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االستشهاد با لشعر يف التفسري وآراء العلماء فيه
Cross referencing from Arabic poetry in Tafseer
And opinions of the scholars
2حممد عثمان خالد
1شاد حممد
ABSTRACT:
The Holy Quran can be understood by the other verses of Quran and by the Sunnah
and by the Arabic literature. It is impossible to understand the Holy Quran without
having a good grasp of Arabic. This is why the Arabic poetry is called ‘The register of
) Islam does not oppose poetry if it is written on didactic andديوان العرب( ’the Arabs
divine lines. This article describes the meaning of Shear, meaning of Istishhaad BiShear (Cross-referencing of poetry), it’s status in Tafseer and the various opinions of
Islamic scholars.
Keywords: Poetry, Cross- referencing from Arabic poetry, Tafseer.
ٍ ع
رب م ِبني ،والصالة والسالم عىل سيد األنبياء و املرسلني  ،وعىل
احلمد هلل رب العاملني الذي َن يَز َل القرآن
بلسان ٍ ي

أهله وصحبه أمجعني  ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
وبعد:

كان من تقدير اهلل عز وجل أن أنزل هذا القرآن العظيم بلغۃ العرب اليت هي أفضل اللغات وأشرفها ،وأحسنها

بيا ًنا ،وأسهلها اكتسابًا ،والشك أن الشعر العرب وسيلۃ للتعبري والبيان ،ويف الوقت نفسه هو ذريعۃ حلفظ لغۃ القوم

وعاداهتم ،وأن العرب عند ما نزل فيهم القران كانوا قوما شاعت فيهم األميۃ ،وكانوا يلجؤون إىل الشعر يف مجيع

تعبرياهتم ،ولذا أن الشعر العرب خمزن اللغۃ العربيۃ وديوان علوم العرب ،ويستدل به عىل معاين األلفاظ ،وخواص
بني ابن عباس -رضي اهلل عنه -أمهيۃ الشعري
الرتاكيب اللغويۃ ،ألجل هذا ،احلاجۃ إىل الشعر لفهم معان القران ماسۃ ،قد ي

العرب يف االستشهاد به يف تفسري القرآن الكريم حيث قال" :الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الذي

أنزله اهلل بلغۃ العرب رجعنا إىل ديواهنا فالتمسنا معرفۃ ذلك منه".

1

ولذلك ،كان املفسرون من الصحابۃ رضي اهلل عنهم ،ومن بعدهم يرجعون يف فهم بعض حروف القرآن إىل

الشعر الثابت ليتبينوا منه ما خفي عليهم منها ،ولم يكن حرض املفسر ين عىل الشعر ،واالستشهاد به لتفقهوا فيه لذاته ،وإمنا
ليفقهوا به القران ،وكان بعض العلماء مشهورا حبفظ شواهد الشعر لالستشهاد بها عىل تفسري القرآن خاصۃ.

وقسمت هذا
رغبت يف هذا املوضوع،
وملا العتماد الشواهد الشعريۃ يف كتب التفسري من أمهيۃ ،وأثر كبري يف التفسري،
ُ
ُ

البحث إىل متهيد ،وثالثۃ مباحث وخامتۃ ،وقد جاءت خطۃ البحث كاآليت:

املبحث األول  :تعريف االستشهاد با لشعر
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املبحث األول يتضمن ثالثۃ مطالب:

املطلب األول :مفهوم الشعر

املطلب الثاين :مفهوم االستشهاد با لشعر
املطلب الثالث :مفهوم التفسري

املطلب األول :مفهوم الشعر:

أوال -ا يِ
لشعر لغۃ

الشِ عر (بكسر الشني ،مجعه :أشعار)" :كالم موزون" ،وهو مأخوذ من قوهلمَ " :ش َع ْرت با لشيء إذا علمته وفطنت له،

فاشتقاق لفظۃ الشعر من العلم ،واإلدراك ،والفطنۃ" .و ُذكر األصل هلذه املادة فقيل ( :شعر)" :الشني والعني والراء أصالن

معروفان ،يُ
فاألول ا يَ
لشعر ،معروف ،واجلمع أشعار".
يدل أحدمها عىل َثبات ،واآلخر عىل علم َ
وعلَم .ي

