
أثر اإلسالم في شعر أبي تمام



ملخص البحث



 یتناول ھذا البحث أثر اإلسالم في شعر أبي تمام ، الشاعر
 العباسي المعروف ، إذ تبیَّن للباحث أنَّ أبا تمام قد تأثَر
 باإلسالم تأثراً كبیراً ، إذ یكاُد الناظُر في دیوانھ ال یجُد

 صفحًة أو قصیدًة لھ إال وأثر اإلسالم والمفاھیم اإلسالمیة
، واضٌح جداً فیھا

 وأثبت البحُث ، وبالدلیل الصریح الساطع القوي ، براءة 
 أبي تمام من تھمة الكفر التي ألصقھا بھ خصومھ ومناؤوه

 .، وتھمة ضعف تأثره باإلسالم ومفاھیمھ
 وتناول البحث أیضاً صوراً من تأثر أبي تمام بالقرآن

 الكریم ، والسنة النبویة الشریفة ، والقصص القرآني ،
 وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعین ، والثقافة

 . اإلسالمیة بصورة عامة



قاَد قدیماً وحدیثاً ، واختلفوا  فقد شغل أبو تمام األدباء والنُّ
نِھ وشعره ، وألََّف بعضھم الكتب التي  في أصلھ وتدیُّ

 تنتقص من أبي تمام وشعره ، من ذلك ما ألَّفھ أحمُد بن
 أبي طاھر ( سرقاُت أبي تمام ) الذي قال عنھ أبو علي

 : الحاتمي
عي فیھا سرق أبي تمام تحامالً علیھ ) .( كان یختلُق أبیاتاً یدَّ

 وكذلك القطربلي الذي تجاوز الحدَّ في قدحھ أبا تمام 
 وشعره الجید ، وطعن في ما ال ُیْطَعُن علیھ ، واحتجَّ بما ال

ٌة  .( تقوُم بھ ُحجَّ



ولي فیمثل االتجاَه اآلخر ، إذ یقول في كتابھ ( أخبار  ا الصُّ  أَمَّ
عى قوٌم علیِھ الكفَر ، وجعلوا ذلَك  ھ : ( وقد ادَّ ام ) ما نصُّ أبي تمَّ

سبباً للطعِن على شعرِه وتقبیِح َحَسِنِھ ). وردَّ على مزاعِم 
ھؤالءِ بقولِھ : ( فكیَف یصحُّ عنَد ھؤالءِ الكفُر على رجٍل ، 

شعُره ُكلُُّھ یشھُد بضدِّ ما اتھموه بِھ ؟ ). 

ٍن في دیوانھ ، بشرح  وقد دفعني ھذا القول إلى النظر بتمعُّ
الخطیب التبریزي ، فوجدُت أثَر اإلسالِم ظاھرًة كبیرًة في شعر 

أبي تمام ! وتحقََّقْت لديَّ دقَّة عبارة الصولي األخیرة التي بدأھا 
مستفھماً : ( فكیف یصحُّ ... ) ؟

 وھذا ما سیتناولھ ھذا البحث ، إن شاء هللا تعالى . 



مھ على ثالثة مباحث، على  وقد اقتضت طبیعة البحث أن أقسِّ
النحو اآلتي : 

 
المبحث األول : تناولُت فیھ أثر القرآن الكریم في شعر أبي تمام . 

المبحث الثاني : درسُت فیھ األلفاظ اإلسالمیة في شعره . 

.المبحث الثالث : وقفُت فیھ عند المضامین اإلسالمیة في شعره



ُد : سمعُت الحسَن بن رجاء یقول  : قال المبرِّ

ه من علماء العربیة ، إذ یقول :  والزمخشري یعدُّ

ویقصد الزمخشري بعبارة ( بمنزلة ما یرویھ ) الشعر الذي 
اختاره أبو تمام في كتابھ " دیوان الحماسة ". 

