ا\ص المحاب انظر: )١( 
•٢٠ند م التواص )٢( 



التفسيرفي المعنى وبيان إيضاح في اثشعري الشاهد الر 

المعانيإيضاح قي لأهميتها مختصره قي 
لتفسيرالتجسي صمايح ابن اختقمحار مل مختصرة كشب وهنال 

التيالمعاني على وأبقى التعرية، الشواهد من أحلأ0 حيث الطبري، 
مثلوهعز • بها متشهي ١ لتي ١ الشعر مواهد على بناء الطيري اعتمدها 

هلتفراوضع حيث عطية ابن ير لتفاحتتصاره فى الجراتري الثعالي ذلك 
علىالأحيان أغالب في يقوم منهج - عطية ابن ير نفيختمن هو و- 

منذلك مثل ود؛زإى • النحوية١١ والوجوه الشعرية، الشواهد حذف 
ارتباطهافى المختصرات هذه قيمة فتبقى المرطبىل٤،. ين نفاحتصز 

تحقيقفي الشعر شواهد على فيها أصحابها اعتمد التي بالأصول،، 
وتراكيه.اتكريم القرآن لمفردات اللموية الدلالات 

الكينللمحجوب العاصي تمر شواعد شؤح ؛ي الماضي القول انغلرت )١( 
٦.\إ صمادح لأبن الطري تمر مخمر انفلر؛ )٢( 
.٢٩٤قائد الوعاب صد للدممور الكريم القرآن نمير »ي صلمة ابن مهج )٣( 
الح؛ةيم/القادط.لتونق الترطي تمر مختمر امملر؛ )٤( 



^^لهميم

جلمبحث ا ه

المراءاتنوحيه ق الشعري الشاهد أقر 
التفسيركتب ق لها والاحتجاج 

ؤلإّماتعالى• نوله ومنه يوجه. وجه مى مأحود ممدر التوجيه 
علىجعلته إذا الني؛ وجهغ ومنه: [. ٧٦]المحل: ءث؛ره بأن لا بجيهئ 

ماوجهه وجهه الحجر وجه ت بعضهم اروثال منظور: ابن جهةلأ،.ذال 
منمتقم لم إذا للأمر مثلا يفرب وجهه، الأمر وجه يريد: . .آ. ١٠١١

فييوضع الخجر ني هدا وأصن احرى، جهة من تدبيرأ له يوجه أن جهة 
*فسستةم،ا احر وجه ُئى سستمم، ئد الماء، 

غيرالواصع، يمعناه القراءات علم ثحث يدخل القراءات وتوجيه 
الزركشيأقرئه وقد غالبآ، اللغة وأهل المحويون هم به نام الذي أن 

توجيهامعرفه فقال: والعشرين الثالث التؤع تحت، *البرهان* في ياونكر 
جليل،*_ أل إل وأشار تارئ* كث إليه ذهب ما وجه وتبيص القراءات 

فيهوأفردوا يه، الأئمه اعتنى وند وجزالتها، المعاني جلاله تعرؤث، وبه 
؛٤١((محا 

القراءارتvمعاني عن فيه يبحث، *علم بأثه القراءايتؤ توجيه عرفت، وند 
التيالجهة إلى بالقراءْ الذهاب أو العربية، في وجوهها عن والكشم، 

.٨٩-٨٨٨اللة .قايس 1ظر: )١( 
وجن،أم لكل أي: التيسر؛ حن في يضزب نثل لن• ما رجهأ الخم اوجي نولهم: )٢( 

.٢٤٩٤! ّانى لافوالأ.ثال مجمع اننلر: إلب. يهد ولم تجز ربما سان الإنلكن 
القرآنيلوم ني اJوAان )٤( )وم(.  YYT/\oانمرب لأن امملر: )■٢( 



وماساها«أا،.وجهها مها سن 
يهاالمقصود أحرى أسماء وله ، بهذا يمي القراءات® وارتوجيه 

وءوجوه،، لمراءاتءل لررالاحتجاج ومنها متقارب، أو واحد 
وارمعانيالقراءات»^،، و»إءراب القراءات«لْ،، واعاللأ القراءات«ل؛،، 

الذيأو غير مصنفات، صنمث، الأسماء هذ0 من اسم وبكز القراءات*لتماا 
القراءات.بتوجيه نسمته الراهن الوتت في الاصطلاح عاليه استقر 

فيوالنحو اللغة حيث من القراءات بتوجيه رون المقعني ونل 
كت_،في متثورأ لها والاحتجاج القراءات توجيه و٠لار؛ ير، النفكتء_، 

شيتاؤيضز' يستقل أحد ثم الزمن، من طوإله مده والتفسير القرآن معاني 
مجاهدابن تعنيف بعد ومولناته بأصوله وامتقئ نضج، حتى فنيتا 

الصحيحةالطرق عر وافتمارْ المح، القراءات في لكتابه )ت؛آمأه(ص 
القراءات.لتللث، 

القراءاتوانفلرت ، ٦٥الحربي العزيز عبد العشرية القراءات مثكل توجيه )١( 
٠١٢٦الطيار لساعد الضير أصول ش فصول ، ٣٠قابة الحليم لعيد القرآنية 

الإماميه انفرد لما والتوجيه ُرالجمع باسم له كتابا الرعيتي، ٌحمد بن شرح تسمية مثل )٢( 
المتاحعيد وكتاب ، ٣٩-  ٣٨حير ابن نهرسة انفلرت ٠ الحض-رمي• إسحاق بن يعقوب 
العربء.لعة من وتوجيهها الشاذة ءالتراءات القاصي 

خالؤيه،لابن المنسوب وءالحجهء للفارسي، السحا القراءات في ءالحجة ككتاب )٣( 
زنجلة.لابن القرا٠اتاا وأحجة 

وهدا، ٦٤القرآن مشكل تأؤيل انغلرت القراءاتاا. ءوجوه نتيجة ابن كتاب مثل  ٢٤)
بعضفي يع الذي الخلاف به فيعنون القراء متأحرو وأما المممدعين، عند الممهللح 

والوقوف.الملة، كاوجه ت الأداء صرر 
انموانبهيا كتن، والئخاوتدي الفتي، ولابن القراءات!، ءعلل الأزهري كتاب ئل )٥( 

أيضأ.
بنلإسماعيل القراءات bءراب خالؤته، لابن وعللها• القراءات ءاعراب كتاب مثل  ٢٦)

حلف.