2

ثانيا -الشعر اصطالحا

فعرف بتعريفات متعددة ،والتعريف اجلا مع هو" :النظم املوزون وحده
أما بالنسبۃ لتعريف الشعر يف االصطالحُ ،

ما تركب تركبا متعاضدا ،وكان مق ىف موزون ًا مقصوداً به ذلك ،فما خال من هذه القيود أو من بعضها فال يسىم ش ِْع ًرا وال يسىم
ً
قائله شاعرا".3
فخرج منه الكالم املوزون املق ىف الذي صدر عن املتكلم بغري قص ِد وزنِه و تقفيته ،بل يقصد به املعىن فقط ،حنو قوله

ك"﴾.
ك ِذك َْر َ
تعاىل"﴿ :اليَذِي أ َ ْن َق َض َظ ْه َر َ
كَ ،و َر َف ْعنا لَ َ

4

املطلب الثاين :مفهوم االستشهاد با لشعر:

أوال -االستشهاد لغۃ

أصل يُ
يدل عىل حضور ،وعلم وإعالم ،5 .واستشهده :أي طلب
هو استفعال من َشهد يشهد شهاد ًة ،والشني واهلاء والدالٌ :

منه أن يشهد ،واستشهد :تعرض أن ميوت يف سبيل اهلل ،واستشهد به :،استعان به و احتج به.

6

ثانيا -االستشهاد يف اصطالح أهل اللغۃ

لم أجد التعريف االصطالحي لالستشهاد يف كتب القدماء ،إال أنه ُع يرف يف كتب املعاجم املعاصرة حيث قال الدكتور

ذهبت إليه ،و إثباته باحلجۃ .وهو نوعان:
حممد التوجني" :االستشهاد :هو وضع برهان عىل لغۃ أو فكرة لتأكيد ما
َ

:1
:2

االستشهاد يف اللغۃ :عرض قضيۃ لغويۃ أو حنويۃ و إثباهتا بسوق دليل من القرآن أو احلديث أو الشعر.
االستشهاد يف األدب :سوق دليل نثري أو شعري إلقامۃ الدليل عىل قضيۃ أدبيۃ تعاجلها".

7

ُعلم من هذا أن التعريف االصطالحي لالستشهاد قريب من املعين اللغوي ،وهو "االستدالل با لشيء و االحتجاج

به" .فالشواهد اليت يُستشهد بها يف التفسري متعددة ،حنو القرآن ،واحلديث ،وكالم العرب نثرا وشعرا وغريها.
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فيمكن أن نقول :االستشهاد با لشعر يف التفسري اصطالحا هو" :االستدالل واالحتجاج با لشعر العرب لتوضيح لفظۃ

غريبۃ أو لبيان أصلها االشتقايق أو حنو ذلك من مسائل تتعلق بتفسري آيۃ من آيات القرآن الكريم".

8

ثم يظهر من خالل استقراء الشواهد الشعريۃ اليت يستشهد بها املفسرون أن االستشهاد با لشعر عىل صورتني:

الصورة األوىل :أن يُورد املفسِ ُر الشع َر املستشهد به مكتفيا فيه بورود اللفظ املستشهد له ،وإن لم يتضح معناه يف

لفظ.
بيت الشعر الذي استعني به عىل فهم معىن ال ِ

الصورة الثانيۃ :أن يكون سياق الشاهد الشعري كاشفا عن معىن اللفظ ،ويكون الشاهد بذلك موضح ًا ملعىن

اللفظ القرآين بذاته ،وهو بهذا غري حمتاج لبيان.

9

املطلب الثالث :مفهوم التفسري :
أوال -التفسري لغۃ

املعين اللغوي للتفسري" :هو االستبانۃ ،والكشف ،والعبارة عن الشيء بلفظ أسهل ،وأيسر من لفظ األصل" 10 .وقد

اختلف يف مادة اشتقاقه عىل أقوال ،فقيل :أنه تفعيل من الفسر ،و هو البيان والكشف ،وقيل" :أنه مأخوذ من قول العرب :فسرت

الفرس ،فسرته ،أي أجريته وأعديته" ،كأن املفسر جيري فرس فكره يف ميادين املعاين ،وقيل :أنه مقلوب من سفر ،والسفر
مبعىن الكشف.

