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 موضوع البحث:
ــع  ــحاق م ــن إس ــرة اب ــه لس ــام يف هتذيب ــن هش ــد اب ــرآن( عن ــب الق ــر )غري ــج تفس ــة منه دراس

ــاب. ــذا الب ــه يف ه ــز ب ــا متّي ــراز م ــواهدها، وإب ــر ش ــب، وحتري ــاظ الغري ــق ألف حتقي

 أهداف البحث:
- بيان منهج ابن هشام يف تفسر ألفاظ غريب القرآن، ومتّيزه يف هذا الباب.

- حتقيق ألفاظ الغريب، وحترير شواهدها.

 مشكلة البحث:
- هل البن هشام أثر يف علم غريب القرآن؟ وما مقدار ذلك األثر؟

- بامذا متّيز علم ابن هشام بالغريب؟ وما منهجه يف تفسره؟

 نتائج البحث:
ــة،  ــب اللغ ــه بغري ــور: علم ــة أم ــرية( يف ثالث ــم الس ــًة إىل )عل ــام إضاف ــن هش ــة اب ــرزت إمام - ب

ــاب. ــه باألنس ــواهدها، ومعرفت ــه لش وحفظ

- فسَّ ابن هشام يف كتابه )111( لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.

ــلف، وكالم  ــوال الس ــنة وأق ــه، والس ــرآن وقراءات ــن الق ــاهًدا، م ــا بـــ )202( ش ــهد عليه - استش

ــًرا. ــعًرا ونث ــرب ش الع

الة )املفتاحية(:  الكلامت الدَّ
ابن هشام - ابن إسحاق - غريب القرآن - الشواهد الشعرية.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

F

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وأصحابه .. وبعد:

فهذا بحٌث بعنوان:

ــرية                       ــه لس ــده يف هتذيبـ ــرآن وشواهـ ــب الق ــر غريـ ــام )ت:218هـــ( يف تفسيـ ــن هش ــج ابـ  )منه

)ت:150هـــ(( ــحاق  إس ــن  اب

فيــه دراســٌة لألصــول العلميــة التــي أقــام عليهــا ابــن هشــام تفســره لغريــب األلفــاظ القرآنيــة، 

يف هتذيبــه لســرة ابــن إســحاق، بعــد مجعهــا، وحتقيقهــا، وحتريــر شــواهدها، ورسدهــا عــىل ترتيــب 

ه مــن ألفــاظ الغريــب والشــواهد يف معجــم لغــوّي  َ املصحــف الرشيــف، ثــم تأليــف مجيــع مــا فــسَّ

بحســب مواّدهــا)1(.

وهــدُف البحــث إضافــة مــاّدة مهمــة لعلــم )غريــب القــرآن( مل يســبق العنايــة هبــا، مــع تقّدمهــا، 

ودّقتهــا، وأصالتهــا يف املنهــج، وضّمهــا إىل مرتبتهــا العاليــة بــني كتــب غريــب القــرآن، واالســتفادة 

ممـّـا حّققــه ابــن هشــام مــن املعــاين، ومــا حفَظــه مــن الشــواهد، وبعضهــا - كــام ســيتبنّي للقــارئ - مل 

ُتنقــل إال عنــه، وقــد متّيــز يف كلِّ ذلــك وأبــان عــن علــٍم متــني.

ه ابــن هشــام مــن غريــب القــرآن النقــَل املبــارَش عــن أئّمــة اللغــة؛  َ وحســبك أن تــرى فيــام فــسَّ

كيونــس بــن حبيــب النحــوي )ت:182هـــ(، وأيب عبيــدة معمر بــن املثنــى )ت:210هـــ(، واألصمعّي 

ــعار  ــب، وأش ــة بالغري ــل اللغ ــُم أه ــم أعل ــاري )ت:215هـــ(، وه ــد األنص )ت:213هـــ(، وأيب زي

العــرب، وأّيامهــم، وأنســاهبم.

)11  أمتمت ذلك بحمد اهلل يف بحث مستقل ُماز للنرش يف )جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية(.
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وأن جتد يف شواهد ابن هشام الشعرّية قرابة ثالثني شاهًدا ال جتدها عند غره، وال ُتنقل إال عنه.