\/VAالهاة غ1ة انظر: اللخي. تام بن لأحد القراءات، اساني محاب مثل )٧( 
جعد؛أبي على تتلمذ الغا.ادى، مجاس بن العاص بن موص بن احد بكر أبو م  ٢٨)



أئمةعهد ني مبكرأ المراءا0 لتوجيه بالشنر الاحتجاج بدأ وند 
يحتجه( ١٥)ت؛ البصري العلاء بن عمرو أبو كان فقد الأوائل، القراء 

نأمححيؤ، ؤ١تأء٠J تعالى؛ لقوله قراءته في كما بالشعر، لقراءته 
فقد،، أتؤإلإ أبمغ من في اللام بتخفيف [ ٦٢

تعالى؛بقوله احتج فقد القرآن فأنا وبالشعر. بالقرآن احتج 
[.٧٩]الأعراف: زذه " 'هأبمثبمم 

بنعدي نول، الأول، بشاهدين، احتج فقد بالشعر احتجاجه وأما 

رانتظاريلحني طاو ند أيه مأيكا عني النعمان ابيغ 
الأّديصثالقمقام أبي قول واكاني 

محوام؛؛،بني حياء انماسم، رني ثنلننه عني أبا أبلع 
للقراءا>>؛؛،باحتجاجه يمئ.را )تا؛هاه( العلاء بن عمرو وأبو 
علماءإمام لأعه محتةا.مه؛ مرحله ذلك، على بالشعر واصتثهادْ وتوجيهها، 

لأبيشيخا باعتبارء الشعر روايه عليهم داريت، الذين الشعر ورواة اللغة 

كماوالشعر، والتمر، القرا»ارت،، منهم أحذ الذين شٍوحه أحذ يعده وكان لطري، ا =
عليهاعقممرا ودونها السع القراءات، احتار من أول ومر اللغة. في  vJLrjعلى تتالمن. 

بغدادتاييخ انفلر: القارص. عالي أبو تلامينء ومن > ٣٢٤منة نوش بعة. الئابه »ي 
ا/بمما.الهاية غاة \ا\ص الكار القراء سره ، io/uسبمم ، ١٤٤)،/

الجمهوروقرأ اللام. وتخفيمه الياء كون ب>أبالئ1كلم< واليزيدي عمرو أبو قوا )١( 
،٢٨٦القراءات حجة ، ٢٨٤السعة انفلر: و-ميد!للأم.  ٠٧١شح >اسلم4 

١١٩١.  ١١٩٠; وعللها السح القراءات إعراب 
 )٢( :،iالالJ٩٣ديوانه انتلر: الرمالة. ا.
والفراءالعلاء بن ععرو أبو صمعه شاعر الأصلي ممعب بن الفشام أبو مو )٣( 

جك،لأبن المهج انظرت ترجمة. دون والأدب الشعر كتما قي اسه ورد وغيرها، 
.١٣٧٧/٣للمرزوس الحمامة شرح ، ٣٢٤)،/اسي أبيات شرح 

ا/الأخار ءٍون مي، والمت، ، ١٩١-  ١٩٠ا/ وعللها السح القراءات إعراب اننلر: )٤( 
.لغيره ونسب ٩ ١ 



مماساصوريفىمباهماءات.ب|لخ

ثراءؤإمام بعة، الالقراء أحد ولكونه وطبقتهم، والأصمعي، عبيدة، 
عنهرواها وثد المرة، آهز بها يقرأ التي القراءة عي وثراءته البصرة، 
واعلم_، جنيل١، ابن وصمه كما - دكهمهم العلماء أبو نهو تلاميده، 

إماملغوي قارئ فهو ، ١^^١٢٢ابن يمول كما - والعربية بالقرآن الناس 
متعددة.فنون في 

توجيهعن العلاء بن عمرو أبا شيخه سأل أنه عبيدة أبو ذكر وند 
حسن،[ ٧٧]انكهف: آجثاه عقي قثدت قئت و رؤ،ال، تعالى: لقوله قراءته 
منلا )ئخد( مى ، أجرآلأ عليه العلاء بن عمرو أبو قرأها 

الممزقيقول لها واصتثهذ نميحة، لغه هي عمروI أبو فقال )اثحد(، 
العبدي:

الأkئقر1،٤شلاة كأئخرص ^aI ني، إر رجلي حدث، ويث 
فيالعري، عند ورد وأنه )ثخد(، استعمال لصحة احتجاج وهذا 

للأسشهادمقرئة بشواهد العالماء اكتفى وقد به، فقرا الفصيح، الشعر 
كانؤإن صحتها، على مهم استدلالا ثها المقروء الأوجه بعض على 

الشواهد.تاللثs غير سيجد الشعراء لدواؤين المتتع 
يتتبعونالقراءات، وعالماء والقراء العلاء بن عمرو أبي زمن ومني 

والإعرابإاللغة حيمثإ من القراءات، نوحيه على تعينهم التي، الشعر شواهد 

.٢٩٠ا/الهاة غاة انف1ر: )٢( الخماتص"ا/بم.م. انظر: )١( 
اظهرما،فقد حنص إلا التاء في الذال بإدغام مإه -أءقء ؤلثثلث، الجمهور قراءة )٣( 

يدغملا تجر وابن يدغم همعرد آبا أن إلا التحدت• صود وأبو تجر ابن وقرأ 
.٣٩٦ابة انظر: كحفص. 

الحزاممثل لياقة مر والنزر: ، ٢٥٠للزجاحي اء اليمجالس انظر: )٤( 
القطا؛والغوص الزنز. ى انمش إذا المر تجني الرجل ركض أنز واشث: 

للقطا؛اوصفة الثاندل، بمض للنس صفة والمثلزق تفحصه، لأنها ومثبا مجثعها 
العلامة.عن غاستغني بالإناث لامحتصاصه ولثن بيضها، خروج تعالج التي رمي 
\ا\\1.القرأي، مجاز ، ١٦٥الأصممات، انظر: 
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للغةموانى صحيح القراءة من زووء الذي الوجه أل لهم حجه لتكول 
الذيللركن شاهد وهذا العرب. تعمله تلم خطأ ليس وأيه العزب، 

لغةموانقة وهو الصحيحة للقراءة اعتباره القراءات علماء عند استقر 
شواهدالقراء بعض عن يوثر إنه بل زيوههال١،. من بوحه ولو العرب 
فيالجزري ابى ذكز يقد قراءته، لتصحيح بها تشهد يخاصة، شعرية 
أنهأه، ٤ ٠ منة المتوفى الئال نافع بن عنممة بن محمد بن احمد ترحمة 

علىشاهدأ ينشد كان أثه عنه *ورؤينا فاوت ثم والتزي. ينثن عليه قرأ 
التيقراءته وهي ، ٢٢١٤٢]١^٧ ه م؟ من ابء تشديد قراءة 
محث:يتبن روائ 

ألنلب الم همي ا منإذا ننشر همن جادتي نألثيي 
٢،ال وأكزرعليهم الذهن نرب، دهنوا اس أنمن ني نألش

البالعن حفْل لكونه الشاهد؛الل«كر هذا الجزري ابن حص وربما 
بشواهدالقراءة لهده احتجوا قد وغينهم رين المقفإل ؤإلأ غيره، دول 

الأبرص•بن عثيد كقول ،• أحرىر
ال«نمامهرأ،سنضشها مت، ا مكأث_رم_لم إعنوا 

ولوالحرية رموافقة الإسناد، صحئ أركان: ثلاثة لها المقولة القراءة أن العلماء ذكر )١( 
صحةالأركان هنْ وأهم احتمالأ. ولو لها العثمانى المصحف رسم وموافقة بوجه، 

قواعدموافقة وين هذا ين مرق انه غير منه، يد فلا المرية موافقة وأما الإستاد، 
والنشر، ٥٨لكي القراءات معاني عن الإبانة انثلرت النحويين. 

