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Abstract  

The Holy Quran is revealed in unprecedented Arabic language. Due to a unique fluency 
Arabic language it is very comprehensive. It is why special attention was given to know 
the standard Arabic language for the clear understanding of Holy Quran. The Arabic 
language is divided in to two parts: Prose & Poetry. The Muffasiren quoted both of 
them, but the poetic evidences had an effective contribution in the interpretation of the 
Holy Quran. Imam Alusi also quoted many verses both from pre Islamic era and Islamic 
era as a proof to support his arguments in his Tafseer Rooh ul Ma’ani (the spirit of 

meaning in illustration of Quran (.  

This study clarifies the biography of  Imam Alusi R.A and his tafseer, poetic evedince, 
its significance, its various types and poetical proofs in Tafseer Rooh ul Ma’ani. 
Keywords: Arabic language, poetic evedince. Imam Alusi, Rooh ul Ma’ani. 

القرآن الکرمی أفصح الکالم ، أنزله هللا سبحانه وتعالی بلسان عربی مبنی ألهنا ثریة وأرقی اللغات وأعالها منزلة فاللغة 
ی غری القرآن ألن القرآن ترک ما سوی ذلک غری أن املفسرین رجعوا کثریا إلی إذا وردت فی القرآن فهی أفصح مما ف

لغة العرب من شعر ونثر لبيان معانی القرآن الکرمی فکالم العرب شعرا ونثرا مصدر من مصادر اإلحتجاج به فی 
 اللغة. ویثبت من هذا العالقة بنی القران الکرمی وبنی کالم العرب عالقة قویة. 

املفسرین فال نکاد جند کتاب من کتب التفسری لدی املتقدمنی واملتأخرین إال وفيه اإلحتجاج ابلشعر العربی وإذا ننظر 
تراکيبه من حيث اإلستعمال ألنه دیوان علمهم ومنتهی حکمهم ، إذ کان مرجعا أساسيا   ، داال علی صحة مفرداته 

 األخری التی کانت عند العرب قدمیا وحدیثا.أو فی فروع العلم  لکل کاتب فی اللغة أو الفقه أو التفسری
املتأخرین ولعل من أبرز هؤالء اإلمام اآللوسی فی و  املتقدمنی و إن کانت هذه اجلهود مبعثرة فی مصنفات

فقد وجدت أنه یکثر من اإلستشهاد ابلشعر ألن الشعر “روح املعانی فی تفسری القرآن العظيم والسبع املثانی”تفسریه 
احتج به من کالم العرب فی تقریر التحدیدات والضوابط اللغویة والرتکيب فی منت اللغة والداللة وکالم هو أبرز ما 

 العرب أفصح الکالم بعد القرآن الکرمی واحلدیث النبوی فحق لآللوسی ولغریه اإلستشهاد بکالمهم.
فلذا نظم اشعارا رائقة یتجلی کان اآللوسی علی اطالع واسع علی لغة العرب وأدهبم ، کثری اإلستشهاد ابلشعر 

مضموهنا فی الوعظ واإلرشاد والتصوف حينا وحينا فی التصوف وحينا فی الصرف والنحو وبعضها یسخرها للحدیث 
 عن بعض إجنازاته اللغویة والعلمية.

                                                 


 الطالب مبرحلة الدکتوراة جامعة ماالکند دیر 


 جامعة ماالکند دیر ةرئيس قسم العلوم اإلسالمي 
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تفسریه روح واملقال اآلتی یشری إلی موقف اآللوسی من اإلستشهاد ابلشعر إستنادا إلی کثرة األشعار التی أوردها فی 
املعانی فی تفسری القرآن العظيم والسبع املثانی وقد نقلت منها بقدر ما استطعت ، أحببت فی هذا البحث أن 

 أتعرف فيه اإلمام اآللوسی وتفسریه وأبنی شواهد الشعری التی جاءت فی تفسری روح املعانی. 
 التعریف ابإلمام اآللوسی:

د هللا بن حممود بن درویش بن عاشور البغدادی اآللوسی . واآللوسی نسبته هو أبو الثناء شهاب الدین حممود بن عب
. ینتهی نسبه إلی 1التی فر إليها جد هذه األسرة هراب من وجه هالکو عند ما دهم بغداد“ألوس”أو “آلوس”إلی 

ة الرابع عشر من آل بيت النبی صلی هللا عليه وآله وسلم . ولد اإلمام اآللوسی فی الکرخ من بغداد فی یوم اجلمع
 .2ء1802/ ھ1217شعبان سنة 

ولد اآللوسی فی أحضان أسرة علمية فابوه واحد من کبار علماء بغداد ، قرأ العلوم علی والده وملا جتاوز العاشرة من 
عمره أذن له والده فی األخذ من علماء عصره فأخذ من مجاعة منهم وخاصة الکرباء حتی نبغ فی عدة علوم فاشتغل 

 یس والتأليف ودرس فی عدة مدارس حتی اجتمع له شيوخ أهل زمانه وأخذ عنه طالب عصره وأوانه.ابلتدر 
مرض اآللوسی ابحلمی حتی مات بسبب هذا املرض فی یوم اجلمعة اخلامس والعشرین من شهر ذی 
القعدة سنة وأربعنی ومأتنی وألف . کان عمره آنذاک ثالاث ومخسنی سنة ودفن مع أهله فی مقربة 