مــع تصحيحــه روايــة كثــٍر مــن األبيــات، وذكــر روايــات أخــرى لعــدد مــن الشــواهد، وشــّدة 

حتّريــه وضبطــه أللفــاظ األبيــات، وتفســرها واالستشــهاد هلــا.

ــم،  ــات قصائده ــدد أبي ــاهبم، وع ــر أنس ــا، وذك ــات لقائليه ــبة األبي ــرة بنس ــه الظاه ــع عنايت م

ــة. ــد احلاج ــبتها عن ومناس

ثــّم تــراه مــع استشــهاده بأشــعار العــرب مكثــًرا مــن االستشــهاد بالقــرآن الكريــم، والقــراءات، 

واحلديــث النبــوي، وأقــوال الســلف، لتفســر غريــب األلفــاظ القرآنيــة، مســنًدا يف كّل ذلــك إىل رواته 

. قليه نا و

ومــع تقــّدم ابــن هشــام يف علــم اللغــة، وســعة معرفتــه بالنحــو والشــعر والغريــب واألنســاب، 

ــّرف  ــواهده، وتع ــب وش ــه بالغري ــع علم ــة جتم ــىل دراس ــع ع ــني، إال أين مل أّطل ــتهاره يف البرصي واش

ــه بالتصنيــف كــام ســيأيت يف مصنّفاتــه، إال مــا كان مــن بحــث الدكتــور حييــى بــن  ــه، مــع إفــراده ل ب

صالــح الطوّيــان، وفقــه اهلل، والــذي نــرش يف ملــة اجلامعــة اإلســالمية عــدد )169(، بعنــوان: )تفســري 

ابــن هشــام لغريــب القــرآن مــن خــالل كتابــه الســرية النبويــة، مجًعــا ودراســًة(، وقــد اطلعــت عليــه 

بعــد فراغــي مــن هــذا البحــث، واســتفدت منــه يف مراجعــة مــا مجعُتــه، وظهــرت يل فيــه املالحظــات 

اآلتيــة:

1- ذكــر الباحــث أن األلفــاظ الغريبــة بلغــت: )أكثــر مــن تســعني لفظــة قرآنيــة غريبــة()1(، ومل 

يرقمهــا الباحــث أثنــاء بحثــه، يف حــني بلغــت األلفــاظ أثنــاء مجعــي هلــا وحتقيقهــا يف بحــٍث مســتقّل: 

)111( لفظــة، والفــرق بينهــام ليــس بقليــل.

ــه(، وجــاء  ــه لـــ: )منهــج ابــن هشــام يف تفســريه ومصــادره في 2- تعــرض الباحــث يف أّول بحث

)11  )ص13(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

خمتــرًصا للغايــة، وممــاًل يف )5( صفحــات، مل يــزد الباحــث فيهــا عــىل ذكــر عنــوان املطلــب وشــاهد 

أو شــاهدين عليــه)1(، أّمــا بحثنــا هــذا ففــي منهــج ابــن هشــام يف تفســر )غريــب القــرآن( فقــط وليس 

التفســر بعاّمــة، وجــاء - بــيء مــن االختصــار - يف أكثــر مــن )50( صفحــة.

3- ذكــر الباحــث: أن )الشــواهد الشــعرية بلغــت أكثــر مــن تســعني شــاهًدا()2(، يف حــني بلغــت 

الشــواهد الشــعرية يف بحثنــا هــذا: )142( شــاهًدا، وال مقارنــة بــني العدديــن.

4- أدخــل الباحــث يف الغريــب مــا ليــس منــه، ونقــل نصوًصــا عــن ابــن هشــام ليــس فيهــا يشٌء 

مــن الغريــب، وقــد تكــرر هــذا منــه يف مخســة مواضــع)3(، منهــا مــا أورده عنــد قولــه تعــاىل: )ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(] األنفــال:27[، حيــث قــال: "قــال ابــن هشــام: 

وأنــزل اهلل تعــاىل يف أيب لبابــة، فيــام قــال ســفيان بــن ُعَيينــة، عــن إســامعيل بــن أيب خالــد، عــن عبــد اهلل 

بــن أيب قتــادة: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(] األنفــال:27[")4(.