[.٤٢]الأنفال:  ipzمأ ع س زء ء مث ءك س >لءإش الأية: صة )٢( 
ديوانه•في وليس للبيد ععلية ابن به ون، ٩٨ديوانه ت انظر الجعاوي. للنايغة الييتان )٣( 

.٣٢٢!/)سلر( الوج؛ز الحور انظر: 
.١٢٤.\ yr\/المائة غاية )٤( 
،٧٨.  M٧٧ الوج؛ز انمور آ-أآ، . ا/هآآ وعللها انع القراءات إعراب انغلر: )٥( 

.٦١٤ه/مأا-_ الموز الدر 
• A١٩١ حي لأبن الممف ،  ١٨٢\إ القضب ، ٣٨٧أ/امماب ، ٧٨ديوانه انظر: )٦( 



إلخالقراءات... توجيه في الشاهداثشعري آفئ 

المتلص1وبقول 

اJظدئ١١٢البزضحؤ،س أوان نهدا 
^٠^٤،علام! وأنا أبي على ®ئرأت ت المازني ■مثمان أبو ونال 

وكان- سواررئ أبو ذفال نال: ئ ين بمج اوؤَ 
حللي(،من يخرج الودق )ثثرى - دون فن عبيدة أبو عنه أحذ فصيحا 

تالشاعر فود نمعت، أما ت فقال قراءة. بإإأ4.،ه يذ أبج،• فقال 
اثءاد،لا،حم من الزذق حروج منها ثخرجس بم؛ بمئس 

ألويع * مصدران٠ وهما واحل•، وحلاد حلل؛ عثمان؛ أبو نال 
أئئإلا اّزؤ، يها زأ التي القراءة هي الجمهوث بها ٧ التي القراءة 
نوثله، نلم الصحح الشعري بالشاهل موار أبي احتجاج نبع عندما 
متقدمةأمثلة وهذ0 مصدران. وأيهما واحد، بأيهما والخلال الحلل 

الشعريالشاهد على والاعتماد بالشعر، للقراءاُتف الاحتجاج وحول على 
•لها والاحتجاج القراءات وحيه نش 

نوحيهايكون فتارة كثيرة، وغيره بالشعر للقراءات الاحتجاج وأوجه 
الكلمةبوزن يتعلق صرفيا نوحيها يكون وتارة الإعراب، حيث من لحويا 

رلهجاتها(،العرب ولغات الأصوات، يعلم يتعلق لغويا أو استقاقها، أو 
تتوثقمعنويا التوجيه هدا بكون وقد وأشعارهم، وأقوالهم، وأمثالهم، 

وسميالحمير، ننتع يباب ت والأزرق الئغل' والزنابير- اليمامت، وادي الجرض- ، ١١
لأبيالحيط البحر ، Y٣٧٧/الخمائص ، ١٢٣ديوانه انظر: الم،. بهذا 
حءان1/ا«ه.

الجمهور.ةرا»ة س )٢( 
عنهم.واخذ ابوعبيدة بهم تاض الذين الفصحاء الأعراب من الغنوي، هوأبوموار )٣( 

عبيدةأبو ، ٣٨٣آ/إ، الرواة إنباْ ، ٦٧الفهرست ، ٧٠العلماء مجالس انظر: 
.١٥٦الموس لهاد المنى بن ُعم 

وشرحه.تخريجه تندم )٤( 
.٢٤٨للمفدي اكحرينؤ وتحرير المحمف تصحيح وانظر: ، ٣٣٤م بجي لأن الممف، )٥( 
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نوحيهنث وفد التفسير. معرفة أو النزول، بب حممعرفة على معرفته 
تأسامحستين يمرحلتن لها العلماء واحتجاج القراءات 

وقدتدؤين. دون القراءات لعض الفردية الاحتجاج مرحلة ت الأور 
هذهفي ، هرأ المحابة عهد في مبكرأ المرحلة هدم بدأت 

العلاءعمرو أبو بممحغ كان كما لقراءاتهم هم أنفالقراء احتجاج الرحلة 
واحتجاج. بعد من وتلاميدهما ه(، ١٨٩)تائي والكه(  ١٥)ت؛ 

أحمدبن كالخليل دون أنوالهم حفغك الذين الأوائل الحومحن 
)ت»ماام(.

.ونشعهاالقراءات أوجه جمع *ي والبدء التدؤين مرحلة ت الثانية 
فيالاختلاف مع الرمن حيث من الأولى تشارك قد المرحلة وهده 

التدؤين،من نوعين بين الرحلة هده في التمييز ؤيمكن والغاية، النهج 
تهما

والمحو.القرآن ومعاني ير المنكتب في المختلعل المدؤين - ١ 
كتبفي اللغة أهل من رون المقلوثه ما الرحلة هذه يحتر ؤيدحز 

حيثالتفرقة، للقراءات الاحتجاج من والمحو القرآن ومعاني ير المف
أوالمقمر، أيناء لإ^م ضرغن الأي الهمٍاءاأت من قرأءة بان عند يذكروو،\ 

توجيهفيها ءلهر المي الكتب أوائل ومن لهم، نحويه حجة فيها يكون 
٠ه(  ١٨٠رن سيبويه كتاب الشعر يشواهد لها والاستشهاد القراءات، 

مسائلعلى بها امحسشهد التي القراءات من عدد كتابه في ورد حيث 

للفراءالقرآن معاني الهاية >ة انظر: )١( 
٤،العدد القرى، أم يجامعه العالمي البحث مجلة ، ٢٦٣العالخاء مجالس انفلر: )٢( 

.AT-٨٦ص

النحوومذون أحمد، ين الخلل تلميد قثر، بن عثمان بن عمرو بشر أبو هو صؤئه ، ٣١
أحبار، ٦٠العلس، لأبي اللغؤبجن مراب انظر• -- ٠١٨٠منة توفي الكتاب• في 

٠٤٨للمثراز انمرمحن 



إلخت... ءا ثقرا ا توجيه في تشعري ا الشاهد ا*ذر 

علىبعدم النحويون ومار واللنة، الشعر بشواهد لها واحتج نحوية، 
منهجه.