 .  3شيخ املعروف الکرخی فی الکرخال
خلف اآللوسی للناس ثروة علمية ضخمة وانفعة حتی ذکر بعض العلماء عدد مصفناته نيفا ثالثنی فی خمتلف العلوم 
العربية لکن أکثر ذلک علی قرب العهد درس وعفت آاثره ومل نظفر األیدی إال بقليل منه. أحد هذه اآلاثر تفسریه 

 “. ی تفسری القرآن العظيم والسبع املثانیروح املعانی ف”املسمی
 التعریف بروح املعانی فی تفسری القرآن العظیم والسبع املثانی:

أن هللا  أمرنی بطی السموت واألرض ورتق ”ألف اإلمام أبی الثناء اآللوسی هذا التفسری من أجل رؤای کما قال فی تفسریه:
 .4“ش هلا أتویال فرأیت فی بعض الکتب أهنا إشارة للتفسریفتقها علی الطول والعرض فرأیت فی ذلک وجعلت أفت

فبدأ فی السادس عشر من شعبان سنة اثنتنی ومخسنی ومأتنی بعد األلف وکان عمره أربع وثالثنی سنة .استغرق اتليفه 
ال یدری  هلذا التفسری أربعة عشر سنة شهرا وسبعة أشهر وأحد عشر یوما. وبعد الفراغ من التفسری ظل اآللوسی حائرا

 . 5ما ذا یسمی تفسریه إلی أن مساه الوزیر علی رضا ابشا بتفسری روح املعانی فی القرآن العظيم والسبع املثانی
ء ومن هنا فقد اطلع علی کل التفاسری فوضع فی 1854مؤلف روح املعانی جاء متأخرا زمنا إذ کان اتریخ وفاته 

روایة ودرایة فهذا  تفسری جامع خلالصة کل ما سبقه من  جوف تفسریه کل املعلومات وأودع فيه آراء السلف
التفاسری. لتفسری روح املعانی منزلة عظيمة بنی کتب التفسری املشهورة قد طبع هذا التفسری إلی اليوم عدة طبعات. 

 وقد أفاد منه أکثر من جاء بعده من املفسرین . 
لسان ، املخرب املبنی.  والشاهد اسم فاعل اللغویون یتفق علی أن الشاهد هو احلاضر، الالشاهد لغة: 

 6وشهد أصل یدل علی حضور وعلم وإعالم ال خیرج شی من فروعه عن ذلک، قاله امحد بن فارس “ شهد”من 
وقال اجلوهری : الشهادة خرب قاطع ، تقول منه شهد الرجل علی کذا واملشاهدة املعاینة وشهده شهودا أی حضره 

 . 7رفهو شاهد وقوم شهود أی حضو 
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 والشاهد هنا فی البحث اللغوی یصدق دعوی أن تلک الکلمة  أو الصيغة أو العبارة أو الداللة هی من کالم العرب.
 هو قول عربی شعرا أو نثرا قيل فی عصر اإلحتجاج یورد لإلحتجاج علی أو رأی أو قاعدة لغویة.   الشاهد اصطالحا:

 .8هو قاطع فی الداللة علی القاعدة من شعر أو نثروقال الدکتور حممد عيد:الشاهد هو اإلخبار مبا 
وجاء فی کشاف إصطالحات الفنون : الشاهد هو اجلزئی الذی یستشهد به فی إثبات القاعدة لکون 

 . 9ذلک اجلزئی الذی من التنزیل أو من کالم العرب املوثوق بعربيتهم وهو أخص من املثال
وهو بعبارة أخری : مجلة من کالم العرب أو ما جری جمراه کالقرآن الکرمی تتسم مبواصفات معينة ... وتقوم دليال علی 
إستخدام العرب لفظا أو معنا أو نسقا فی نظم أو کالم أو علی وقوع شئ إذا اقرتن بغریه أو علی عالقة بنی لفظ 

 .10 وآخر أو معنی وغریه وتقدمی وأتخری وإشتقاق وبناء
وعليه میکن القول إن الشاهد فی اإلصطالح هو ما یؤتی به من الکالم العربی الفصيح ليشهد بصحة نفسة لفظ أو 

 صيغة أو عبارة أو داللة إلی العربية. 
هو کل ما استدل به من الشعر فی إثبات صحة قاعدة أو إستعمال کلمة أو ترکيب لکونه من الشاهد الشعری: 

 .11ربيتهمشعر العرب املوثوق بع
انل الشعر منزلة عظيمة فی نفوس العرب وحظی مبا مل حیظ به فن أدبی آخر فکان موافقا لرهافة أحاسيسهم  مکانة الشعر:

وحاجتهم للتغنی مبکارم أخالقهم وطيب أعرافهم مع ما کانوا یذکرون فيه من أجمادهم وبطوالهتم فی حروهبم ومعارکهم ، روی 
 .12عم ما تعلمته العرب األبيات من الشعر یقدمها الرجل أمام حاجتهعن عمر بن اخلطاب أنه قال: ن

وکتب عمر إلی أبی موسی األشعری: من من قبلک بتعلم الشعر فإنه یدل علی معالی األخالق وصواب الرأی 
 .13ومعرفة األنساب