5- ويف مقابل ذلك ترك ما هو من الغريب قطًعا، وذلك يف ثالثة مواطن من الكتاب:

أّوهلــا: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ(] األحــزاب:13[: "قــال ابــن هشــام: 

ــاين)5(: ــة الذبي ــال النابغ ــْورات. ق ــا: َع ــة. ومجعه ــدّو وضائع ــوَرة للع ــْورة: أي ُمْع َع

متى َتلَقهم ال َتلَق للبيت َعْورًة                                  وال اجلاَر حَمروًما وال األمَر ضاِئًعا.

ــْورة أيًضــا:  ــه. والَع ــْورة الرجــل، وهــي: ُحرمُت ــْورة أيًضــا: َع ــه. والَع ــاٍت ل ــُت يف أبي وهــذا البي

ــْوَءة")6(. السَّ

)11  )ص22، 26(.
)12  )ص22(.

))1  تنظر يف: )ص52، 59، 68، 79، 91(.
))1  )ص59(.

)15  ديوانه )ص162(.
))1  السرية النبوية، )524/1(.
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نيــُم: الَعديــُد للقــوم. وقــد قــال اخلَطِيــم التميمــي يف  ثانيهــا: )ائ ەئ ەئ وئ(] القلــم:13[: "والزَّ

:)1 اجلاهلية)

َزنيٌم تداعاه الرجاُل زيادًة                                     كام ِزيَد يف َعرِض األديِم األكارُع" )2(.

ــه  ــر. ولفظ ــر أراد: الكث ــام: وَكْوث ــن هش ــال اب ــر:1[: "ق ــا: )ڎ ڎ ڈ(  ] الكوث ثالثه

ــر.  ــظ الكث ــن لف ــتقٌّ م مش

قال الُكَميت بن زيٍد يمدح هشام بن عبد امللك بن مروان)3(:

وأنت كثٌر يا ابَن مروان طّيٌب                                وكان أبوك ابُن العقاِئِل َكْوثرا.

وهذا البيُت يف قصيدٍة له. وقال ُأمّية بن أيب عائٍذ اهلذيل يصف محاَر َوحش)4(:

حُيامي احلَقيَق إذا ما احتدمن                                  ومَحْــَحْمن يف َكــْوثٍر كاجِلالْل.

يعني بالَكْوثر: الغبار الكثر، شبَّهه لكثرتِه عليه باجِلالل. وهذا البيت يف قصيدٍة له" )5(.

وهبــذا تتبــني اإلضافــة اهلاّمــة التــي متّيــز هبــا بحثنــا هــذا، ودعــت إىل إمتامــه واالنتفــاع بامدتــه بإذن 

اهلل، عــىل أيّن قــد اســتفدت مــن البحــث املذكــور لفظــًة فاتتنــي، فأضفتهــا إىل مــا مجعتــه، فأنــا لصاحبــه 

شــاكٌر عــىل مــا أحســن، وجــزاه اهلل خــًرا عــىل مــا اجتهــد.

وقد اشتمل هذا البحث عىل:

مقدمة فيها: بيان أمهية املوضوع، وخطة بحثه، ومنهج دراسته.. 1

)11  أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب، )277/12(.
)12  السرية النبوية، )361/1(.

))1  ديوانه )ص177(.
))1  ديوان اهلذلّيني، )181/2(. وفيه اختالٌف عن رواية ابن هشام.

)15  السرية النبوية، )394/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ثم متهيد فيه تعريٌف موجز بابن هشام، وكتابه يف السرة.. 2

ــرآن . 3 ــب الق ــر غري ــام يف تفس ــن هش ــج اب ــن منه ــائُل م ــث األّول: مس ــوه املبح ــم يتل ث
ــب،  ــره للغري ــام يف تفس ــن هش ــة اب ــن طريق ــٍة م ــائل عاّم ــرٌض ملس ــه ع ــواهده. وفي وش

ــااًل. ــه إمج ــهاده علي ــراده، واستش ــاليب إي وأس

ثــّم املبحــث الثــاين: وفيــه رسٌد ألنــواع شــواهد تفســر غريــب القــرآن عنــد ابــن هشــام يف . 4
كتابــه "الســرية النبويــة"، وتفصيــُل الــكالم فيهــا، وهي:

أّواًل: القرآن الكريم.