■قك نوله عن الخالسرأ ؛اومألت نوله! عنده ذلك أمثلة ومن 
بنرهير كقول هو ت فمال [، ١٠أكدبم،ه من ؤأم ءؤ،ثثدث^ 

جاساركان إذا سئأ صابق ولا نمس  ١٠ئيدك لت م ني ثدُا "' 
وكأنهمبالثاني، فجاءوا الباء، يدحله ند الأول لأف جثوا؛ ؤإيما 

قدقبله، الذي الفعل كان  LJهذا دكذلك ابء، الأول في أثبتوا قد 
فعلىقبله، حزموا قد وكأنهم بالثاني، تكلموا فيه فاء ولا جزما يكون 

١٠هذائوهموا هال.ا 

تدحزند ارمدرف،ا لأن ارسابق١١؛ نوله. جر أل إلى يشير هتا وسيبويه 
معطوفلأثه ؛ ارمابق١١ فجروا بمدرك،؛، لت، ١٠فيكون فتجره الثاء عليه 
وهووأثرها مفقودة فالياء مجرور، *مدرك١١ أل توهما *مدرك* موصع على 

المعطوفيي لا *سابق* عليه المعملوف في أثرها وفلهر موجود، الجر 
الشرطتوهم على جزم فهي - الخليل قول على - الأية وأما . *مدرك؛،

أفالمحويون رز وقد بظاهر، ليس هنا والشرط التمي، عليه يدل الذي 
شت تعالى كقوله الشرط، يفلهر حيث إلا يمح لا الموصع على انملت 

[١٨٦بمهو0 عٌز ف، نهرهم أم ثاوي ئد أممه 
حسث،الأسلوبية؛ الموازنة باب، من هنا الشعري يالشاهد الخليل واستشهاد 

الشاهدفي ابق* *مت قوله بجر الأية في قوله! جزم ناظر 
على*ليس* حبر هو الذي *مدرك® على عهلفا *سابق* جز فإف الشعري؛ 

المزيمة.بالباء حبرها جر كثر لأنه فيه؛ الباء نيادة توهم 

.٢٨٧ديوانم انظر: شيء. ساقي ولا الديوان: رواة )١( 
.٥٠-T/وانظر: •ا_ا-ا، م. اعاب )٢( 



الكريماثقرآن تفسير في وكري ؤءثاء> 

الفاءسقوط توهم على ®أكن® الفعل فجرم الكريمة لأية ا في وأما 
بينهماوالجامع الباء، وجود توهم على جر الشاهد وفي ارقأصدق®، من 

ذلكجواز يقتضي ما توهم 
للنحوينحافرا كتابه فى محسمويه صنع كان وقد ٠ التمل والغرنحى 

مخالفةوأنها القرانية، القراءات صحة فى للمثككين يتمدوا أن بعدم من 
فيصنفت التي الكتب سيبويه كتاب بعد ؤيأتي * العرب كلام لقواعد 

والتفيرأالقرآن معاني 
خاصة.القراءات توجيه في التدؤين - ٢ 

مابالتدؤين القراءات توجيه إفراد في المؤلفات من يدكر ما أول 
الهجرلأمن المائتين نل المتوفى الغتكيل٤، موس بن هارون به قام 

هذهفي وتوجيهها لالقراءات المفردة المصنفات من كبير عدد وهناك 
وكتاب)ت؛أآه(، عبيد لأبى القراءات كتاب أجمعها من ١^^; 
مجاهدبن بكر أبو عليه تتلمذ الذي -(، ٥٣١)ت* للهلبري القراءات 

مجاهدبن بكر أبو أخال وعنه الئبع، القراءات جامع -(، ٥٣٢)ت؛
ؤيقدمهيجله وكان التفسير، وشواهد والقراءات التفسير 

القرنرأس على مجاهد)ت؛'امه( بن بكر أبى تصنيف كان وفد 

.٣٤٥المرن الدر الوجيز الممر انثلر: )١( 
عليأبو ، ٢٦٧/١س لأبن وماللها المع القراءات ايراب العين انفلر: )٢( 

.١٦١ص الفارس 
العالميالبحث مجلة ، ٨٥ثالبي الفتاح مد لالدلأكتور للمراءات الاحتجاج انفلرت )٣( 

^.١٤٠١؛عام العدد القرى، أم ؛جامعة 
بهنوالعتكي المعروف؛الأعور، النحوي القارئ عومى بن هارون الله عبد أبو هو )٤( 

أبيبن وعاصم الجحدري عاصم عن القراءة روى الأزل. بن النضر بن لعتيا4 
XlAfyالهاة غاة ، ٣٦١م/الرواة إنباْ اظر: الجود. 

.TiA/rالهاة غاة )٥( 

الأدباءمعجم انئلر: )٧( . ٥١واللغوين انمويض طقات، انظر: )٦( 



الخالقراءات... توجيه فى الشعري ا"ذراوشاس 

علىواقتصاره اارالمسعةء، لكتايه تمريبا  ٠٠٥٣ ٠ سنة الهجري الرائع 
للقراءاتالاحتجاج في المفرد انميف في كبير أثر المتع القراءات 

العلماءمن عدد المع القراءات لهذه احتج فقد يعد> مما وغيرها الع 
الفارسيعلي وأبي ، -( ٠٠٣٧ )ت حالويه كابن مجاهد ابن تلاميد من 

طالبأبي بن مكي المغرب علماء من لها واحتج )ت٧v٣ه(، 
عليأبي تلمثل -( ٠٣٩٢)تجني ابن بعدهم حاء نم ،. ه(ل ٤٣٧)ت

المادةللمزاءات الاحتجاج في ))النحتب<< كتانه فصنت الفارسي 
للقراءاتالاحتجاج في الفارس علي أبي شيخه صنع ليكمل وتوجيهها، 

المع.

انتصروقد وتوجيهها، القر1نية لالقراءات الاحتجاج مراحل أهم هده 
جنيابن إف حتى والمادة، المتواترة القرآنية لالقراءات انمكاء هؤلاء 

،انمراJة بفعم، كتبه بعض فى عامه القراء وصف قد ه( )ت٢٩٣
الدفاعفي صنت م إل؛هأم، يرجعون قياس لهم ليس لأنه والعلط وبالثهو 

٢•باللغة والمعرفة الدراية، وصعق اتهمهم من على ورد عنهم، 
االقراءاتتالاحتجاج كب في الشعري الشاهد ثر أ- 

توجيههمفي ؛الاحتجاج المختصة المصنفات على رون المقاعتمد 

1الحجة1،كتاب إليه وسب وءالالها٠، السع القراءات ءإعراب خالؤيه ائس صنم، )١( 
وعللهاوالقراءات وجوه عن ءالكشف مكي وصنف ااالحجة٠، الفارسي وصنف 

.١٣١ \إ المازني تصرف شمح المنصف انغلرت )٣( 
محمدللفح الكريم القرآن لأسلوب دراسات ، ٣٣-  ٣٢\ا المحشب انفلر: )٤( 

- ٧١شلي الفتاح عبد للدكتور للقراءات الاحتجاج ، ٣٣-  ٣٢ا/ عب الخالق عد 
مشكلتوجيه -، ٠١٤٠١عام ٤ العدد القرى، أم بجامعة العلمي البحث مجلة ٢^١، 

للمهدوي،الهداية شرح ، ٩٣-  ٧٨، ٧١-  ٦٨الخريي العزيز نمد العشرية القراءات 
٠٣٨— \/a^' الدراسة نم حيدر، حازم الدكتور تحقيق 



عليهار مالذي المنهج على للمراءات توجيههم في وساروا للقراءات، 
للثنركان وقد امتشهدوا، كما يالشعر فاستشهدوا المصتمون، هؤلاء 

ابن١متشهي فقد للقراءات، الاحتجاج كتب صواهد بين الأوفر النصيب 
معماهمن بأكثر وعللها® المع القراءات ®إعراب في لإّأه( ٠ )ت خالويه 
يمدالذي ®الحجة® فى الفارمى على أبو واستشهد ، شاهد 
منشاهد مائة وحمألب من بأكثر االقراءات الاحتجاج كتب أكبر 