 .14وقال علی : الشعر ميزان القول ، ورواه بعضهم : الشعر ميزان القوم
وترمجان القرآن ابن عباس: إذا سألتمونی عن شی من غریب القرآن فالتمسوه فی الشعر  فإن وقال إمام املفسرین 
 .15الشعر دیوان العرب

قد استشهد العرب لغریب القرآن وإعرابه  أببيات فيها فحش وفيها ذکر الفعل القبيح ، ”وقال عند القاهر اجلرجانی:
 .16“یرووا الشعر من أجله  إذ کانوا مل یقصدوا إلی ذلک الفحش ومل یریدوه ، ومل

 .17وقال ابن قتيبة :الشعر معدن العرب سفر حکمتها دیوان أخبارها ومستودع أایمها
وقال ابو هالل العسکری عن الدور الذی یقوم به الشعر : فال تعرف أنساب العرب وتوارخیها وآداهبا ووقائعها إال فی 

 .18ومستنبط آداهبا  ومستودع علومهامجلة أشعارها فالشعر دیوان العرب وخزانة حکمها 
 دائرة اإلحتجاج:

 .وضع علماء اللغة فی الشاهد اللغوی دائرتنی ، دائرة زمانية ودائرة مکانية
 أما الدائرة الزمانية فقد صنفوا أربع طبقات:

 طبقة اجلاهلينی:هم من عاش قبل اإلسالم کإمرئ القيس وزهری بن أبی سلمی واألعشی وغریهم کثری. .1

 املخضرمنی: هم الذین أدرکوا اجلاهلية واإلسالم کلبيد بن ربيعة وحسان بن اثبت.طبقة  .2

 طبقة اإلسالمينی أو املتقدمنی: هم الذین عاشوا فی صدر اإلسالم ومل یدرکوا اجلاهلية کجریر والفرزدق. .3
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 . 19وأبی نواس طبقة املولدین أو احملدثنی: هم الذین جاءوا بعچد اإلسالمينی إلی زماننا هذا کبشار بن برد .4

أمجع علماء العربية علی أن شعراء الطبقتنی األولنی حیتج بشعرهم بغری نزاع ، أما الطبقة الثالثة فقد انقسم أهل العربية 
فی صحة اإلستشهاد بشعرهم إلی فریقنی .األول الذین یرون صحة اإلستشهاد بشعرهم وهم مجهور أهل اللغة والثانی 

هذه الطبقة .لکن علی األرجح  صحة اإلستشهاد بشعر هذه الطبقة ،أما الطبقة  الذین یردون اإلستشهاد بشعر
وقد نقل السيوطی اإلمجاع علی ذلک قائال  20الرابعة فالصحيح أنه ال یستشهد بکالمها مطلقا کما قال البغدادی

نی فی اللغة العربية وقيل  ال حیتج بکالم املولدین واحملدثو  فی اإلقرتاح: ختم الشعر إببراهيم بن هرمة وهو آخر احلجج
 .21یستشهد بکالم من یوثق به  واختاره الزحمشری یعنی هو الذی أجاز ذلک

وبعضهم جعلها ستا، فاخلامسة ”...وقد زاد البعض فی الطبقات وجعلها ستا ،قال صاحب املواهب الفتحية:
وهم من بعدهم کأبی الطيب املتنبی مث  احملدثون وهم من بعدهم أی املولدین کأبی متام والبحرتی والسادسة املتأخرون

 “.   22علق قائال فاجليد التتقسيم األول
ومن حيث الدائرة املکانية أو القبائل التی أخذوا عنها فقد اختلفت درجاهتا فی اإلحتجاج حبسب قرهبا أو بعدها من اإلختالط 

 ال حیتج به فيها جعلت البداوة معيارا فی ذلک.ابألمم اجملاورة. وملا وضع علم العربية وآن الفصل بنی ما حیتج به وما 
قال الفارابی: کانت قریش أجود العرب انتقادا لألفصح من األلفاظ وأسهلها علی اللسان عند النطق والذین عنهم 
نقلت اللغة العربية هم قيس ومتيم وأسد مث هذیل بعض کنانة وبعض الطائبنی ومل یؤخذ عن غریهم من سائر قبائلهم 

اقتصر جامع اللغة أوال علی هذه القبائل الست ألهنا هی التی صحت ألسنتها من اللحن واحتفظت بلغتها . وقد 23
فی ابدیتها وابجلملة فإنه مل یؤخذ عن حضری قط ومن ذلک یتضح أن مفهوم الفصاحة عند العلماء هو البداوة إذا  

 کان التحضر سببا لفساد األلسنة هذا.  