ثانًيا: القراءات.

ثالًثا: السنة النبوية.

رابًعا: أقوال السلف.

خامًسا: كالم العرب.

ــان  ــا، وبي ــة منه ــٍة كافي ــتعامهلا، وأمثل ــدار اس ــر مق ــع ذك ــز، م ــف موج ــا: تعري ــم منه ويف كلِّ قس

ــن  ــة م ــول العلمي ــان األص ــّم بي ــب، ث ــر الغري ــواهد يف تفس ــك الش ــهاد بتل ــة االستش ــدى صّح م

ــواهد. ــك الش ــتعامله لتل ــام يف اس ــن هش ــا اب ــار عليه ــائل س ــط ومس ضواب

ثم اخلامتة متضمنًة أبرز نتائج البحث وتوصياته، فاملصادر واملراجع.. 5

أما منهج البحث فيتلخص يف اآليت:

1- كــّررت قــراءة كتــاب: )الســرية النبويــة( البــن هشــام، واســتخرجت مجيــع املواضــع التــي 

ــه. ــه ل ذكــر فيهــا "غريــب القــرآن" وبيان

2- التزمت نّص كالم ابن هشام بال تغير.
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ــرص، ط2،  ــي، م ــايب احللب ــة الب ــة ومطبع ــة رشك ــة( طبع ــرية النبوي ــاب )الس ــدت لكت 3- اعتم

ــلبي. ــظ ش ــد احلفي ــاري، وعب ــم األبي ــقا، وإبراهي ــى الس ــق: مصطف 5731هـــ، بتحقي

4- رجعــت يف توثيــق الشــواهد إىل املجاميــع الشــعرية، كاألغــاين، ومنتهــى الطلــب يف أشــعار 

العــرب، والدواويــن املطبوعــة بمختلــف طبعاهتــا، ورشوح الدواويــن، وتراجــم الشــعراء وطبقاهتــم، 

وكتــب الشــواهد ورشوحهــا، كخزانــة األدب، ومعاجــم الشــواهد الشــعرية، كمعجــم عبــد الســالم 

ــة  ــة، وعاّم ــم اللغ ــوب، ومعاج ــل يعق ــداد، وإمي ــل ح ــا مجي ــي، وحنّ ــن املعلم ــد الرمح ــارون، وعب ه

كتــب األدب، والبالغــة، وكتــب غريــب القــرآن والتفســر، ثــم البحــث االلكــرتوين يف مجيــع كتــب 

املكتبــة الشــاملة، وموســوعة الشــعر العــريب.

5- مل أرشح غريــب الشــواهد الشــعرية التــي أوردهــا ابــن هشــام؛ لكثرهتــا الظاهــرة، وألن ذلــك 

خُمــرٌج للبحــث إىل حــّد الــرشح والتعليــق، وذلــك ليــس مــن مقاصــده.

6- ال أذكــر اختــالف الروايــات يف الشــاهد عنــد ابــن هشــام وعنــد غــره إال إذا كان يف اللفظــة 

املفــّسة مــن الغريــب.

وفيــام عــدا ذلــك التزمــت املنهــج العلمــي املّتبــع يف كتابــة البحــوث العلميــة، ســائاًل اهلل تعــاىل 

ــه. ــه وصحب ــد وآل ــا حمم ــىل نبين ــارك ع ــلم وب ــىل اهلل وس ــول، وص ــه والقب ــه وهدايت توفيق
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 



أواًل: التعريف بابن هشام وكتابه )السرية النبوية(:

ــة  ــاُم اللغ ــرصي، إم ــد الب ــو حمم ــدويّس، أب ــي السَّ ــوب الّذه ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد املل ــو عب ه

والنحــو واألدب واألخبــار واألنســاب)1(، قــدَم مــرص، وحــّدث هبــا باملغــازي وغرهــا، )وكان ثقــًة()2(.