منالحجة في علي أبو أورد ®وند ت شلبي الفتاح عبد تال حش الشعر، 
ابنواستشهد ، بذاته® نائما صخما كتابا لكان جمع لو ما الأشعار 

شاهدبيمائة من بأكثر ®المحتسب® كتابه فى -( ٠٣٩٢)تجني 
)٣(

معري

لصحةيشترطون كانوا القراءات بتوجيه اشتغلوا الذين والعلماء 
عنهيبحثون ما أفم ومن إمحنالها، صحة ،ع المر>-،، للغة موافقتها القراءة 

بنعمرو أبى ، رواةأ أحد روى لما ولذللثا الثحر، شواهد العرب لغة فى 
إلاآؤي، عند م؛ثأ؛لآمم َكان ؤوما تعالى: فوله قراءة ض روايه العلاء 

بالقصرقوله: قراءة وهى ، ه"االتالأمال؛ وسبمدئده •نمقاء 
تعقيباحالويه ابن فقال للمصرلأ وجه ®ولا مجاهد: ابن قال )مكا(، 

.٦٠٦-  Y٠٨١/س الح القراءات \م\ب انفر: )١( 
.٢٠٨شلي الفتاح نمد الفارسي علي أبو  ٢٢)

حالؤيهلابن والحجة ب، مريم أبي لأبن الموصح وانظر• ، ١٤ا/الخحتب انظر•  ٢٣١
٨١فيه للمهدوي الهيابة وشرح شاهدأ،  ١٠ليه لمكمح، والكشف، شاهدآ، ٧ 'ب 

شاعد.أ.

•عمرو أبي عن احن.وا من أحل• الفضل بن انماس ولعله هماس، الرائي مدا اسم  ٢٤١
.٢٩٠ا/الهاية غاية انظر: 

إعرابمشكل ، ١٠٠٥جعة الانفلر: الجماعة. قراءة مي والمد ؛١^ ال؛نراء؛ س )٥( 
القرآن

.١٥٩;وعللها المح القراءات إعراب )٦( 



لخجإلخ ض اثشعرى 1ذرالشاص 

قالومقمورأ، ممدودا البكاء حاء اروند مجاهل؛ ابن نول على 

^٨٣١١،٢دلا البكاء بمم دما بكاما لها دحئ نيي ُبمئ 
كماجاد عمرو أبي عن روي ما على عصإها اللغة في صح فإن 

فاعرفرقص القراءة في ثد كما اللغة في يمح لم ؤإن البكاء، ثصر 
لطش1أم/فإئت ذلك 

الوجومبعض مسحيح في التعرية الشواهد على يعتمدون فهم 
القراءأحد عن رؤث ولو القراءات، أحرف بعض في يروى التي الشاذة 
سادةؤرق من لم٠هورين ا السبعان 

كتابصنم، الذي —( ٠٣٢)ت؛ مجاهد ابن بكر أبا إن بل 
بهايحتج التي الشعر شواهد يحفعل كان القراءات، واحتار بعة® ®ال

تلميدْيعصها عنه روى وند والنحو، اللغة حين، من القراءات نوحيه على 
عنهوروى ذلك،، في الهلبرى ينيخه مجاهد ان انتح وقد . حالويه ان 

أبوروى فقد والنحو، بالعربية يعلمه انتنع كما الشواهد، نالكم من كثيرأ 
فييعني - عندكم بمي مى اله؛ ثعلبا العباس أبا ءآل مجاهد! بن بكر 

ماتأحد، بقي ما له! فقالت، النحويين؟ من _ ببغداد الشرفي الجاسي، 
الطبرييكون أن إلا نعم، نلن،؛ جابكم؟ حلا حتى فقال؛ ا الشيوخ 

رراحةلأبن بت، ونعرفات، وليد بتحقيق  ٥٠٤ديوانه في كما ثابت، ين حان محو )١( 
.٢٥٢ديوانه في كا بن.اللخ، لكب ونسب، ،  ١٣٢ديوانه في كا 

عمفورلابن الجعل شرح ، ٤٠م/ محي لأبن المس، ، ٢٩٢إ/الغتمبج انفلر: )٢( 
الامة.الحاب لراجع امحات ، ١٥ولأي لأبن والسدود الضور ، ٢٣٦٢;

وعللهاالع القراءات إعرا،-، )٣( 
.٢٥ا/علون لابن التدكرة ، ٢٢ه/•\شمف\وي على الشهاب، حاب انئلر: )٤( 
الأعمارأمحل فراءات اععرفة النارمي عالي أبو نئا؛ وتد له، الشهور الاسم محو محاوا )٥( 

ا/أ.الحجة انظر؛ والشام،. والعراق والحجاز 
.٢٧١، ٦٦٦\اوعللها الح القراءات إعراب انظر: )٦( 



الكوفيين.حداق من ذاك ت قال نعم• قلت• جرير؟ ابن ت فقال الفقيه. 
سرسالثمي، ثديي كان لأو4 كثير؛ الماس أيي *ن وهذا بكر• أبو فال 

جلمه«لا/قي بالحدق لأحد الشهادة ^ JJiiوكان الأخلاق، 
مؤلموهافيها صرح التي الكتب هن.ْ من الأمثلة ببعض وماكتفي 

أمثلةفمن • لها حجة أو فلأن، لقراءة ماهية الشعرية الشواهد ^٥ بكون 
ذلك،:

قئوه تعالى: لموله ورش قراءة حالويه ابن ذكر - ١ 
*وروىت فقال ؤدوبمنوي،ه قوله: في الهمزة يترك وأيه ٣[ ]الغرة; ألت_،ه 

ذللث،في وحجته والمتحركايته،  viJالماكناالهمزايت، بترك ناير عن ورش 
عريهابن اتشدني . . الساكنة. الهمزة من أيقن المتحرئ الهمزة أف 

لورُس:ماهدا 

عطراتنة نني نيثت، مه مشت، أن ثنماد بطتر مكا ئضؤغ 
حذراءت،لمنالمسه رن من وكن أعنص.ت، ال^٠lري ركن، رأت ولما 

النون((أ؛/إلى الهمزة فتحة بقل أذ، من أراد: 
حرئينقن؛ مى العرب، من أل على بالشعر لغوي احتجاج وهذا 

ارواعلمسيبويه: قال كما الهمزة، ليان فبلها الساكن الحرف، إلى الهمزة 
حرئالهمزة قبل الذي الئاكن على يلقوف كثيرأ العرب من ناسا أف 

وهوالهمزة، بيال بذللث، يرياوون وأمد، ئميم من ذللث، ممعنا الهمزة، 

٠٦٠/١٨الأدباء معجم )١( 
ستةالمتوخى بنفطويه المعروف المعري، الأزلي عرقه بن محمد بن إبراهمم هو )٢( 

ومعرفته.الشعر بحفثل واشتهر التة، أهل من وكان والمبرد، ثعلب، عن أح،ن ّاآاّأه، 
الوئ؛بب ، ٢١٧.الرواة إناْ انظر: القرآن. غرب خى كتاب له 