11

ثانيا -التفسري اصطالحا

و يف االصطالح ُع يرف التفسري بتعاريف كثرية ،كلها تقريبيۃ ،و أقتصر عىل أقرب التعاريف الذي ذكره الزركشي12رمحه

اهلل" :هو علم نزول اآليۃ ،وسورهتا ،وأقاصيصها ،واإلشارات النازلۃ فيها ،ثم ترتيب مكيها ،ومدنيها ،وحمكمها ،ومتشابهها،

وناسخها ،ومنسوخها ،وخاصها ،وعامتها ،ومطلقها ،ومقيدها ،وجمملها ،ومفسرها".

13

املبحث الثاين :آراء العلماء يف االستشهاد با لشعر يف التفسري
املبحث الثاين يتضمن ثالثۃ مطالب:

املطلب األول :موقف اإلسالم من الشعر

كانت للشعر يف نفوس العرب مزنلۃ ساميۃ ،ومكانۃ مرموقۃ؛ ألهنم أمييون ،ويعربون أغراضهم يف قالب الشعر،

وهو ديوان مآثرهم ،وسجل مفاخرهم .و للشعر دور خطري يف إيقاد نار احلرب اليت كانت تقوم بينهم ويف إطفائفها يف نفس
تعمر املجا لس ،واملحافل بإنشاد الشعر ،و ُتنال به العطايا ،واهلبات ،إال أن إنشاد الشعر قد احنرف يف كثري من
الوقت ،و ي

األحيان عن الوضع الكريم الذي يليق باإلنسانيۃ املهذبۃ ،واخللق الكريم اليت هتذب به احلياة واملجتمع .فا لعرب كانوا
يستخدمون الشعر" :يف وصف النساء بأقبح األوصاف ،وانتهاك احلرمات ،وإثارة احلميۃ ،وحتر يض الناس عىل القتال

والتشاجر ،ودعوهتم إىل الرذائل" .ومن هذه الناحيۃ كان إنشاد الشعر عامال من عوامل اهلدم ،والفساد ،وباعثا من بواعث
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التدمري والتخريب .فلما طلع اإلسالم ،ونزل أمر باالجتناب عن العادات الرذيلۃ وحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن،

غري اجلهۃ الشعريۃ مثل كل جانب من جوانب احلياة ،وتأثر الشعر تأثرا كبريا
وحثهم عىل اخلري ومكارم األخالق .فاإلسالم ي

وحده حبدودبعدأن كان يف اجلاهليۃ
باإلسالم"ووقف اإلسالم من الشعر،والشعراء املوقف احلازم وقيدالشعربقيوداإلسالم ،يَ
ينشد الشاعر يف أي غرض يريد".

حينما نرجع إىل القرآن جند أن الشعر يف القرآن الكريم ُذكر يف ست مواضع  ،حيث ُذكر لفظ "الشاعر" أربع

15
14
ردا عىل زعم املشركني أن
مرات ،و ُذكر ُ
لفظ "الشعر" و "الشعراء" مرة واحدة يف القرآن  .أما لفظ الشاعر والشعر ،فورد ً

القرآن الكريم ما هو إال شعر وأوهام ،وأن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -ما هو إال شاعر كغريه من الشعراء.

اليظهر مؤقف اإلسالم من الشعر يف هذه اآليات؛ ألهنا ال تتحدث عن الشعر أصال ،بل تتحدث عن القرآن ،وتؤكد

أنه ليس بشعر ،و ليس من وحي اخليال الذي توسوس به الشياطني ،بل أنه القرآن من رب العاملني ،و تتحدث عن النبي  -صىل اهلل

عليه وسلم  -بأنه ليس بشاعر وال كاهن.