قــال املــزيّن )ت:264هـــ(: "قــدم علينــا الشــافعي، وكان بمــرص عبــد امللــك بــن هشــام صاحــب 

)املغــازي(، وكان عاّلمــُة أهــل مــرص بالعربيــة والشــعر، فقيــل لــه يف املصــر إىل الشــافعي، فتثاقــل، ثم 

ذهــب إليــه، فقــال: مــا ظننــت أن اهلل خيلــق مثــل الشــافعي" )3(، وقــال عنــه الســهيي )ت:581هـــ(: 

"مشــهوٌر بحمــل العلــم، ُمتقــّدٌم يف علــم النّســب والنّْحــو" )4(، وقــال أبــو ذّر اخلُشــني )ت:604هـــ(: 

"كان مــن أهــل املعرفــِة باللغــِة والغريــِب والتاريــِخ واألنســاب" )5(، وقــال الذهبــي )ت:748هـــ(: 

ــا فاضــاًل" )6(. ــا أديًبــا إخباريًّ "كان ابــن هشــام َنْحويًّ

لقــَي مــن أئمة اللغــة يونــس بــن حبيــب النحــوي )ت:182هـــ()7(، وخلــف األمحر)ت:180هـــ()8( 

، وأبــا زيــد األنصــاري )ت:215هـــ()9(، والشــافعي )ت:204هـــ(، وقــال عنــه: "الشــافعي حجــة يف 

اللغــة")10(، وقــال: "طالــــت مالســتنا حمّمــد بــن إدريــس الشــافعّي، فــام ســـــــمعت منــه حَلنــًة َقــّط، 

)11  ينظر: تاريخ ابن يونس املرصي، )137/2(؛ وسري أعالم النبالء، للذهبي، )428/10(.
)12  تاريخ ابن يونس املرصي، )137/2(.

))1  سري أعالم النبالء، )429/10(.
))1  الروض اأُلنف، )43/1(.

)15  اإلمالء املخترص يف رشح غريب السري، )ص3(.
))1  تاريخ اإلسالم، )388/5(.

))1  ينظر: السرية النبوية، )55/1، 70، 90، 538(.
)18  ينظر: السرية النبوية، )19/1(.

))1  ينظر: السرية النبوية، )13/1، 56(.
)110  تاريخ اإلسالم، للذهبي، )387/5(.
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وال كلمــًة غرهــا أحســُن منهــا« )1(.

وأخــذ عــن أيب عبيــدة معمــر بــن املثنــى )ت:210هـــ()2( وأكثــر عنــه، بــل عاّمــة مــاّدة الغريب يف 

كتابــه الســرة مســتفادٌة منــه، ويف طبقتــه من األئمــة ســيبويه )ت:161هـــ(، والكســائي )ت:189هـ(، 

والفراء )ت:207هـــ(، واألصمعّي )ت:213هـــ(، ونحوهم.

وكان ابــُن هشــام مقّدًمــا يف علمــه بالشــعر وغريــب اللغــة، مشــهوًدا لــه فيــه، ولعــل ذلــك مــن 

أثــر علــم أهــل البــرصة هبــام، كــام قــال ابــن ســاّلم اجلُمحــي )ت:231هـــ(: "وكان ألهــل البــرصة يف 

ــٌة" )3(. قــال الصفــدي )ت:764هـــ( عــن  ــٌة، وبالنحــو ولغــات العــرب والغريــب عناي ــة ُقْدَم العربّي

ابــن هشــام )ت:218هـــ(: "كان عــامل مــرص بالغريــب يف الّشــْعر" )4(، وصنّــف فيــه: )رشح مــا وقــع 

ــرَية مــن الغريــب( )5(، وقــال ابــن كثــر )ت:774هـــ(: "اجتمــع بــه الشــافعيُّ حــني ورد  يف أشــعار السِّ

مــرص، وتناشــدا مــن أشــعار العــرب شــيًئا كثــًرا" )6(.

ــي  ــحاق، وه ــن إس ــرَي( الب ــازي والس ــن: )املغ ــا م ــا وخلّصه ــة(، وهّذهب ــرية النبوّي ــف: )الس صنّ

ــي  ــرة الت ــذه الس ــي )ت:646هـــ(: "وه ــال الِقفط ــب، ق ــه ُتنس ــا، وإلي ــرة وأوثقه ــب الس ــهر كت أش

ــارت ال  ــان، وص ــّرة بالنقص ــادة، وم ــّرة بالزي ــن م ــا أماك ــّذب منه ــد ه ــحاق ق ــن إس ــن اب ــا ع يروهي