منالثالث، المم خمن ديوانه انفلر: الأموي. الثقفي نمير بن لمحمد البيتان هل.ان )٣( 
نعلبطمجالس ،  ١٣٤- ١  ٠٨القسي حمويي نوري للدكتور أمويون( )شعراء كتاب 

\اصوعللها الع القراءات، إعراب )٤( 



——[٦ الخ الخراءات... توجيه فى الشعري اذزالثاس 

هوحكيذلك ررأة وذكر صوح ث لزq ب 1نئ 
أنكرهوا لأيهم نالها؛ ما نكى إذا العرب كلام في الهمزة ثخمف 
بينكالجمع فيصير ساكن، وقبلها الساكن من فتقرب سن، نص يجعلوها 

وبمستاوحذفوها قال.ها الذي اكن السسعالي حركتها فألقوا الساكنين، 
ورش،لقراءة تصحيح حالويه ابن وصنيع أ  ١١عاليهاتدل حركتها 

للعرب.ممبميحه لغه القراءة هذه اف عر يالثعر واستثهاد 

تعالى!فوله في لالةراءات بيانه ءنا> حالويه ابن وقال - ٢ 
٦[؛اواه يقهنون لا لذم لم آم ءأندردهم ءايءونّ  ٠٢٣ّكثروا أهومى 

بيىيجمع أن كرة كأنه مدء، بينهما يهمزض رااانازردهماا عامر ابن ررونرأ 
ابنلقراءة شاهدأ الشام٠، قال إحداسارئ. وأن:حذف ئمزتين، 

زذالأراتملآ،اسآآتث لأ: محيغ سنس ف1ثونس تطاللت 
القراءةأل عالي يدل يتعلى؛اللهجات، كن.لك لغوي شاهد وهذا 

الما١^،^علي أبو زاد وقد العرب• بعض ثعر في معروفة فصيحة بلغة 
بينهماودا همزتين همز لمى ررالحجة فقال! القراءة لهذه الاستشهاد في 

ا،/٣٧.يمش لأبن اسل شرح وانظر: الكاب )١( 
القراءاتعلماء -،من ٠٤٤٠منة المتوفى المهد،وى عمار بن أحمد العباس أبو هو )٢( 

يرالتغفي وله القراءات، في وثرحها والهالاية كالتمرة ممنفات له بالأندلس، 
جذوقاننلرت ّ تمره في عطبه ابن مصائر أهم من وهو التنزيل لعلوم الجامع التفصيل 
.ه/٩٣الأدباء معجم ، ١٦٣اللمس بب ، ١١٤القبس 

ا/!آآ.الهيابة شرح )٣( 
\/Tyلكي القراءات وجوم عن الكشف، ، ١٣٦المة انئلر: )٤( 
ديوانهملحق انثلر: )٦( هوذوالرمة. )٥( 
.٠٩ا/وعللها تع الالقراءات إعراب )٧( 
-٠٤٣٨منة المتوفى المالكي البغدادي إبراهيم بن محمال بن الخن علي أبو هر )٨( 

الإحدىالقراءات في ،الرومحة أحالهامن تمانيف، له القراءات، أنمة من بممر. 
.١٢٣٠; ألنهاة غ\و* القراء معرفة انئلر: ءشرة«ُ 



مافأجري كلمه من المفتوحين الهمزتين بين يمد س العرب من أل أبقا، 
!الثاعر قال ،. نجراهمار مكسورة والثانية مفتوحة فيه الأولى كانت 
^١٢١٢أم أم آآتت اثا ولمن خلاجل لمن ص ي ل 

حالويهابن ذكره الذي الرمة ذي بيت ذكر ثم . ، *أ . . الأحر. وقال 
فيالتعري الشاهد على القراءات علماء اعتماد على يدل مما فبل، 

تنفيالتي الشعر بشواهد ذلك وتصحيح للقراءات، والاحتجاج التوجيه 
العرب.للغة وموافقتها القراءات، عن الشبهة 

والأعمشعمرو وأبى، المدينة أهل نراءه يدكر القرطص أل عير 
بتحقيقااأاندرثهم،ا يقرأولها وأقهم الكلمة، لهده إسحاق أبي بن اهه وعبد 

وقدبكر، بن ومعد هريم،، لغه هده وأف الثانية، وسهيل الأولى، الهمزة 
المابقينيالماهدين اكراءة له^أه يسهد يم ومسويه الم^لمل احنارها 

عامرابن قراءة ءلءا وغيرْ حالويه ابن( بهما استشهد اللدين، الرمة، لال.ي 
.ألفا® بينهما وداخل همزتين، همز ®من، قراءة وهم، 

ناميالعرمت، من إن ١١على، منهما الثاني، بالشاهد استشهد قد وسيبويه 
اثهموذللث، التقتا؛ إذا ألفا الهمزة وبين الاستفهام ألف، بين ياJحالول 

؛الألم،شلوا احشينان، : قالواكما ففملوا، همزتين التقاء كرهوا 
اكرمحلبي،ذكره ما على وليس الضاءفة*لآ،ا ، الحروفهده التقاء كراهية 

يسهإ؛من للغة لا ألفا، الهمزتين نتن يال،حر؛ من للغة يشهدان فالثماهدان 
منهيقع فد من رين المقمن هناك أن على يدل وهدا الثانيةلَا،، الهمزة 

.١٦٣. ١٦٢؛/السب اممام،ماْْ، انظر: )١( 

.0A/Yالقار رر ، Y٧٦٧/ديراه انظرا )٣( 
١/١الإح^Jتم،ئ٠رالروصتفيالقراfار،)٤(  ٥.٢•
.r٥٥١/امماب، انظر: )٦( \. \/oAالقرآن لأحكام الجاح انظر: )٥( 
.١١٠ا/ المرن الدر ، ٢٩٠.  ٢٧٩/١للفارس الحج انظر: )٧( 



الخالقراءات... نوحيه في الشعري انشاصي افر 

الباحثأراد ؤإذا موصعه، غير قي السعري بالشاهد الأسشسهاد 
أقوالمراجعة عليه وجب مشكلة ألة حمعلى الشعري بالثاهيد الاستشهاد 

الشاهد،هذا في التحقيق أهل يقوله ما فينفلر الشاهد، هذا في العلماء 
الصواب.له سين حص ودلالته، 

وتعليلها،القراءاُت، توجيه في الشعري الشاهد أثر على تدل أمثلة 
•الرمحان حيث س ونحريها صحتها، عن الشلئا نفي جهة من 

تالتفسير كتب في القراءامن، توجيه في الشعري الساهد أثر 
فقدلها والاحتجاج القراءايت، توجيه في الشعري الشاهد أثر وأما 

يدعلى القراءامت، هذه بدامث، منذ وتوجيهها للقراءاهمت، الاحتجاج رافق 
قراءتهأوجه لبعص العلاء بن عمرو أبي احتجاج تقدم وقد الأول، أئمتها 