سيت باسم الشعراء،و ُذكر فيها لفظ الشعراء بصيغۃ العموم ،حيث قال تعاىلَ ﴿ :وا يُ
لش َع َر ُاء
وهناك سورة يف القرآن ُ ِي
َ
ََ
ََ
ون﴾ 16فقد وصفهم بأهنم و من تبعهم من
ون  ،ألَ ْم َت َر أ يهنُ ْم ِيف ك ُ ي ِل َوا ٍد يَ ِه ُ
ون َما َال يَ ْف َعل ُ َ
ونَ ،وأ يهنُ ْم يَ ُقولُ َ
يم َ
يَ يَت ِب ُع ُه ُم الْ َغ ُاو َ

الغواة ،وأهنم يقولون ما ال يفعلون ،لكن استثىن منهم من توفرت فيه اخلصال األربع حيث قال"﴿ :إِ يَال اليَ ِذي َن َآم ُنوا َو َع ِملُوا
ون"﴾.17
الص ِاحل َ ِ
ِريا َوا ْن َت َص ُروا ِم ْن بَ ْع ِد َما ُظل ُِموا َو َسيَ ْعل َ ُم اليَ ِذي َن َظل َ ُموا أ َ يَي ُم ْن َقل َ ٍ
يَ
ات َو َذك َُروا يَ َ
اّلل َكث ً
ب يَ ْن َقل ُِب َ
فعلم من هذه اآليات" :أن القرآن لم حيارب ف َن الشعر يف ذات الشعر ،وإمنا حارب املنهج الذي التزمه بعض
ُ
ع
س
ف
غ
الشعراء من االنفعاالت و األهواء و األ راض اليت ختالف ما عليمه اإلسالم" ،و هلذا ُ رت هذه اآليۃ" :أنه ال يتبعهم ىل

باطلهم وكذبهم وفضول قوهلم وما هم عليه من اهلجاء ومتزيق األعراض والقدح يف األنساب  ،والنسيب 18باحلرم والغزل

واالبتهار  ،19ومدح من ال يستحق املدح ،وال يستحسن ذلك منهم وال يطرب عىل قوهلم إال الغاوون والسفهاء والشطار".

20

فيمکن أن أقول يف ضوء هذه اآليات أن الشعر كالم ،فحسنه حسن و قبيحه قبيح ،فال مانع من االستشهاد با لشعر أو إنشاده يف
اإلسالم ،أو كتابته ،أو قراءته ،أو ساعه ،إذا خلت من املحاذير الشرعيۃ.
املطلب الثاين :مكانۃ الشعر عند السلف يف التفسري

بلسان قومِه،
لسن ِن أن يكون كتابُه
اختار اهلل سبحانه نبيه اخلاتم حممد -ص يىل اهلل عليه وسليم -عربييًا ،وكان من ا يَ
ِ

يم"﴾.
اّلل َم ْن يَ َش ُاء َو يَ ْهدِي َم ْن يَ َش ُاء َو ُه َو الْ َع ِزي ُز ْ
﴿"و َما أ َ ْر َسل ْ َنا ِم ْن َر ُس ٍ
ول إِال يَ بِل َِس ِ
ني َ ُهل ْم َفيُضِ يُل يَ ُ
ان َق ْو ِم ِه لِيُ َب يِ َ
كما قال تعاىلَ :
احلَكِ ُ

21

ق ع
َن
لق
لن ع ع
َ
ون"﴾ 22وغريها من
وقد جاء ا ص ىل ربي ِۃ ا رآن يف غري ما آيۃ ،حنو قوله تعاىل"﴿ :إِ ينَا أ ْ َزلْ َن ُاه ُْرآن ًا َ َربِييًا لَ َعلي ُك ْم َت ْع ِقل ُ َ
رآن.
ت عىل عربييَ ِۃ الق ِ
اآليات اليت َن يَص ْ

زل بها الق
الكتاب
تفسري
ريها إذا أُريد
كذلك" ،فإنه ال ميك ُن
كان األم ُر
العدول عن هذه الليُغ ِۃ اليت ن َ
ُ
ِ
رآن إىل غ ِ
َ
ُ
ُ
وملا َ
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ألن معرف َۃ معاين ألفاظه ال تؤخ ُذ إال ي منها و شعر العرب من أوثق مصادر اللغۃ العربيۃ".
الذي ن َ
زل بها؛ ي