    

ام )  .( ما رأیُت أحداً قطُّ أعلَم بجیِد الشعِر ، قدیمِھ وحدیثِھ من أبي تمَّ

( وھو ، وإْن كاَن ُمْحَدثاً ال ُیْسَتْشَھُد بشعرِه في اللغة ، فھو من علماء 
العربیة ، فأَْجَعلُ ما یقولُھ بمنزلِة ما یرویِھ ). 



ا أبو البركات بن األنباري ، فقال عنھ : وأَمَّ

وقد وصفھ الحافظ المفسر ابن كثیر الدمشقي  بالوصف
نفسھ 

 وكان الحافُظ شمس الدین الذھبي من المعجبین بشعره .
: وبحماستھ، إذ یقول

 ( وشعُره في الذروة ... وكان فصیحاً ، َعْذَب العبارِة )

ْفِس ) . ْرِف ، وُحْسِن األخالِق ، وكرِم النَّ ( كان موصوفاً بالظُّ



المبحث األول
أثر القرآن في شعره



 أبو تمام شاعر موسوعي الثقافة ، كثیر المعارف ، تمثل ❑
معارف عصره ، واستوعبھا استیعاباً دقیقاً ، وتعامل معھا 

فھا في شعره توظیفاً ینُم عن  تعامل العالم الخبیر ، فوظَّ
عبقریة فذة في التعامل معھا ، وتشكیل الصورة الشعریة 

البدیعة التي استمدَّ روعتھا وبیانھا من ھذه المعارف .

   إذ كان أبو تمام ینھل من ثقافة عصره وعلومھ وفنونھ، و ❑
( یقف على ما كان یدور فیھا من شؤون الفكر في مسائل 

الفلسفة والمنطق وعلم الكالم ، یساعده على استیعاب ذلك 
كلھ ذكاءٌ وقَّاٌد ، وذھنیة صافیة ، وحافظة قویة )، ومعرفٌة 

دقیقة وعمیقٌة بأیام العرب في الجاھلیة واإلسالم . وإذا 
ًة بین  تصفَّْحَت دیوانھ وجدَت آثار ھذه المعارف واضحًة جلیَّ

طیات ھذا الدیوان الضخم . 



 غیر أنَّ ھؤالء أھملوا ، أو كادوا ، أثراً عظیماً في شعره

 . یتجلى في أثر القرآن الكریم في شعر أبي تمام

 فھو قد یقتبس معنى قرآنیاً ، أو یستعیر صورًة ، أو یعتمد
 ألفاظاً قرآنیة ، وال غرابة في ذلك لشاعر عربي مسلم ،

 عاش في عصٍر ازدھرت فیھ العلوم ، ورقِت اآلداب ،
دت األفكار ، لذلك كانت صوره تعكس مستوى التفكیر  وتعدَّ
 الذي وصلتھ العقول التي تغذت بألوان المعرفة والعلم في

 .ذلك العصر



 وفي ھذا المبحث سنحاول الوقوف على أمثلة من ھذا األثر
 ، وسنشیر إلى بعض اآلیات القرآنیة التي اقتبس منھا
 صوره الشعریة التي تبین قدرتھ اإلبداعیة ، وتدل على

 ، مدى استیعابھ لمعاني القرآن الكریم

عى علیھ الكفر ، وجعلوا ذلك دُ آراء من ( ادَّ  وبذلك ُتَفنَّ
 سبباً للطعن على شعره ، وتقبیح حسنھ ... فكیف
 یصحُّ الكفر ، عند ھؤالء ، على رجل ، شعره كلھ

 .( یشھد بضدِّ ما اتھموه بھ



ولنذھب إلى الدیوان ، ونقلب صفحاتھ ونتتبع أثر القرآن الكریم في 
شعره ، فأبو تمام في ملحمتھ المشھورة في فتح عموریة صّور 

الخلیفة المعتصم بقولھ :

 
فالمعتصم قاتل في هللا ، واستنصر لدینھ ، ولو كان في قتالھ لغیر دین هللا 

لم ینتصر على أعدائھ ، ولم یصب منھم مقتالً ، وقد استمدَّ أبو تمام 
صورتھ بألفاظھا ومعانیھا من قولھ تعالى : ((وما رمیَت إْذ رمیَت ولكنَّ 
هللا رمى))[ األنفال / 17 ] ، وأثُر ھذه اآلیة واضح في قول أبي تمام في 