تعــرف إال بـ)ســرية ابــن هشــام(، وللمرصّيــني هبــا َفــرُط غــراٍم، وكثــرُة روايــٍة، وعــن املرصّيــني ُنقَلــت 

إىل ســائر اآلفــاق" )7(، وقــال ابــن كثــر )ت:774هـــ(: "وإنــام ُنســبت إليــه فُيقــاُل )ســريُة ابــِن هشــام( 

َر أماكــن واســتدرَك أشــياء« )8(. ــا وزاد فيهــا ونقــص منهــا، وحــرَّ هَب ــه هذَّ ألن

)11  املقفى الكبري، للمقريزي، )210/5(.
)12  نقل عنه يف "السرية النبوية" يف قرابة مخسني موضًعا، منها: )55/1، 101، 114، 363، 636(، )151/2(.

))1  طبقات فحول الشعراء، )12/1(.
))1  الوايف بالوفيات، )143/19(.

)15  املرجع السابق.
))1  البداية والنهاية، )308/10(.

))1  إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، )212/2(. 
)18  البداية والنهاية، )308/10(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ائــّي الكــويّف  وقــد روى ابــُن هشــام )كتــاب الســرية( مــن طريــق: أيب حممــد زيــاد بــن عبــد اهلل الَبكَّ

)ت:183هـــ()1(، عــن حممد بــن إســحاق املّطلبّي.

ــري وملوكهــا( مطبــوع)2(، و)رشح مــا وقــع يف أشــعار الســرية مــن  ــه )التيجــان يف أنســاب ِحْ ول

ــاه أداًء  الغريــب( مفقــود، وهــو شــديد الّشــَبه بموضــوع هــذا البحــث، وعســى أن يكــون فيــام مجعن

لبعــض مــا حــّرَره فيــه.

ــن يونــس )ت:347 هـــ(  ــح، كــام ذكــره اب تــويف  بمــرص، ســنة )218هـــ( عــىل الصحي

ــي  ــال القفط ــنة )213هـــ()4(، ق ــويف س ــه ت ــهيي )ت:581هـــ( أن ــر الس ــرص()3(، وذك ــه مل يف )تارخي

)ت:646هـــ(: "وهــذا الــذي قالــه الســهيي عــىل ســبيل احلَــْدس، واملعــّول عــىل نســبِه األّول، ووفاتـِـه 

األوىل؛ فــإن الناقــل لذلــك هــو أبــو ســعيد عبدالرمحــن بــن يونــس املــرصي، إمــام مــرص يف احلديــث 

ــرص(" )5(. ــىل م ــني ع ــاء القادم ــخ الغرب ــره يف )تاري ــخ، ذك والتاري

ثانًيا: منهج ابن هشام يف كتابه )السرية النبوية(:

ــُن  ــال اب ــال: "ق ــه، فق ــحاق يف أّول كتاب ــن إس ــرة اب ــه لس ــه يف هتذيب ــام منهج ــُن هش ــنّي اب ب

هشــام: وأنــا إن شــاَء اهلل مبتــدٌئ هــذا الكتــاَب بذكــر إســامعيَل بــن إبراهيــم، وَمــن ولــَد رســوَل اهلل 

ــاد البّكائــي  ــُن إســحاق مرتــني، قــال حييــى بــن معــني: "زي ــه اب )11  وهــو أثبــُت مــن روى الســرة عــن ابــن إســحاق، وأمالهــا علي
يف ابــن إســحاق ثقــة"، وقــال صالــح بــن حممــد: "ليــس كتــاب )املغــازي( عنــد أحــد أصــّح منــه عنــد زيــاد البّكائــي، وهــو مــن 
ــه يف: هتذيــب الكــامل، للمــّزي، )485/9(؛ وســري أعــالم النبــالء، للذهبــي، )5/9(. أثبــت النــاس يف هــذا الكتــاب". وتنظــر ترمجت
)12  بمطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة، بلكنــو اهلنــد، الطبعــة األوىل ســنة 1347هـــ، والنســخة املخطوطــة التــي طبــع عنهــا الكتــاب 
ــاب  ــع الكت ــم طب ــة. ث ــن املطبوع ــام يف )ص11، 17( م ــام، ك ــن هش ــن كالم اب ــت م ــة ليس ــوٌص ُمقحم ــا نص ا، وفيه ــدًّ ــقيمة ج س
عــن مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، وقوبــل عــىل نســخة أخــرى متأخــرة عــن األوىل بأربــع ســنوات، وحمفوظــة يف املتحــف 