ولذا بدأ االهتمام با لشعر ،وجلأ إليه السلف و اخللف من املفسر ين ،واستشهدوا به لتفسري ما غمض من اللغۃ و يف فهم

املفردات القرآنيۃ وداللتها اللغويۃ" ،وذلك نظراً ملا يتضمنه الشعر من ثراء لغوي ،وملا حيتويه من خصائص األسلوب العرب

املبني" ،وألن الشعر مصدر أصيل يرجع إليه يف شرح وتفسري مجيع االستعماالت اللغويۃ ،وبه ُتعرف أخالق العرب،

وحضارهتم ،ومعتقداهتم ،وما يف جزيرة العرب من البالد ،واألديان وغريها من األمور اليت تعني يف فهم القرآن.

وقد جاء عن السلف من الصحابۃ ،والتابعني ما يفيد ضرورة االهتمام باجلانب الشعري يف تفسري القرآن الكريم ،و

فيما يلي ذكر ما جاء عنهم:

ذكر السيوطي رمحه اهلل بأن ابن عباس رضي اهلل عنه" :كان يُسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر" ،قال أبو عبيد:

"يعين كان يستشهد به عىل التفسري".

23

وقال ابن عباس رضي اهلل عنه " :الشعر ديوان العرب ،فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الذي أنزله اهلل بلغۃ

وروي عنه أنه قال" :إذا سألتموين عن غريب القرآن فالتمسوه يف الشعر
العرب ،رجعنا إىل ديواهنا فالتمسنا معرفۃ ذلك منهُ ،

فإن الشعر ديوان العرب".

24

وقال عمر -رضي اهلل عنه" :يا أيها الناس! متسكوا بديوان شعركم يف جاهليتكم؛ فإن فيه تفسري كتابكم"

25

وروى اإلمام األمحد بن حنبل رمحه اهلل" :عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبۃ قال " :شهدت ابن عباس و هو يسأل عن

عربيۃ القرآن فينشد الشعر ،وقال هشيم :مرة رأيت بن عباس إذا سئل عن عربيۃ القرآن مما يستعني با لشعر".

26

وقال سعيد بن املسيب" :بينما عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عىل املنرب ،يا أيها الناس ما تقولون يف قول اهلل عز و

جل""﴿ :أ َ ْو يَأ ْ ُخ َذ ُه ْم َع َىل َختَ يُو ٍف "﴾؟ "فسكت الناس" ،فقال شيخ من بين هذيل"" :هي لغتنا يا أمري املؤمنني!" التخوف:

"التنقص" ،فخرج رجل فقال" :يا فالن ما فعل دينك؟" قال" :ختوفته أي تنقصه فرجع ،فأخرب عمر" ،فقال عمر" :أتعرف
العرب ذلك يف أشعارهم؟" قال" :نعم ،قال شاعرنا أبو كبري اهلذيل يصف ناقۃ تنقص السري سنامها بعد متكه واكتنازه":
لس َف ُن"
َ
ود الن ي َْب َع ِۃ ا يَ
"ختَ يَو َف ال يَر ْح ُل منها َتا ِمكًا ُصل ْ ًبا كما َختَ يَو َف ُع َ
عكرمۃ يف قوله" :أال تعولوا" قال" :أن ال متيلوا" ،ثم قال" :أما سعت قول أب طالب":
27

زان قسط ال يُع يِل َشعري ًة
" ِمبي ِ

يَ
ان ٍ
عائل"
غري ِ
صدق وز ُنه ُ
ووز ُ

28

بأبيات
ففسرها لَ ُه واستشهد عليها
ٍ
أشياء ِمن غريب يَ
ومنها مسائل نافع بن األزرق الذي سأل اب َن عباس رضي اهلل عنه عن َ

رب.
من شعر الع ِ

29

ووردت عن جماهد بن جرب رمحه اهلل عدة روايات يف التفسري استشهد فيها با لشعر ،فمن ذلك قوله عند تفسري قوله