أبي سعید الطائي :

 

 . فھو یغرف من النبع نفسھ

َمھا   َوَلو َرَمَى ِبَك َغْیُر ِهللا َلْم ُیِصِب َرَمَى ِبَك هللاُ ُبْرَجْیَھا َفَھدَّ

َرَمى هللاُ ِمْنُھ َبابكاً ووالَتُھ      ِبَقاِصَمِة األَْصالِب فِي ُكلِّ َمْشَھِد



 إنَّ النعم تدوُم بالشكر ، وینبغي للمسلم أن یشكر هللا ، سبحانھ 
وتعالى ، فھو وحده جلَّ جاللھ الذي یستحق الشكر والثناء والحمد 

ُم لكلِّ ذي یٍد وفضٍل ،  على نعمھ التي ال ُتَعدُّ وال ُتْحَصى ، والشكُر ُیَقدَّ
ومن ال یشكُر الناس على معروفھم معھ ال یشكُر َهللا . وقد أدرَك أبو 
تمام ھذه المعاني التي وردت في عدد من اآلیات القرآنیة الكریمة ، 

وتأثر بھا واستوعبھا ووّظفھا في شعره ، إذ یقول في مثل ھذه 
المعاني :

 

فالشكر شرط لدوام النعم ، والنجاة من المھالك والمصائب ، عند أبي 
تمام ، وما ذلك إال ألنھ استحضر قولھ تعالى : إنا أرسلنا علیھم 

یناھم بَسَحر، نعمًة من عندنا كذلك نجزي من  حاصبا إال آل لوط نجَّ
َشَكر)) [ القمر / 34 ــ 35 ] .  

ِنَعٌم إِذا ُرِعَیْت ِبُشْكٍر َلْم َتَزلْ            ِنَعَماً وإِْن َلْم ُتْرَع َفْھَي مصائُب



ومن صور أبي تمام الطریفة في المدح وصفھ لممدوحھ بأنھ تجاوز 
الحدود في كرمھ وجوده ، فھو مسرف في العطاء ، مبادٌر إلیھ ، 

وبذلك اتصف بخلق قد نھى عنھ القرآن الكریم ، اسمعھ یقول :
 

 والشاعر ھنا أراد المبالغة في عطاء ممدوحھ ، ومما ( یالحظ في
 موضوع المدیح في العصر العباسي المبالغة المفرطة التي تصل

َرِف في مواضع  أحیاناً إلى حدِّ مستھجن ). وقد نھى هللا تعالى عن السَّ
 : من القرآن الكریم ، منھا قولھ تعالى

((وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین ))   
: األنعام / 141 ] ، وقولھ تعالى ]

((والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم یقُتروا)) 
 [ الفرقان / 67 ]

َرُف الِبَداُر َلُھ ُخلٌُق َنھى القرآُن َعْنُھ         َوذاَك َعطاؤهُ السَّ



 وكان أبو تمام ( حاضر البدیھة ، سریع اإلجابة واإلقناع ، یتخلص من المواقف 
الحرجة بذكاء ولباقة ) من ذلك قصتھ حینما مدح أحمد بن المعتصم بسینیتھ 

المشھورة ، وكان الفیلسوف الكندي حاضراً ، وانتھى إلى قولھ : 

اعترض علیھ الكندي ، وقال : األمیُر فوَق َمْن وصفَت ، فأطرَق قلیالً ُثمَّ رفع رأسھ ، 
وكان قد ( زاد في القصیدة بیتین لم یكونا فیھا )، وھما : 

ال ُتْنِكُروا َضْرِبي َلُھ َمْن ُدوَنُھ         مثالً شُروداً في النََّدى والباِس
ْبَراِس ُ َقْد َضَرَب األقلَّ لنورِه          مثالً ِمَن الِمْشَكاِة والنِّ فا

ا أُِخَذْت من یده لم یجدوا بھا البیتین ) ُثمَّ ( استمرَّ في إِْنشادِه حتَّى أتمَّ القصیدَة ، ولـمَّ
، وبذلك أُْعِجَب الحضوُر من سرعتِھ وفطنتِھ.   