ما تزندق من تزندق :”للشاهد الشعری منزلة عظيمة ، کما أخرج البيهقی رین: أمهیة الشاهد الشعری للمفس
ال أوتی برجل غری عامل بلغات العرب ”اإلمام مالک:  قال، و “24ابملشرق إال جهال بکالم العرب وعجمة قلوهبم

ومعرفتها شرطا من لذلک جعل املصنفون فی شروط املفسر وآدابه اللغة العربية “ 25یفسر کتاب هللا  إال جعلته نکاال
شروط املفسر ألن القرآن نزل بکالم العرب ، ویدخل فی املعرفة بلغة العرب معرفة شواهدها من الشعر الذی اعتمد 

 . 26فی تقعيد القواعد وشرح الغریب من القرآن واحلدیث  عليها العلماء
 أنواع الشواهد الشعری:

 أغلب الشواهد الشعریة املذکورة فی کتب التفسری تنحصر فی األنواع التالية: .للشواهد أنواع کثری
 الشواهد اللغویة:

هی شواهد لبيان معنی املادة وتسمی ایضا الشواهد املعجمية وهی ما استشهد به املفسرون وأصحاب الغریب واملعانی 
 .27بيان ما طرأ عليها من تطور داللی من الشواهد الشرعية لتوضيح لفظة غریبة أو بيان أصلها اإلشتقاقی أو

 الشواهد النحویة:
 . 28هی الشواهد اللتی یقرر قاعدة حنویة أو یشری إلی أوجه إعراب کلمة أو ما أشبه ذلک مما یتعلق ابلنحو وقواعد اإلعراب

 الشواهد الصرفیة:
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عبد الکرمی: هو ما یتعلق بعلم هی شواهد لبيان إشتقاقات الصرفية والصيغ واألوزان للمادة وقال الدکتور عمار 
 . 29الصرف من حيث بنية الکلمة وإشتقاقها وتصریفها

 الشواهد الصوتیة:
هی شواهد اإلبدال الصوتی وإحالل صوت مکان صوت . وقال الدکتور عبد الرمحن بن معاضة فی کتابه: هی 

 .30شواهد لبيان قضاای صوتية
 الشواهد البالغیة:

 .31من الشعر لتوضيح وبيان مسألة بالغية  هی کل ما استشهد به املفسرون
 الشواهد األدبیة:

هی األبيات من الشعر التی یتمثل هبا املفسر فی تفسریه علی معنی من املعانی التی تعرض هلا فی تفسریه فهی للتمثل ال 
 .  32یرمی إليه ویقصده لإلستشهاد فال تندرج حتت الشواهد اللغویة وال النحویة وإمنا أوردها املفسر إلیضاح املعنی الذی

 الشواهد التارخییة:
 .33هی کل ما استشهد به املفسرون من الشعر لبيان وقائع اترخیية 

 الشواهد املشرتکة:
هی شواهد تتضمن عددا من مواطن اإلستشهاد فی مفرداهتا اللغویة أو ترکيبها وترد فی کتب التفسری وغریها 

 .  34فيستشهدون هبا علی أکثر من وجه
 الشواهد اللهجیة:

 هی شواهد لبيان بعض اللغات فی الکلمة وبعض اللهجات 
 الشواهد األعالم:

 هی شواهد اندرجت فيها أمساء أعالم ألشخاص أو دواب أو أماکن.
 الشواهد املعرب:

 هی شواهد لبيان کلمات معربة. 

 الشواهد التصوف:
 هی الشواهد لبيان التصوف.

 الشواهد القراءات:
 لبيان کيفية أداء کلمات القرآن. هی الشواهد

 اإلستشهاد ابلشعر خالل تفسری روح املعانی:
إهتم علماء السلف حبفظ شعر العرب لإلستشهاد به فی تفسری القرآن الکرمی وحفظ اللغة العربية ووقواعدها وبيان 

لشعر الثابت ليتبينوا أساليبها واإلحتجاج لذلک،  فاملفسرون ایضا یرجعون فی فهم بعض حروف القرآن إلی ذلک ا
ما خفی عليهم ومل یکن حرص املفسرین علی الشعر اجلاهلی وما جاء بعده من شعر اإلحتجاج ليتفقهوا فيه لذاته 

 وإمنا ليتفقهوا به القرآن والسنة.
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 علی هنج املفسرین استشهد اآللوسی فی فنون شتی أبشعار کثری کما یلی.
روی أن عمر بن اخلطاب قال علی املنرب: ما ﴾35اَْو ََیُْخَذُهْم َعَلی ََتَوُّف  ﴿قال اآللوسی فی تفسری آیة الکرمیة :  .1

تقولون فيها أی اآلیة والتخوف منها ؟ فسکتوا ، فقام شيخ من هذیل فقال: هذه لغتنا ، التخوف التنقص ، 
 فقال: هل تعرف العرب ذلک فی أشعارها؟ فقال: نعم قال شاعران أبو کبری یصف انقته:

 کما َتوف عود النبعة السفن  حل منها  اتمکا قرداَتوف الر 
36فقال عمر بن اخلطاب : أیها الناس عليکم بدیوان شعرکم فی جاهليتکم فإن فيه تفسری کتابکم .فالتخوف مبعنی التنقص

.  
منقول: البيت إلبن مقبل، وفی الصحاح نسب البيت إلی  37من هو قائل هذا البيت؟ فيه إختالف ، ففی اللسان

39ورواه صاحب األغانی منسواب إلبن مزاحم الثمالی 38رمةذوال
الذی “ التخوف:”والشاهد فيه قول الشاعر  .