مل
َي
ُ
ان﴾30حيث قال:اللؤلؤ،عظام اللؤلؤ ،واملرجان :اللؤلؤ الصغار .قال الكلبي :وهي بلغۃ
تعاىلُ ْ َ ﴿:ر ُج م ِْن ُه َما الل ي ْؤلُ ُؤ َوا ْ َ ْر َج ُ
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وايف َع ِ يين ذِيَادا  ...ذِيَ َاد ُغ ٍ
الم َتنَ يَّق ِجيَ َادا
أ َ ُذ ُ
ود ال َق َ

َ
ج َادا
امل َ
ست َ
وأ ْع ِز ُل َم َ
رجاهنَ َا َجان ًِبا  ...وآَخ ُذ ِم ْن ُد ي ِر َها ُ

31

وقد استمر هذا النهج العلمي بعد الصحابۃ ،والتابعني حيت عىن به املفسرون بعدهم ،كما قال الطربي رمحه اهلل يف

رآن الذي إىل عِلم َتأويله
معرض حديثه عن أوىل املفسر ين بإصابۃ احلق يف تفسريه" :فأح يُق املفسر ين بإصابۃ احلق يف
ِ
تأويل الق ِ
فسر ،مما كان تأويله إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دون سائر أمته من أخبار
للعباد السب ُيل-
تأول و يَ
أوضحهم ُحجۃ فيما ي
ُ

وإما من
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الثابتۃ عنه :يَإما من جهۃ النقل املستفيض[ ،إىل قوله ]:يإما بالشواهد من أشعارهم السائرة ،ي

منطقهم ولغاهتم املستفيضۃ املعروفۃ".

32

قول من أنكر عىل النحويني الذين حيتجون با لشعر يف
وبني الزركشي رمحه اهلل أمهيۃ الشعر يف التفسري ،وأبطل َ
ي

التفسري؛ ألهنم لم جيعلوا الشعر أصال للقرآن ،بل أرادوا أن يثبتوا احلرف الغريب من القرآن با لشعر وهذا جائز ،وقال:

"ومسائل نافع له عن مواضع من القرآن ،واستشهاد ابن عباس يف كل جواب بيت ذكرها األنباري 33يف كتاب الوقف واالبتداء

بإسناده وقال فيه داللۃ عىل بطالن قول من أنكر عىل النحويني احتجاجهم عىل القرآن با لشعر ،وأهنم جعلوا الشعر أصال
للقرآن ،و ليس كذلك ،وإمنا أراد النحويون أن يثبتوا احلرف الغريب من القرآن با لشعر ألن اهلل تعاىل قال﴿ :إِ ينَا

أ َ ْن َزلْ َن ُاه ق ُْرآن ًا َع َربِيي ًا﴾ وقال تعاىل﴿ :بِل َِس ٍ ع
ني﴾"
ب ُم ِب ٍ
ان َ َر ِ ٍ ي

34

وقال اخلطيب البغدادي" :يف الشعر ا ِحل َكم النادرة واألمثال السائرة وشواهد التفسري ودالئل التأويل فهو ديوان

العرب ،واملقيد للغاهتا ،ووجوه خطابها ،فلزم كتبه للحاجۃ إىل ذلك"

35

رت ،ولذلك يقول ابن األنباري رمحه اهلل بعد أن أورد ََخسني
توجد أمثلۃ كثرية يف هذا الباب ،أقتصر عىل ما ذك ُ

عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنه" :وهذا كثري يف احلديث عن الصحابۃ والتابعني أي
مسألۃ من مسائل سأل نافع بن األزرق عنها َ
االستشهاد با لشعر يف التفسري إال أنا جنتزئ مبا ذكرنا كراهي ًۃ لتطويل الكتاب ،وإمنا دعانا إىل ذكر هذا أن مجاعۃ ال علم هلم

حبديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،وال معرفۃ هلم بلغۃ العرب ،أنكروا عىل النحويني احتجاجهم عىل القرآن با لشعر".

36

فثبت أن االستشهاد با لشعر عىل تفسري لفظۃ أو ُمجلۃ من القرآن الكريم قائم عىل دواع معقولۃ ،وله استشهادات

من السلف اليت تدل عىل جوازه.