   

إِْقَداَم َعْمرٍو فِي َسَماَحِة َحاتٍم       فِي ِحْلِم أَْحَنَف في ذكاءِ إِیاِس



وعلَّق الصولي على ھذین البیتین بقولھ :
 ( أي : ال تنكروا قولي : إقدامھ كإقدام عمرو ، وھو أشجع 
منھ ، وذكاؤه كذكاء إیاس ، وھو أذكى منھ ، ألن هللا تعالى 
قد شبَّھ نوره بما ھو أقلُّ منھ إذ كان المشبھ بھ من أبلغ ما 

یعرفھ الناس ضوءاً ) 

. قال تعالى (( َمَثل نوره كمشكاة فیھا 

مصباح))
[ النور / 35 ] . 



 ومن أجمل الصور األدبیة في شعر أبي تمام تلك الصورة 
التي وجدناھا في قصیدتھ التي رثى بھا محمد بن حمید 

الطائي ، إذ ملك أبو تمام سحر الصور ، وافتنَّ باأللوان ، 
فأرانا محمداً ساقطاً مضرجاً بدمھ في ساحة المعركة ، 
وجاء علیھ اللیل فأحال ثیاب موتھ الحمر التي یلبسھا 

األبطال سكان الدنیا ، إلى ثیاب زاھیة خضر من سندس ، 
وھي لباس الشھداء في أھل  الخلود.   

   



فقد بلغ في مرثیتھ ھذه ذروة البیان ، وسنام الفصاحة ، وقد حصلت ھذه القصیدة على 
إعجاب النقاد قدامى ومحدثین . إذ قال عنھا أبو دلف ، الشاعر الفارس : ( وهللا لوددُت أنَّھا 
فيَّ ... لم َیُمْت من ُرِثَي بھذا الشعر ، أو مثلِھ ). وكان محمد بن حمید قد رثاه الشعراء       ( 

ومن أروع ما قیل فیھ مرثیٌة ألبي تمام ) (، والذي یعنینا من ھذه المرثیة أثر القرآن الكریم 
فیھا ، ومنھا : 

ُ
   

فھو لم یمت على فراشھ ، إنما استشھَد في ساحاِت الوغى دفاعاً عن اإلسالِم وقیمھ ، وقد 
ام قولھ تعالى : ((أولئك لھم جنات عدن تجري من تحتھم  استلھم أبو تمَّ

األنھار یحلون فیھا من أساور من ذھب ویلبسون ثیابا خضرا من 
سندس واستبرق متكئین فیھا على اآلرائك ِنْعم الثواب وحسنت 

مرتفقا))  [ الكھف / 31 ] في رسم ھذه الصورة . 

َغَدا َغْدَوًة والَحْمُد َنْسَج ِرَدائِھ             َفَلْم َیْنَصِرْف إِالَّ وأَْكفاُنُھ األَْجُر
ى ثیاَب الموِت ُحْمراً َفَما أََتى        َلھا اللیلُ إال َوْھَي ِمْن ُسْنِدٍس ُخْضر َتَردَّ



مما مرَّ نلحُظ بجالء أثر القرآن الكریم في شعر أبي تمام ، 
ناه لیس كل ما موجود من أثر قرآني في شعره ، فھل  وما بیَّ
َھَم بضعف دینھ ؟ رغم تمكنھ من معاني القرآن  یجوز أن ُیتَّ

وصوره ؟ حتى قیل إنھ : ( كان یحفظ القرآن الكریم ، ویقال 
: ال یوجد شاعر من شعراء العربیة تأثَّر بالقرآن تأثر أبي 

تمام بھ )، وھذا دلیل على أنھ : 
( كان َحَسَن اإلسالِم ، قويَّ عاطفِة الدین ).