 .استعمل فی بيت مبعنی التنقص
یُ ْرَسُل ﴿ أن انفع بن األزرق سأل ابن عباس عن تفسری قوله تعالٰی :“ حناس”کتب اآللوسی فی تفسری لفظ .2

ر  َوحُنَاس  َتِصرَانِ َعَلْيُکَما ُشَواظ ِمْن انا فأجابه ابن عباس : هو الدخان الذی ال هلب فيه ، فسأل ابن ﴾40َفاَل تَ ن ْ
 األزرق: وهل تعرف العرب ذلک ، قال : نعم وأنشد له قال النابغة:

 41 ط مل جیعل هللا فيه حناسا    تضئ کضوء السراج السلی 
قال  .عنی الدخان الذی ال هلب فيه حيث أوقع فی کالم العرب مب“ النحاس”البيت للنابغة والشاهد فيه قوله: 
42األزهری: وهو قول مجيع املفسرین

. 
قال ﴾ 43َوهَلُْم َعَذاب اَلِْيم مَبِا َکانُ ْوا یَْکِذبُ ْونَ ﴿عند تفسری لقوله تعالٰی :“ مفعل”أورد اآللوسی أن صيغة فعيل أتتی مبعنی  .3

 ستشهد اآللوسی بقول الشاعر:اآللوسی: واألليم فعيل من األمل مبعنی مفعل کالسميع مبعنی مسمع وا
 یؤرقنی وأصحابی هجوع   أمن رحیانة الداعی السميع 

44مبعنی سامع
. 

 .الذی استعمل فی معنی املسمع و هذا شاهد من شواهد الصرف“ السميع:”البيت لعمرو بن معدیکرب والشاهد فيه قوله 
قال اآللوسی فی تفسری قوله  .ربصيغة األمر أحياان تستعمل فی غری طلب الفعل حبسب مناسبة املقام کاخل .4

وصيغة أنفقوا وإن کانت لألمر إال أن املراد به اخلرب وکثریا ما یستعمل  ﴾45ها  رْ کَ   وْ اا  عا  وْ ا طَ وْ قُ فِ نْ اَ  لْ قُ ﴿:تعالیٰ 
 األمر مبعنی اخلرب کعکسه، واحتج ببيت کثری عزة:  

 46لدینا وال مقلية إن تقلت  أسيئی بنا أو أحسنی ال ملومة 
البيت لکثری عزة والشاهد فيه أسيئی و أحسنی، مها صيغتا األمر لکن املطلوب منهما ههنا اخلرب، هذا من امثلة 

 .الشواهد البالغية 
فيه الفصل بنی  ﴾47مْ هُ اؤُ کَ َر شُ  مْ هِ دِ اَل وْ اَ  لَ تْ ق َ  نْیَ کِ ِر شْ مُ الْ  نَ م ِ  رْی  ثِ کَ لِ  نَ یا زَ  کَ لِ ذٰ کَ َو ﴿ قال اآللوسی فی تفسری لقوله تعالیٰ 

  املضاف واملضاف إليه فی قراءة ابن عامر برفع قتل ونصب أوالدهم وجر شرکاؤهم واستشهد بقول الشاعر:
ہزج القلوص أبی مزاد

48 
  .فوجه الکالم فی الشاهد :زج أبی مزادة القلوص ففصل بنی املضاف زج واملضاف إليه أبی مزادة ابملفعول به القلوص
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سرار البالغية التی تدخل فی مجلة القسم ومعانی أیضاح املعانی التی یشملها القسم واألفاض اآللوسی فی أ .5
ا ض  رَ حَ  نَ وْ کُ ی تَ تا حَ  فَ سُ وْ ی ُ  رُ کُ ذْ ؤا تَ تَ فْ ت َ  للِ وا اتَ الُ قَ ﴿حروف القسم وجند ذلک جليا فی تفسری اآللوسی لقوله تعالی

تفتؤا أی ال ال تفتؤا وال تزال تذکر یوسف تفجعا عليه فحذف حيث قال اتلل ﴾  49نْیَ کِ الِ اهلَْ  نَ مِ  نَ وْ کُ تَ  وْ اَ 
 حرف النفی کما فی قوله:
 ولو قطعوا رأسی لدیک وأوصالی   فقلت مینی هللا أبرح قاعدا 

ألن القسم إذا مل یکن معه عالمة اإلثبات کان علی النفی وعالمة اإلثبات هی الالم ونون التاکيد ومها یلزمان جواب 
50فإذا مل یذکرا دل علی أنه منفی ألن املنفی ال یقارهنما ولو کان املقصود ههنا اإلثبات لقيل : لتفتأنالقسم املثبت 

.   
فی تفسری هذه اآلیة الکرمیة یقول اآللوسی :واإلستجابة مبعنی اإلجابة وکثریا ما أجری ﴾51نَ وْ عُ مَ سْ یَ  نَ یْ ذِ الا  بُ يْ جِ تَ سْ ا یَ مناَ اِ ﴿ .6

 مبعنی أخلص واستوقد مبعنی أوقد إلی غری ذلک واستشهد بقول الغنوی:استفعل جمری أفعل کاستخلص 
 فلم یستجبه عند ذاک جميب وداع دعا ای جميب إلی الندی 

 .ویدل علی ذلک أنه قال جميب ومل یقل مستجيب
ب وهذا الشاهد أکثر من الشواهد دوراان فی کت .البيت لکعب بن سعد الغنوی والشاهد فيه قوله جميب أی مل جیبه