املطلب الثالث :آراء العلماء يف االستشهاد با لشعر يف التفسري

فأردت أن أن يقح تلك األقوال مع احلجج و ترجيح الراجح.
وجدت أقواال خمتلفۃ،
رجعت إىل ما أنا بصدده،
حينما
ُ
ُ
ُ

أقول :انقسم العلماء يف هذه املسئلۃ عىل ثالثۃ آراء:

الرأي األول :عدم اإلعجاب عند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل
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رجل بشيء من الشعر؟" قال" :ما يعجبين"
ورد عن اإلمام أمحدبن حنبل ؒ"-ملا ُسئل عن القرآن يتمثل له ال ُ

37

راده املنع أو خالف األوىل فقط ،ولذا اختلف أصحابه يف
وهو قول حمتمل ألكثر من وجه ،حيتمل أن يكون م ُ

ختر يج قوله" :اليعجبين" عىل ثالثۃ أقوال:
أوال ً -قيل :ظاه ُر ُه املن ُع.

القول الكراه َۃ.
يفيد هذا
ُ
ثاني ًا -قيلُ :

القول" :عىل من يصرف اآلي َۃ عن ظاه ِرها إىل معان
ثالث ًا -وقيل :بل ُتراد به الصور ُة اخلاصۃ و هي أن ُحيمل هذا
ُ

القول
متبادر اآليۃ خال َفه .و ُحكي
صاحلۃ حمتملۃ يدل عليها القليل من كالم العرب ،وال يُوجد غالبا إال يف الشعر" ،ويكون
ُ
ُ

باملنع وجها ألصحاب أمحد بن حنبل و قيل :یف ذلك روايتان و أصحهما أنه ال جيوز.

38

أصحاب الرأي األول الذين منعوا االستشهاد با لشعر يف التفسري عىل النحويني الحتجاجهم عىل القرآن
وأنكر
ُ

با لشعر ،وهم استدلوا مبايلي:39

جعل الشع ِر أصال ً للقرآن ،و هذا الجيوز.
إذا اُستشهد با لشعر عىل القرآن ،يلزم منه ُ

﴿"وا يُ
لش َع َر ُاء يَ يَت ِب ُع ُه ُم
ويستدلون باآليۃ و يقولون" :كيف جيوز أن حيتج با لشعر عىل وقد قال اهلل تعاىل"َ :
40
ون"﴾؟
الْ َغ ُاو َ
ويستدلون باحلديث املرفوع" :ألن ميتلئ جوف أحدكم قيحا حىت يريه خري له من أن ميتلئ شع ًرا".

41

الرأي الثاين :التعجب عند ابن حزم و الرازي رمحهما اهلل

قد تعجب العلماء من صنيع اللغويني الذين يستشهدون با لشعر يف التفسري ،مثل ابن حزم والرازي رمحهما اهلل إال

أن أقواهلما التدل عىل عدم جواز االستشهاد با لشعر يف التفسري أو كراهته ،وغايتها االستغراب ،والتعجب من صنيع اللغويني

والنحويني الذين هلم عنايۃ بشعر العرب وشواهده ،وهم غافلون عن شواهد القرآن واحلديث ،والتعجب من هذا الصنيع

حق.

42

الرأي الثالث :اجلواز عند كثري من العلماء

وذهب مجاعۃ من السلف و اخللف إىل جواز االستشهاد با لشعر يف التفسري ،ويَرون أن االستشهاد با لشعر يف التفسري

يء ،وقد يذهب
مثل االستشهاد با لنثر العرب يف التفسري ،و كالمها جائز .إال أن املفسر الذي يستشهد با لشعر قد
يصيب وقد َُيط ُ
ُ
مذهبا يوافق عليه ،أو يعارض فيه ،لكن هذا أمر آخر و خارج عن باب جواز االستشهاد با لشعر و عدمه.
يف االستشهاد
ً

قال ابن قدامۃ رمحه اهلل" :و ليس يف إباحۃ الشعر خالف وقد قال الصحابۃ والعلماء واحلاجۃ تدعو إليه ملعرفۃ اللغۃ

والعربيۃ ،واالستشهاد به يف التفسري ،وتعرف معاين كالم اهلل تعاىل وكالم رسوله صىل اهلل عليه و سلم ويستدل به أيضا عىل النسب

والتاريخ وأيام العرب ويقال  :الشعر ديوان العرب".