 وخالصُة القوِل : إنَّ ثقافَة أبي تمام لم تكن وقفاً على   
 الشعر فحسب ، رغم كثرة ما حفظھ  منھ ، وبالعودة إلى
، دیوانھ نلحُظ أثر القرآن الكریم جلیاً واضحاً في شعره

ُھ یضُع ُنْصَب عینیھ أحیاناً النقَل عن القرآِن الكریِم )  .( حتى كأنَّ



المبحث الثاني
 األلفاظ اإلسالمیة في شعر

أبي تمام



إنَّ اإلسالَم كان من العوامل التي أَْثَرِت العربیَة بألفاٍظ ❑
جدیدة ، إذ ( صار البلغاء والفصحاء من العرب یحاكون 

القرآن بأسالیبھم ، ویجتنبون الغریب والحوشي من 
األلفاظ التي ینبو عنھا السمع ویمجھا الذوق السلیم).

وكان أبو تمام قد استقى من فیض القرآن الكریم ، ومن ❑
حدیث الرسول (ص)، ونھل من نبعھما الغزیر ، مما 

أثرى لغتھ ، ومعجمھ اللغوي ، وانعكس ھذا على أسلوبھ 
وجزالة ألفاظھ ، فاأللفاظ المستحسنة

 ( تغذي العقول برحیقھا الصافي ، وتشفي القلوب والنفوس ). 



وأثر األلفاظ اإلسالمیة ومضامینھا یتجلى واضحاً بأبھى صوره في شعر أبي تمام ، 
إذ نجد في معجمھ اللغوي ما ال یحصى من األلفاظ والتراكیب اإلسالمیة ، منھا على 

سبیل المثال، ال الحصر :
 الفتح ، الفتوح ، أبواب السماء ، بنو اإلسالم ، المشركون ، دار الشرك ، 
سنة الدین ، اإلسالم ، أمیر المؤمنین ، معتصم با ، منتقم  ، مرتقب في 
هللا ، خلیفة هللا ، جرثومة الدین ، زكاة الجود ، األبرار ، الخلد ، هللا ، الھدى 
، اإلشراك ، العدل ، حبال الدین ، أسباب الھدى ، عمود الدین ، المعروف ، 
الحسنات ، الكفر ، الصالة ، إرادة هللا ، الحسود ، والیقین ، الدین الحنیف ، 
ً ، حرم  النبوة ، ظل هللا ، التقوى ، رعاك هللا ، رؤوف ، رحیم ، محمدیا
الدین ، الضالل ، مقام إبراھیم ، زمزم ، الحطیم ، التوحید ، اللطیف ، 
الخبیر ، الحج ، حجة اإلسالم ، المبرور ، الغفور ، الشكور ، السعي ، 
الذنب ، رمى بك هللا ، رسول هللا ، أسوة ، سنة ، كتاب ، المؤلفة القلوب ، 
نوح ، القرآن ، المشكاة ، األرزاق ، األنفال ، األنعام ، الخالفة ، الغسلین ، 

الزقوم ، الحمد ، األجر، السندس. 
وغیر ذلك كثیر . 

   



وال بد أن نشیر ھنا إلى أن ھذه األلفاظ والتراكیب اإلسالمیة 
تتكرر كثیراً في شعر أبي تمام ، وسنقف عند بعض صور أبي 

تمام التي كانت ھذه األلفاظ والتراكیب أبرز عناصرھا . فمن 
ذلك قولھ : 

َفْتُح الفتوِح تعالى أن ُیحیَط بِھ      َنْظٌم من الشِّعِر أو َنْثٌر من الُخَطِب

ماء لُھ          وَتْبُرُز األرُض في أثواِبھا القُُشِب َفْتٌح ُتْفَتُح أبواُب السَّ



ومن الصور الجمیلة في ملحمة أبي تمام في فتح عموریة : الربط 
بین ھذا الیوم ویوم بدر الذي انتصر فیھ المسلمون على المشركین 