الربيطــاين بلنــدن، برقــم )2901(.
.)137/2(  1((

))1  الروض اأُلنف، )43/1(.
)15  إنباه الرواة عىل أنباه النحاة، )212/2(؛ وينظر: تاريخ اإلسالم، للذهبي، )387/5(.
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G ِمــن ولــِده، وأوالِدهــم ألصالهِبــم، األّوَل فــاألّوَل، مــن إســامعيَل إىل رســول اهلل 

G، ومــا يعــرُض مــن حديثهــم، وتــارٌك ذكــَر غرهــم مــن ولــد إســامعيل، عــىل هــذه 

اجلهــِة لالختصــار، إىل حديــث ســرِة رســوِل اهلل ، وتــارٌك بعــَض مــا ذكــره ابــُن إســحاق 

يف هــذا الكتــاب، ممــا ليــس لرســول اهلل G فيــه ذكــٌر، وال نــزَل فيــه مــن القــرآن يشٌء، 

وليــس ســبًبا لــيٍء مــن هــذا الكتــاب، وال تفســًرا لــه، وال شــاهًدا عليــه، ملــا َذكــْرُت مــن االختصار، 

وأشــعاًرا ذكَرهــا مل أَر أحــًدا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعرُفهــا، وأشــياَء بعُضهــا َيْشــنُع احلديــُث بــه، 

ــاَء اهلل  ــتقٍص إن ش ــه، ومس ــيُّ بروايت ــا البّكائ ــرَّ لن ــٌض مل ُيق ــُره، وبع ــاس ِذك ــَض الن ــوُء بع ــٌض يس وبع

تعــاىل مــا ســوى ذلــك منــه بمبلــِغ الروايــِة لــه، والعلــِم بــه")1(، فظهــر مــن منهجــه:

1. قصُد االختصار يف كتابه.

2. ترُك كلِّ ما ال ذكر فيه لرسول اهلل  ، وال صلة له به.

). تــرُك مــا ال يتصــل بتفســر يشء مــن الســرة النبويــة، ومــا كان مشــتماًل عــىل تفســرها فإنــه 

يذكــره مــن القــرآن أو الشــعر أو غرمهــا.

). ترُك ذكِر أشعاٍر أوردها ابن إسحاق، لسبب ممّا يأيت:

األول: أن أهل العلم بالشعر ينكروهنا.

الثاين: الشتامهلا عىل ما َيْشنع ِذكُره من املعاين.

الثالث: ما فيه مساءٌة لبعض املسلمني.

ائّي )ت:183هـ( لكتاب ابن إسحاق. الرابع: ما مل يثبت من رواية البكَّ

)11  السرية النبوية، )4/1(.
18



منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

5. اســتقصاء كّل مــا تدعــو إليــه احلاجــة ممـّـا ذكــره ابــن إســحاق، أو بلــغ ابــن هشــام روايــًة لــه 

أو رأًيــا منــه.

ــزه  ــه، وفحصــه هلــا، ومتيي ــة ابــن هشــام بالشــواهد يف كتاب ــنّي مقــدار عناي ومــن هــذا النــّص يتب

بــني مــا يقبــل منهــا ومــا ال يقبــل، ســواء مــن جهــة نقلهــا والثبــوت، أو مــن جهــة مــا تضمنتــه مـــن 

.)1( املعـاين 

وتبــنّي مــن ذلــك أيًضــا أن ابــن هشــام مل يكــن مــرد ناقــٍل ملــا أورده ابــن إســحاق، أو متابًعــا لــه 

ــا اشــتهر يف النــاس مــن إمامتــه يف علــم الســر واملغــازي واألنســاب، بــل كان ناقــًدا بصــًرا،  ــه ملِ في

ــًزا مــن كالم ابــن إســحاق مــا ظهــرت فيــه إمامتــه مــن )علــم الســرية(، ومــا كان فيــه دون ذلــك  ممّي

مــن )علــم الشــعر( روايــة ودرايــة.