فيرين المقرواد من رائدآ العلري الإمام كان وتد عنها، نجئ التي 
الغزيرعالمه على ذللث، في معتمدأ وتوجيهها، للقراءات،، الاحتجاج 
صنم،وفد العرب. وشعر واللغة الساإمإ، ير ونفوالاثار، Jالقراءارت،، 

يملولم ثقد ولكنه لها، والاحتجاج وعللها القراءامت، في مفردأ كتابا 
أي:- اوله وصفه: في فقال ال٠قرئل١، الأهوازي عليه امحللع وتد إلينا، 

إلامجلدة عشرة ثماني في كيررايته جليل كتاب القراءاٌت، في - العلبري 
والشوادالمشهور من \}قر\ء\ت جميع فيه ذكن كار، بخعلوط كان أيه 

اوشهور«لآ،،عن بها يخرج لم قراءة منها واختار وثرحة، ذلك وعس 
أوجهمن التفسير في إليه يحتاج لمّا متضمنا هلذ التفسير كتابه أن غير 

النحومسائل وأغليإ كثيرة. مواضع وص وتوجيهها، للقراءايت، التعليل 
القرآنيةللقراءان، مناقشته عند جاءت، تفسيره، فى العلري لها تعرض التي 

سةولد ممره، لي القراء شيخ المغرئ، الأعواني هملي بن الحسن علي أبو هو  ٢١)
.٢٢•- \/\\r■ اليجاة غايث انئلر: . ٠٤٤٦ط وتوم بالأمواز  ٠٣٦٢
؛.o/>Aالأدباء )آ(سبمم 



ستميم

فىالشعرية النحو بشواهد واستشهاده الإعراب، حيث من وتوحيهها 
واححاجوتعلل وتوحمه ير نمكامحب ر فالنى وكايه ٠ يلد 

للقراءات.

هدوام، ٠ ف ا ١١تمره فصنف ه(  ٥٣٨)'!؛،الرمخسري جاء لم 
واعتمدذللث،، من يكثر لم لكنه القراءات،، توجيه على الشعر بشواهد فيه 
ردفد كان ؤإن القراءات،، أهل من المتقدمين على القراءات، توجيه ني 

كالفراءالمتهدمين للمحويين ذللث، في مقلد لكنه المتواترة، القراءات، بعض 
توجيهها،وذكر السادة، القراءامحت تمره نى ذكر وقد ، وعيره 

ميرْأمن متفرقة مواصع في بالشعر لها واستشهد 
يالشعربالاستشهاد عناية رين المقأكثر من فهو عطية ابن وأما 

العلماءبكتسإ انتخ وند تفسيره، في المختلفة القراءات، معاني لتوجيه 
الفارسي،علي 'كأبمح، للقراءات الاحتجاج في التصنيف إلى سبقوه الذين 
نفيروأهمها ؛دللث، طين التي التفسير ويكشب، حالويه، وابن جتى، وابن 

ثيوحهعن ؛الإجازة أحدها التي الكتب، من عهلية ابن ذكر وقد الطري، 
للقراءات،ر؛،،الاحتجاج كت_، أض وهو *الحجة« الفارسي علي أبي كتاب 

بينيوازن جعله ما والقراءات، والتفسير باللغة العلم من عملية لابن أف غير 
مماالدليل، أيده ما بيتها من ؤيختار للقراءاتإ، المتقدمين احتجاجات، 

جهودهيقرئ الدارسين بعفى جعل مما متميزة، علمية شخصية على يدل، 
مستقلةبدراسة تفسيره حلال، محن القراءات، في 

.٥٩-  ٣٩الألومي لزكي شتر، خلال س النحوي اممري انفلر: )١( 
.٤٢٠؛/الأدب،خزانث )٢( 
.٣٥٦، ١٠٥، ٣٣ا/؛ا، الكشاف اظر: )٣( 
وما ١٧١٢تطلى الفتاح لب. الفارس يلي أبو ، ١ ١ ٤ . ١  ١٣ث ابن مس انفلر: )٤( 

.مدها 

الأندلسي،ءط؛ة ابن ير نفخلال من القرآنية القراءات، من النحاة مواتف، انءلر؛ )٥( 



لتوجيهمها احتج التي الشعر شواهد بالغت نقال المرحلبي وأما 
مقولهمعظمها ، شعريا شاهدآ وثلاثين أربعمائة وتصحيجها القراءات 

ولملااقراءات، والاحتجاج النحو، وكتب المتقدمة، ير النفكتب عن 
أثهغير والنحو، اللغة في إليها بق يلم جديدة بشواهد القرحلبي يأت 

لتوجهاملأ حممرجعا تمره غدا حتى منها، والاصتمادْ ، ترتبها أحن 
المتقدمونذكرها الش الشعر بشواهد مؤيدة والشاذة، المتواترة القراءات 

فيالشعري الشاهد لأثر أمثلة يأتي وفيما  ٠١القراءارت«لهده الاحتجاج في 
اللغويالتوجيه في يه العلماء واستعانة التفسير، كتسا في القراءات توجيه 

القراءات.لمعاني والنحوي 

اللغة؛حبثج من القراءات نوحيه ش الشعري الشاهد أثر 
لوجهاللغوي المعنى بيان اللغة حيثا من القراءات بتوجيه المقصود 

أوالعشر، أو السع من متواترة لقراءة الاحتجاج هدا كان مواء القراءة، 
التواترشرومحل فيه تتوافر ولم العشر، هذه على زاد مما شاذة لقراءة كان 

الأمثلة!تللئ، ومن المحفوظة، 

لغه؛المتواترة القراءة تصحح في الشعري الشاهد أثر ت أولا 
فولهمن ؤأك_تهه كلمة في القراءات توجيه عند العلبري قال، - ١ 
هألمته ؤ ،روأما [؛ ١٧٣]البقرة: وألدمه ألنته ثثم ^٩ تعالى• 

فيهاومعناْ ، ، بالتخفيفبعضهم فقرأها قراءتها، في مختلقه المرأة فإل 
 ،JياJالليث،الهين لص، غص نو القائلوزت يخمم، كما يخممها ولكنه التشا

ط>المحيمد* ماصم ياسين للدكتور لكدهما ععلية اين تمسير ،ي الح^ية' الدراسات و ~
.٠١٤٢٢الأولى ط. يرون . الريي اكراث إحاء دار 

آ/المممكرم الم العال عبد للدكتور القرطص تمر ني الشعرية الشراعي انفلر: )١( 
٠٢٤٥اكالثام.