بقیادة الرسول الكریم ص ، إذ یقول : 

َسِب فبیَن أیامَك الالَّتي ُنِصْرَت ِبھا        َوبیَن أیاِم بدٍر أقرُب النَّ

   وفي صورة بدیعة أخرى یربط بین یوم ألبي سعید الثغري ، وھو 
یقاتل الضال الخرمي ، وبین أیام اإلسالم الخالدة ، بدر وأحد ، 

فیقول : 
یوٌم یجيءُ إذا قاَم الحساُب َوَلْم   َیْذَمْمُھ "بدٌر" ولم ُیْفَضْح بِھ "أُُحُد"
أي : یحمده یوم بدر لموافقتھ إیاه ، ویحمده أحد النتصاره لھ من 

الكفار . 



ُر عن الشرف والجود   ویرسم أبو تمام لوحة أدبیة عناصرھا األلفاظ اإلسالمیة التي تعبِّ
والمعروف ، ھذه الخصال الحمیدة التي یتخلق بھا مالك بن طوق ، أحد أبطال اإلسالم 

وأجوادھم ، اسمعھ یقول : 

َفَتًى َجَعلَ الَمْعُروَف ِمْن ُدوِن ِعْرِضِھ        َسریعاً إلى الُممَتاِح قبلَ ِعداتِھ
َرْت أَموالُُھ َعْن َسماحِھ              لقاَسَم َمْن َیْرُجوهُ َشْطَر َحیاتِھ َولو َقصَّ
وإِْن َلْم َیِجْد في قِْسَمِة الُعْمِر ِحَلًة            َوَجاَز لُھ اإلعطاءُ ِمْن َحَسناتِھ

َلجاَد بھا ِمْن غیِر ُكْفٍر                        وآساھُم مْن َصومِھ َوَصالِتِھ

إنھا لصورةٌ شعریٌة نلمُس فیھا الجدَّ والطرافَة ، وقد استعاَن أبو تمام بالتجسیِد والمبالغِة 
والتھویل في رسمھا . 



ُم التھنئة بالحج ألحد ممدوحیھ ، یأتي باأللفاظ التي  وعندما یقدِّ
یتداولھا المسلمون في دعائھم للحاج ، یقول : 

ْنُب مغفوُر إِما َحَجْجَت َفَمْقبوٌل َوَمْبُروُر       ُموفُِّر الحظِّ منَك الذَّ
ْعُي مشكوُر ِة اإلسالِم واجَبھا     ثمَّ انصرفَت ومنَك السَّ قضیَت ِمْن ِحجَّ
   وأبو تمام یتحدث عن الثغري ، وھو یقوم بأداء فریضة الحج ، 

ویذكر البیت الحرام ، وتقبیل الركن ، والحجر األسود ، الذي كان 
تقبیلھ سنًة محمدیًة ، یروى عن عمر بن الخطاب ، رضي هللا عنھ ، 
أنھ قال : ( أََما وهللا ، لقد علمُت أَنََّك َحَجٌر ، ولوال أنِّي رأیُت رسول 
ْلُتَك ). فیستحضر أبو تمام ھذه المعاني في قولِھ :  لَُك ما َقبَّ هللا � ُیَقبِّ

ْكَن ُرْكَن البیِت نافلًة       َوَظْھُر َكفَِّك َمْعُموٌر من القَُبِل ُتَقبُِّل الرُّ



المبحث الثالث
 المضامین اإلسالمیة في

شعر أبي تمام



إنَّ اللغة العربیة غنیة في معانیھا وألفاظھا ، وزاد من ثرائھا 
اإلسالُم بفعل القرآن الكریم ، والمفاھیم اإلسالمیة الجدیدة ، 

ودخلتھا ألفاظ كثیرة ، ومضامین جدیدة ، لم نعھدھا في 
العصر الجاھلي ، وقد ازدھرت ونمت اللغة وتطورت في 

عصر شاعرنا ، وأبرز األمور التي حصلت في اللغة 
العربیة :

 تھذیب ألفاظھا وأسالیبھا بتأثیر 

الكتاب والسنة. 