   .التفسری واللغة شاهدا علی هذا الوجه وهو أن صيغة أفعل مبعنی استفعل
مبينا القراءات فی هذه اآلیة: وقرا أابن ﴾ 52دمَ الصا  للُ د اَ حَ اَ  هللاُ  وَ هُ  لْ قُ ﴿یقول اآللوسی عند تفسری لقوله تعالٰی: .7

التنوین إللتقائه مع الم بن عثمان وزید بن علی ونصر بن عاصم  وابن سریین واحلسن: )أحد هللا( حبذف 
 التعریف وهو موجود فی کالم العرب وأکثر ما یوجد فی الشعر واستشهد بقول أبی األسود الدؤلی:

 وال ذاکر هللا إال قليال   فألفيته غری مستعتب
 وقال آخر:

 ورجال مکة مسنتون عجاف   عمرو الذی هشم الثرید لضيفه 
53نیواجليد هو التنوین وکسره إللتقاء الساکن

.   
یقول اآللوسی: وقرئ ﴾54نَ وْ عُ مَ جیَْ  مْ هُ وَ  هِ يْ لَ ا اِ وْ لا وَ  لا ال  خَ دا مُ  وْ اَ  ت  رٰ غٰ مَ  وْ اَ  أ  جَ لْ مَ  نَ وْ دُ جیَِ  وْ لَ ﴿ه تعالی:عند تفسری لقول .8

 مندخال من اندخل واحتج بشعر الکميت:
 55وال یدی فی محيت السمن تندخل

 فيه کما عسل الطریق الثعلب    لدن هبز الکف یعسل متنه  .9
علی أن صراطک نصب  ﴾56مَ يْ قِ تَ سْ مُ الْ  کَ اطَ رَ صِ  مْ هلَُ  نا دَ عُ ق ْ ی اَلَ نِ تَ ی ْ وَ غْ ا اَ مَ بِ فَ  الَ قَ ﴿استشهد اآللوسی عند تفسری لقوله تعالٰی:

 .علی الظرفية وقال: وجاء نصب ظرف املکان املختص عليها قليال ومن ذلک املشهور قوله، یعنی مث ذکر الشاهد
املقدر مث نصب “ فی”حيث حذف حرف اجلر وهو “ عسل الطریق”هذا البيت لساعدة بن جویة والشاهد فيه قوله

 ..والطریق منصوب بنزع اخلافض.“کما عسل فی الطریق”واألصل “ الطریق”اإلسم الذی کان جمرورا به وهو 
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ی لَ اِ  مْ تُ لْ ق َ ااثا  هللاِ  لِ يْ بِ سَ  یْ ا فِ وْ رُ فِ انْ  مْ کُ لَ  لَ يْ ا قِ ذَ اِ  مْ کُ ا لَ ا مَ وْ ن ُ آمَ  نَ یْ ذِ ا الا هَ ی ُّ اَ  ایَ ﴿قال اآللوسی عند تفسری لقوله تعالٰی: .10
وأصله تثاقلتم وبه قرأ األعمش فافغمت التاء فی الثاء واجتلبت مهزة الوصل للتوصل إلی اإلبتداء  ﴾57ضِ رْ ااْلَ 

 ابلساکن واستشهد بقول الشاعر:
 58عذب املذاق إذا ما ااتبع القبل  تؤتی الضجيع إذا ما اشتاقها خفرا 

أدغمت فی التاء فاحتيج إلی ألف الوصل معناه تتابع إال أن التاء “ ااتبع”البيت ال یعرف قائله والشاهد فيه قوله: 
قل”ومثله   .أدغم فيهما املتقارابن واجتلبت األلف لتيسری النطق“ اد ارک”و“ ااث 

یقول: وقوله تعالٰی  ﴾59دوْ سُ  بُ يْ ابِ رَ غَ ا وَ هَ ان ُ وَ لْ ف اَ لِ تَ ر خمُّْ محُُ ض وَ يْ د بِ دَ جُ  الِ بَ اجلِْ  نَ مِ وَ ﴿یفسر اآللوسی قوله تعالٰی: .11
 :سود بدل منه أو عطف بيان له وهو مفسر للمحذوف ونظری ذلک قول النابغة:

 رکبان مکة بنی الغيل والسند  واملؤمن العائذات الطری متسحها
وفيه اإلطناب بطریق اإلیضاح بعد اإلهبام کما یقول “رکبان مکة بنی الغيل والسند ” البيت للنابغة وفيه الشاهد 

60ی:وفيه التفسری بعد اإلهبام ومزید اإلعتناء بوصف السواد حيث دل عليه من طریق اإلضمار واإلظهاراآللوس
. 