.٩٢ا/البشر ضلأء اتحاف انفلر: ١^٠ جعفر ابي ثراءة عي )٢( 



اشالأىنين الث إفا وسننئثضحس 
بعضهموقرأها واحد. مض قي واحد، ست، في اليشن يى فجمع 

هاتينفي رأيه عن الطبري أئاف ثم ،• الأصلا١ل على وحملوها بالتشديد، 
سوم؛م،أ0 محيي ذلك في القول من ٠والموانا فقال: القراءتين 
كلاموفي القراءة في معروفتان وقراءتان لغتان )الميتة( ياء في والتشديد 
فياحتلأف لا لأمه نمميت،؛ القارئ ذلك، فرأ فبأيهما العرب،، 
فيالقراءتين هاتين صحة على يالشعر لغوي اصتثهاد وهذا معنييهما٠ 

قراءةوكونها سندها صحة فوق كلامهم، في ووجودها العرب،، لمة 
ْمرؤنة 

للقراءةIاللغوي المعتى بيان ثانيا: 
ابنقول بالشمر اللغة حسثإ من المتواترة للقراءاُت، الاحتجاج من 

أو^١ ٤٠محثوى- وؤ تعالى: قوله في القراءة أوجه بيان محي عملية 
جمهور*وقرأ [ت ٥٧لاكو؛ةت بجثمحون.ه تبمم أنج وؤأ ؛■^ ٤٠أر مقئ>ي، 
قولومنه مسنين، غين مصممينر يرعول معناه: ، ^ ٥۶٠٠٥٤^الناس: 

.(U).(A)٢٨حناووال'اااأأحسايؤلم يري رأيت حش دمايهلم جناحافي لةات'جتنئ، 

الغاني.الوعلأم بن عدي هو )١( 
.٨٦الشرا. سبمم ، ١٥٢الأصممات انفلر: )٢( 
r/؛،>،.انايق اسر )٤(  ٠٥٥-  ٥٤*ا/)هجر( اتجري شير )٣( 
1Xir\/اللة تهز.ي_، س الترآن -عاني انفر: )٠( 

يمعنمح،دعي رنينرون( مالك بن أنى ٠>، الاممس وترا الجميع نرا  ٢٦)
٠٦ ٩٦/ \ المحتسب ، ٠٥ه/المحيط البحر اتفلرت المتواترة. القراءة 

فاتمما ومر الديوان، ؛ي ص٧٢ المذكورة القصيدة من وهو الخجمؤع، ديوانه في ليس )٧( 
٠٤ ٠٢/ ا ٥ الأرب ؤيهاية ، ٠٢٢ ه/ الفريد العقد ؛ي ورد ئنا لاكمماته الديوان جاح 

٠٢٠٦/٨الوجيز المحرر )٨( 



الخالقراءات... توجيه في اتشعري الشاهد أنر 

نالجموح، ت شيء لم إذا يع النللمنس نيز هذا ومن 
مسال:له جموح، أرس الأزهري: 

ركوبعادته مى كان إذا وذلك العست،، موصع يوصع أحدهما: 
•بالست، منه تزد الذي الجناح من وهدا راكتة، تثنيه لا الرأس 

نروحا،نشيهلآ مريعا يكرف أن الجموح المزس ني الثاني والمعنى 
لبيانمعلية ابن استشهد وتد ،. الجموح® ومصدره منه، يزد بعيستا وليس 

الشعر.بشاهد الأية في )يجمحون( لكلمة اللغوي المعنى 
نىوغيرها المتواترة القراءات بيان عند ععلية ابن نول ذلك وس 

اونرأات ٦٣وص•' .ه عم تإعش يميإأم ؤأ،تنئءم تعالى: نوله 
وعيسىرجاء وأمح، الحس قراءة وهي النين، بكسر رسخريا( الجاتول 

نولومنه الهرء. هو الذي حر المن الشهور ومعناها محيصن، وابن 

،مهادلاثملا،اأعلولا^^، مى لاأنرمها يان أتإني ُإثي 
منعدد بها ترأ الم، الكر قراءة محم، لبيان عهلية ابن استشهد فقد 

وذماالشعري، ؛الشاهد الاستهزاء هو الذي حر المن بأثها بحة، ال
في، واحد بمعنى لغتان وصمها الميز بكر )سخريا( أن إلى الزجاج 

.١٦٨/٤الااغ؛ن تهل.يب )١( 
والأمرجوث~ة جعفر وأبو والضحاك ومجامد واصعابه عود مبن اه بن فرا )٢( 

وحلفائي والكوحمزة ونافع والأعمش ليحيى وميرة عاصم عن والمفضل 
عمربن يبسما رجاء دأبو الحس وترا والتنجمّ. الثخرة عن الين بضم رنغريا• 

عاصمعن وحمص عاص وابن عمرو وأبو كير وابن والزيدي ُحيمن وابن 
حجةسراء الغران معاني الشر انفلر: اللأء. من المن بكر 

اياملي•دب بن التشر يرثي اياملي الأعشى م )٣( 
الوجءز؛ا/ي؛.المحرر )٥( ا/اا،ا. الأدبحخزانة انظر: )٤( 
.٣٤رإءرابم٤/•الأمان سا؛ي انظر: )٦( 



سلميم

الهزء،من جعله )سخريا( كتّر ررمن فقادت عبيدة أبو بينهما مرق حين 
نثحروماشتمن؛، من جعله أولها فنأ ومن به، محن ؤي

يمعنىوهو أوجه لأيه ين؛ الكن الفارسي واختار . ويتذلوله؛*أ 
الالشعري والشاهد ُالآيةل^آ،. أليي وهو أكثر، فيه والكر الاستهزاء، 

هدهمعنى لبيان عطية ابن به استشهد واازلالث، الهزء، معنى إلا يحتمل 
المفسرونإليه ذهب ما وهو القراءة، 

منالعرب، لهجايت، وافق ما بيان في الشعري الشاهد أثر I ثالثا 
ثالقراءة 

المتعلقالتوجيه للهراءات اللغوي التوجيه ثحمتا يدخل 
تتعالى قوله فى القراءاُت، بيان عند ععلية ابن نول ذللث، ومن الدر؛ية، 

[:4.١٩ مممحف محم أمز يل، دءؤرمّ بن دؤ ايلإ ونإ 
د1رتملأن»أأن خبيش: بن وزث محه، زوي ما بعض في عمرو أبو روفرأ 

مفتوحتين.بهمزتين 

،:الثاعرلفود وشاهده 
،٠١لابنعئنث،محزمارذاوست،يرغ مرجلا أحوى بردين ذا كنت آآن 

)أن(همزه الثانية والهمزة للاستفهام، الأولى المفتوحة فالهمزة 

(٤)

I/٣٧.الحجت انظر: )٢(  ٠١٨٧آ/القرآن مجاز )١( 
٠١٣٨.  Y١٣٧/٠ )مجر( الطري تمر انظر: )٣( 
ؤيصوروح وحلف وهشام والكاثي وحمزة وعاصم عام ابن الهمزمحن بتحمتق نرا  ٢٤١

بتحقيقوترأ ٠ الشرية إن همرة مكسورة والثانية للامسمهام، مفتوحة الأولى االاان٠ 
وابنعمرو وأبو كبر وابن نام والتاء الهمزة بين أك،؛ بين؛ بين الثايآ وسهيل الأولى 
كالياءالثانية جعلوا )أين(. وغيرهم ورئيس جعفر وأبو ونالون ائي والكعامر 

،٥٤٠لسبعة ١ نفلر: ١ ذلك،. غير وفيها عهلية ابن ذكر كما يعقوب، أبو وقرأ ة. المختال
اوحنم،آ/ه«آ.

.٣٧/١الأحبار عيون انظر: )٦( ه. العاص بن عمرو هو )٠( 
الوجيزالمهرر )٧( 




















































































































































































































































































































































