 وقد رأینا في المبحث األول كثرة اقتباسھ واستعاراتھ من القرآن 
الكریم ، وفي المبحث الثاني كثرة األلفاظ اإلسالمیة ، وفي ھذا 

المبحث سنتناول المضامین والمفاھیم اإلسالمیة في شعر أبي تمام . 
فإذا وقفنا على قصیدتھ الرائعة في فتح عموریة ، نجد المضامین 
اإلسالمیة واضحة من مطلع القصیدة ، فھو یستھلُّ ھذه القصیدة 

بقولھ : 
ِه الَحدُّ بین الِجدِّ واللَِّعِب ْیُف أَْصَدُق أنباءً من الُكُتِب         في َحدِّ السَّ

 فأبو تمام ال یقصد الكتب المقدسة أو العلمیة ، إنما قصد ما   
. ورد في كتب السحرة والمنجمین ، فھو یتھكم بھم

( وقد استھلھا بتفضیل القوة على العقل ، والسیف على الكتب ) 



 وقد یستلھُم أبو تمام معنى آلیة قرآنیة ، أو حدیث للرسوِل (ص) في بناء 
ا یدور في ذھنھ ، فالخطب الشدید یلتقي  صورتھ الشعریة ، والتعبیر عمَّ

ة ، یقول :  بسواد اللیل المظلم ، ویشترُك مع الظلمِة والشدَّ
اجَة الُكَرِب وداءُ سادرًة          منھا وكاَن اسُمھا فرَّ أََتْتُھُم الُكْرَبُة السَّ
والھاء في ( منھا ) ضمیر یعوُد إلى عموریة ، وكأنھ یستعیر معنى األثر 

المشھور ( فتٌن كقطِع اللیِل المظلم ) . 
   إنَّ الخلیفة المعتصم ال یكاُد یقصُد بلداً لحربِھ وقتالِھ في سبیل ِهللا ، حتى ( 
یتولى أھلھ من دونھ ھرباً ، إذ یتوالھم الرعُب ، ویدُب في قلوبھم الخوف ، 

ویسیطر علیھم الھلُع ). ویصور أبو تمام ھذا المشھد بقولھ :
      

مُھ َجْیٌش من الّرُعِب َلْم َیْغُز َقْوَماً َوَلْم َیْنَھْد إِلى َبَلٍد       إالَّ تقدَّ
 فالمعتصم یسبق جیشھ الحربي إلى بالد العدو ( جیش نفسي من الخوف
ه أبو تمام  والرعب ) یقاتل معھ في صفوفھ . ومضمون ھذا البیت استمدَّ

ْعِب َمِسیرَة َشْھٍر  .( من حدیث الرسول ص: ( ُنِصْرُت بالرُّ



وقال أبو تمام في أحد ممدوحیھ : 
یقوُل َفُیْسِمُع وَیمشي َفُیْسِرُع    وَیْضِرُب في ذاِت اإللِھ َفُیوِجُع

 وھذه صفاُت عمر بن الخطاب ، رضي هللا تعالى عنھ ، التي
 وردت في وصف أم المؤمنین عائشة ، رضي هللا عنھا ، لھ إذ

 : قالت

 كان إذا قال أسمَع ، وإذا مشى أسرَع ، )
 .( وإذا ضرَب أوجَع



ویوظف أبو تمام حدثاً تاریخیاً عظیماً في شعره ، وأعني بھ الھجرة ، 
ویؤكُد بأسلوب استفھامي عظمة ھذا الحدث ، وعظمة المھاجرین وفضلَّھم 

على َمْن سواھم ممن دخل اإلسالم بعد الفتِح ، فیقول : 

وھو یعني ( بالفتح ) : فتح مكة ، وكانت الفضیلة لمن ھاجر قبل أن ُتْفَتَح ،  
( والھجرتان ) تحتمل وجھین : 

أحدھما : أن تكون ھجرة الصحابة إلى الحبشة ، ألنھم ھاجروا مرتین . 
واآلخر : یعني بالھجرتین : الھجرة إلى الحبشة ، والھجرة إلى یثرب .