 بيت: ﴾61مْ کُ سَ فُ ن ْ اَ  نَ وْ لُ ت ُ قْ ت َ  ءِ ؤاَل هٰ  مْ تُ ن ْ اَ  مُثا ﴿أورد اآللوسی فی تفسری لقوله تعالٰی: .12
 أان الذی مستنی أمی حيدره

 .یشری إلی فتح خيرب البيت لعلی وورد ضمن حدیث طویل فی فتح خيرب فهو
:فيه جماز عن عدم اإلکرتاث هبالکهم  ﴾62ضُ رْ ااْلَ وَ  اءُ مَ السا  مُ هِ يْ لَ عَ  تْ کَ ا بَ مَ فَ ﴿فی تفسری لقوله تعالٰی: .13 یقول  

حبال من تبکی عليه السماء واألجرام  ه حالشب ،ة َتييلية متثييليواإلعتداد بوجودهم وهو استعارة  موهتم لشدته  
ه السماء شب أبنة َتييلية مکنيالعظام وأثبت له ذلک والنفی لإلثبات فی التجوز، وقد تکون هناک إستعارة 

واألرض ابإلنسان وأسند إليهما البکاء وقد کثر فی التعظيم ملهلک الشخص بکت عليه السماء واألرض وبکته 
 ال النابغة:الریح وحنو ذلک ق

 وحوران منه موحش متضائل  بکی حارث اجلوالن من فقد ربه 
 .مامن فقد رهب ابکي انالذ )مکاننی معروفنی(هد فيه حارث اجلوالن واحلورانوالشا الذبيانی ةالبيت للنابغ

: م من ابب اإلشارةقوهل الصوفينی بعض عنأورد اآللوسی فی تفسریه فی کالمه علی کسر الباء فی البسملة  .14
 فالما للتوصل إلی هللا تعالٰی والتعلق أبمسائه بکسر اجلناب واخلضوع وذل العبودیة تعليالباء فی البسملة  کسرت
 حتج ببيت ابن الفارض:وا والکسر الذل أنواع من بنوع إالإلی نوع من انواع املعرفة  یتوصل

 رفعت إلی ما مل تنله حبيله   ةخفض الباءولو کنت لی من نقطة 
   63وأن الذی أعددته غری عده   تری أن ال تری ما عددتهحبيث 

هذا الرفع حبيلة  ینال والة الربوبي عزه القدر إلی مشاهدة رفعفإن اخلفض یقابل الرفع فمن خفضه النظر إلی العبودیة 
 .ه معلول وسعيه غری مقبولفتنزل لریتفع تنزل ومنة اجلليلية اإلهلهو مبحض املوهبة  بل
 قفو اکرم والد هماأان هل  جة اإلحسان بسط وهبک فی هلوج .15
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قائال: ملا ختلف الضمریان مجعا وإفرادا جاز ﴾64ْم یُ ْنِفُقْونَ هُ َومماا َرَزق َْنا﴿تعالٰی: هااللوسی عند تفسری قول هد بهاستش
.ما وإن احتدا رتبة إتصاهل

65  
ابإلنفصال ، فجاء متصال وذلک ألن “ هإای ماأان هل”وکان القياس أن یقول: “ هماأان هل: ”هد فی البيت قولهالشا

 الضمریین احتدا رتبة.  
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 :ملخص املقال
املصدر التفسری فهو امسی لغة عربية متميزا بغزیر املادة وواسع الثراء دیوان العرب و  لقد تبنی فی هذه الدراسة أن الشعر

نه وتفوقهم علی ابقی أهل األرض فی اللفظی فقد صار له شأن جليل فمنذ أمد بعيد اشتهر العرب بفصاحتهم وبيا
الفنون الغویة وعلوم الکالم إلی أن جاء اإلسالم ليصبح للغة العربية مکانة خاصة تتزاهی وتتفاخر وهلذا فإن العلماء 

أعالم املفسرین استشهدوا ابلشعر إذ هو حبرا زاخرا من الکلمات واجلمل واألسالیب و  سلفا وخلفا عکفوا علی دراسته
م أتثرا کبریا هأتثر من“روح املعانی فی تفسری القرآن العظيم والسبع املثانی” هفی تفسری واإلمام اآللوسی  .الفصيحة 

احتج ابلشعر ولنا فی اإلستشهاد علی منهجه وفرة زاخرة من الشواهد الشعریة التی نقلنا منها اضمامة عطره ومن و 
 أراد املزید فلریاجع إلی تفسریه.

 :واملصادر اهلوامش
  ء1983الل بریوت ، مکتبة اهل246:1البالذری، فتوح البلدان   1 

  494:4فتوح البلدان   2
، دار 79اجلبوری املسک األذفر فی نشر املزاای القربنی الثانی عشر والثالث عشر ،حتقيق:د عبد هللا سيد حممود شکری اآللوسی،  3

 ء2007/ه 1427العربية للموسوعات 
احلسينی، روح املعانی فی تفسری القرآن العظيم والسبع املثانی ، حتقيق: علی عبد  حممود بن عبد هللا اب الدینه، ش اآللوسی  4

 ه  1415،دار الکتب العلمية بریوت ، الطبعة األولٰی 5:1ةالباری عطي
  5:1روح املعانی فی تفسری القرآن العظيم والسبع املثانی  5
 ء 1979/ ه1399،دار الفکر 221:3هارون ، : عبد السالم حممد ،حتقيق ةم مقایيس اللغبو احلسنی، معجأامحد بن فارس بن زکرای   6
، 494:2ة وصحاح العربية ، حتقيق: امحد عبد الغفور عطار ری ، ابو نصر إمساعيل بن محاد الفارابی ، الصحاح اتج اللغهجو   7