43

57

االستشهاد با لشعر یف التفسري وآراء العلماء فيہ۔ ۔ ۔
الرتجيح

راحۃ القلوب/دلج،6امشرہ(2وجالیئ-دربمس2022ء)

بعد عرض آراء العلماء يف هذه املسألۃ  ،وبيان احلجج  ،يبدو رجحان القول جبواز االستشهاد با لشعر يف التفسري ملا

يلي:ألن كثريا من العلماء من لدن ابن عباس رضي اهلل عنه استشهدوا با لشعر يف التفسري ،ولم ينقل أحد منهم اإلنكار عىل من

فعل ذلك من السلف ،وتدل عليه استشهادات السلف اليت سنذكرها يف املطلب الثاين.أما قول اإلمام األمحد بن حنبل رمحه اهلل،
فهو حمتمل ألكثر من وجه واحد ،فيمكن أنه لم يكن يعجبه صنيع بعض الناس ،كما ُروي عنه قول اجلواز أيضا .هذا ،وإن

راده أنه اليعجبه االحتجاج با لشعر يف التفسري مطلقا ،فإن ذلك اجتهاده خمالف ملا عليه مفسرو السلف املتقدمني منه.
كان م ُ

واستدالهلم باآليۃ واحلديث ،فأُجيب بأن القرآن واحلديث لم حياربا
وما ُنقل إنكار بعض العلماء عىل النحويني
ُ

رت يف
الشع َر من حيث الفن و ذاته ،بل حاربا املنهج الذي اشتمل عىل املحاذير الشرعيۃ ،والتزم به بع ُض شعراء اجلاهليۃ كما ذك ُ

التمهيد.

رد عليه األنباري رمحه اهلل كما مر يف املطلب األول.
أما دليلهم بأن النحويني جعلوا الشعر أصال للقرآن ،فقد ي

44

وألفاظ القرآن ليست عىل درجۃ واحدة ،بل منها كلمات واضحۃ يعرف معناها كل واحد أو أكثر وال يكاد َيتلف فيه

العرب ،كمدلول السماء واألرض وفوق و حتت .ومنها كلمات غريبۃ اليعرفها كل واحد ،بل يعرفها من هو متبحر يف لغۃ

العرب ،ومثل هذه الكلمات حيتاج املفسر عند بيان معناها إىل االستشهاد بشيء من كالم العرب ،حىت يعلم طالب العلم أن
التفسري لم َيرج عن حدود اللسان العرب ،فيطمئن إىل صحۃ التفسريُ ،علم أن االستشهاد با لشعر يف التفسري موافق للعقل أيضا.
اخلامتۃ :أهم نتائج البحث

أما أهم نتائج البحث ،فهي مرتبۃ عىل ما يأيت:

:1

 الشعر :هو النظم املوزون وحده ما تركب تركبا متعاضدا ،وكان مق ىف موزون ًا مقصوداً به ذلك.ً
 -واالستشهاد با لشعر يف التفسري هو" :االستدالل واالحتجاج با لشعر العرب لتوضيح لفظۃ غريبۃ أو لبيان أصلها

:3

والشعر كالم ،فحسنه حسن و قبيحه قبيح ،فال مانع من االستشهاد با لشعر .واالستشهاد با لشعر عىل تفسري لفظۃ ،أو

:4

 -انقسم العلماء يف االستشهاد با لشعر يف التفسري عىل ثالثۃ آراء:

:2

االشتقايق أو حنو ذلك من مسائل تتعلق بتفسري آيۃ من آيات القرآن الكريم".

ُمجلۃ من القرآن الكريم قائم عىل دواع معقولۃ ،وله استشهادات من السلف اليت تدل عىل جوازه.
الرأي األول :عدم اإلعجاب عند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل.

الرأي الثاين :التعجب عند ابن حزم ،والرازي رمحهما اهلل.

الرأي الثالث :اجلواز عند كثري من العلماء ،وهذا هو الراجح؛ يف ضوء الدالئل.
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