 
 :(وأبو تمام استوعب التاریخ اإلسالمي ، وقبل ذلك حدیث النبي (ص

( ال ھجرة بعد الفتح )

بيِّ ؟ َوَھلْ َمْن جاءَ َبْعَد الفتِح َیْسَعى        َكصاِحِب ھجرتیِن مَع النَّ



 وعندما یفتخر بشعره ، ویصف قصائده بالسحر الحالل ، إنما 
استوعب حدیث الرسول )ص( : 

 ( إنَّ من البیان لسحراً ، ومن الشعر لحكمة )، 
اسمعھ وھو یخاطب أبا سعید الثغري ، بقولھ : 

فأَْیَن قصائٌد لي فیَك تأبى       وتأَنُف أن أُھاَن وأَْن أَُذالَّ
ْحِر الحالِل لمجتنیِھ       ولم أََر َقْبلھا ِسْحراً حالال ِمَن السِّ



الخــاتـمة
 

   من المفید في خاتمة البحث إبراز نتائجھ على النحو اآلتي :
 

اقتبس أبو تمام كثیراً من صوره الشعریة من القرآن الكریم ، وھذه الصور ُتظھر قدرتھ اإلبداعیة (1)
، وتدل على مدى استیعابھ لمعاني القرآن الكریم . 

عت علیھ الكفر ، فكیف یصحُّ الكفُر على  ُد اآلراء التي ادَّ (2) إنَّ أثر اإلسالم الواضح في شعر أبي تمام ُیَفنِّ
شاعٍر شعُره ُجلُّھ یشھد بضدِّ ما اتھموه ؟ 

لھ بعُض النقَّاِد وعلماءُ األدب على شعراء عصره ، فكان أبو تمام من خیارھم دیناً وأدباً وأخالقاً .  (3) فضَّ

َف ذلك في بناءِ صورتھ الشعریة .  (4) استوعب أبو تمام القصص القرآني استیعاباً دقیقاً ، ووظَّ

(5) بلغ في بعض قصائده ذروة البیان ، وسنام الفصاحة ، ونالت ھذه القصائد إعجاب النقاد والباحثین -
ُف األلفاظ والمفاھیم اإلسالمیة فیھا ، ومن ذلك  قدامى ومحدثین- ، وما حصل ذلك إال ألنھ عرف كیف یوظِّ

قصیدتھ في فتح عموریة ، ومرثیتھ في محمد بن حمید ، وغیر ذلك . 



 
   (6) كان أبو تمام یحفظ القرآن الكریم ، وال یوجد شاعر من شعراء العربیة تأثر بالقرآن 

الكریم تأثَر أبي تمام بھ . 

(7) إن معجم أبي تمام اللغوي فیھ ما ال ُیحصى من األلفاظ والتراكیب والمفاھیم اإلسالمیة . 

(8) تمكن أبو تمام من الربط بین أیام الحرب التي خاضھا أبطال الدولة العباسیة ، كالمعتصم 
وقادتھ كالثغري ، وغیرھم ، وأیام اإلسالم الخالدة كبدر وأُُحد ، وھذا التوظیف أو الربط یدل 

على فھم عمیق ألیام العرب في الجاھلیة واإلسالم . 

(9) إنَّ أبا تمام أبدع اإلبداع كلَّھ في اختیار ألفاظھ ، وصیاغة تعابیره ، وتحمیل اللفظ أكثر من 
معنى ، وكان قد استند في ذلك على فھمھ واستیعابھ للثقافة اإلسالمیة التي ترتكز على القرآن 

الكریم والسنة النبویة الشریفة . 

(10) إنَّ أثر اإلسالم یشكل ظاھرة كبیرة في شعر أبي تمام ، ونلحظ ذلك في كثرة اقتباساتھ 
فھا في شعره .  واستعاراتھ من القرآن الكریم ، وفي األلفاظ والمفاھیم اإلسالمیة التي وظَّ