 ء1987/ ه 1407دار العلم للمالئنی بریوت الطبعة الرابعة 
 ، عامل الکتب ، التاریخ الیوجد 86اد واإلحتجاج ابللغة هعيد ، اإلستشد حممد   8
،حتقيق: د علی  انوی ، کشاف إصطالحات الفنونهحممد بن علی ابن القاضی حممد حامد بن حممد صابر الفاروقی احلنفی الت  9

 ء1996األولی ، الطبعة 86اد واإلحتجاج ابللغة ه،مکتبة لبنان انشرون ، بریوت، اإلستش1002:1دحروج 
 ء 1992،  256ة النجاح لألحباث د اللغوی ، جملهحی عبد الرؤوف جرب ، الشا 10
  ه1429الطبعة األولی  اج الرایض ،هة من، مکتب61د الشعری فی تفسری القرآن الکرمی هالشا ری ،هد عبدالرمحن معاضة الش 11
،داراجليل، 82:1ابو علی احلسن القریوانی، العمدة فی حماسن الشعر وآدابه ،حتقيق: حممد حمی الدین عبد احلميد  ،بن رشيق ا 12

  ء1981/ه1401 ة اخلامسةالطبع
 28:1العمدة فی حماسن الشعر وآدابه 13
 28:1العمدة فی حماسن الشعر وآدابه 14
  ،دار الکتب العلمية بریوت123:1ی صناعة اإلنشاء القلقشندی، امحد بن علی بن امحد الفزاری ، صبح األعشی ف 15
 ء1992/ه1413،مطبعة مدنی قاهرة ، 12اجلرجانی،عبد القاهر ابو بکر، دالئل اإلعجاز ،حتقيق: حممود حممد شاکر 16
  ء1936،حيدر آابد 185:1ابن قتيبة،عيون األخبار 17
، دار إحياء الکتب 144حممد الفضل عيسی البابی احللبی بو هالل العسکری ، کتاب الصناعتنی ،حتقيق: حممد البجاوی و أ 18

 ء1952ةر العربية، القاه
اخلاجنی  ة، مکتب6:1 هارونعبد السالم حممد األدب ولب لباب لسان العرب ، حتقيق:  ةالبغدادی، عبد القادر بن عمر ، خزان 19

 ء 1997/ه1418 ةالرابع ة، الطبعةر القاه
  6:1ب األدب ولب لباب لسان العر  ةخزان 20
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 ء1976،  54سيوطی،جالل الدین،االقرتاح  21 
  53:1ةب الفتحيهاملوا 22
 6:1األدب ولب لباب لسان العرب  ةخزان 23

، رقم 216:3، هقی، امحد بن احلسنی بن علی بن موسٰی ، شعب اإلمیان، حتقيق: خمتار امحد الندوی وغری هالبي 24
 ء 2003/ه1423األولٰی  ةالرشد للنشر والتوزیع ابلرایض ، الطبع ة، مکتب1569احلدیث:

 2090، رقم احلدیث:543:3شعب اإلمیان 25
 383د الشعری فی تفسری القرآن الکرمی هالشا 26
 68د الشعری فی تفسری القرآن الکرمیهالشا 27
 ، طبع واتریخ ال یوجد 132د الشعری فی کتب التفسری هد عمار عبد الکرمی ،الشا 28
  132د الشعری فی کتب التفسری هالشا 29
 78د الشعری فی تفسری القرآن الکرمی هالشا 30
 81د الشعری فی تفسری القرآن الکرمی هالشا 31
 85د الشعری فی تفسری القرآن الکرمی هالشا 32
 90د الشعری فی تفسری القرآن الکرمی هالشا 33
 93د الشعری فی تفسری القرآن الکرمی هالشا 34
 47:16النحل ةسور  35
 390:7روح املعانی 36
 ه1414 ةالثالث ة، دار صادر بریوت ، الطبع101:9ابن منظور ، ابو الفضل حممد بن مکرم بن علی ، لسان العرب  37
 1359:4الصحاح  38
 72:6األغانی 39
 35:55الرمحن ةسور  40
 112:14روح املعانی 41
، دار إحياء الرتاث العربی بریوت ، 186:4: حممد عوض مرعب ، حتقيقةذیب اللغری،أبو  منصور حممد بن امحد ، هتهاألز  42

 ء2001األولی  ةالطبع
 10:2ةالبقر  ةسور  43
 152:1روح املعانی 44
  53:9 ةالتوب ةسور  45
 152:1روح املعانی 46
 137:6االنعام ةسور  47
 277:4روح املعانی 48
 85:12یوسف  ةسور  49
 39:7روح املعانی 50
 36:6االنعام  ةسور  51
 2-1:112االخالص ةسور  52
 513:15روح املعانی 53
 57:9ةالتوب ةسور  54
 309:5روح املعانی 55
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 16:7األعراف ةسور  56 
 38:9ةالتوب ةسور  57
 286:5روح املعانی 58
 27:35الفاطر ةسور  59
 362:11روح املعانی 60
 85:2 ةالبقر  ةسور  61
 29:44الدخان ةسور  62
 362:11روح املعانی 63
  3:2ةالبقر  ةسور  64
 122:1املعانیروح  65