فجــاء هتذيــب ابــن هشــام جلانــب )الســرية( خفيًفــا يســًرا؛ ألنــه مــن خاّصــِة علــم ابــن إســحاق، 

أمــا جانــب )الشــعر( فاتســع فيــه ترّصفــه، وبــان فيــه جليــُل علمــه، وجــاَء كثــًرا ظاهــًرا؛ ألنــه مــن 

خاّصــِة علــم ابــن هشــام، مــع قلــة علــم ابــن إســحاق بــه.

وقــد أكثــَر ابــُن ســاّلم اجلمحــي )ت:231هـــ( مــن بيــان حــال ابــن إســحاق يف الشــعر، وحــال 

نــه ومحــل  مــا نقلــه منــه يف كتبــه، وكان بعُضــه شــديًدا، فــكان ممـّـا قــال: "وكان ممـّـن أفســد الشــعر وهجَّ

ــاف، وكان  ــد من ــن عب ــب ب ــن املّطل ــة ب ــوىل آِل خمرَم ــار، م ــن يس ــحاق ب ــن إِس ــد ب ــه حمم ــاٍء من كلَّ ُغث

مــن علــامء النــاس بالّســر، قــال الّزهــري: ال يــزال يف النــاس علــٌم مــا بقــَي مــوىل آل خمرَمــة. وكان 

أكثــُر علِمــه باملغــازي والســر وغــر ذلــك، فقبــل النــاس عنــه األشــعار وكان يعتــذر منهــا ويقــول: 

ــال  ــعاَر الرج ــر أش ــب يف الّس ــذًرا، فكت ــه ع ــك ل ــن ذل ــه. ومل يك ــه فأمحُل ــا ب ــعر، ُأتِين ــم يل بالش ال ِعل

)11  تتّبــع الدكتــور. نــارص الديــن األســد يف كتابــه الفريــد: )مصــادر الشــعر اجلاهــي(، )ص337( مآخــذ ابــن هشــام عــىل ابــن إســحاق 
يف الشــعر، وحرصهــا يف أربعــة وجــوه. وأبــان فيــام كتــب عــن مبلــغ علــم ابــن هشــام بأشــعار العــرب، ومهارتــه يف مجعهــا وفهمهــا 

فــه فيها. ونقدهــا، وســعة ترصُّ
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الذيــن مل يقولــوا شــعًرا قــّط، وأشــعاَر النســاء فضــاًل عــن الرجــال، ثــّم جــاوز ذلــك إىِل عــاٍد وثمــوَد، 

ــُع إىِل  ــال يرج ــواٍف، أف ــوٌد بق ــٌف َمْعق ــو كالٌم مؤّل ــام ه ــعر، إِن ــس بش ــرة ولي ــعاًرا كث ــم أش ــب هل فكت

ــول:  ــنني؟ واهللُ  يق ــن الّس ــذ آالٍف م ــن أّداه من ــعر؟ وَم ــذا الش ــَل ه ــن مح ــول: َم ــه فيق نفس

ــَة هلــم. وقـــال أيًضـــا: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(] األنعــام:45[، أي: ال بقيَّ

ڦ ڄ(] النجــم:50-51[، وقــال يف عــاٍد: )ىئ ی ی ی ی(] احلاقــة:8[، وقــال: )ڑ ک ک ک(

]الفرقــان:38[، وقــال: )ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ــا َروى  ــل م ــحاٍق، ومث ــن إِس ــَع الب ــا ُوض ــَل م ــعر مث ــو كان الش ــال: "فل ــم:9[" )1(، وق ڳ ڱ(] إبراهي

ُحفّيــون، مــا كانــت إِليــه حاجــٌة، وال فيــه دليــٌل عــىل ِعلــم")2(، وقــال: "ولســنا نُعــدُّ مــا َيــروي ابُن  الصُّ

اســحاٍق لــه وال لغــره شــعًرا، وأَلَن ال يكــون هلــم شــعٌر أحســُن مــن َأن يكــون ذاك هلــم")3(.

)11  طبقات فحول الشعراء، )7/1(.
)12  املرجع السابق، )11/1(.

))1  املرجع السابق، )247/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

املبحث األّول: 
مسائُل من منهج ابن هشام يف تفسري غريب القرآن وشواهده

ــٍة مــن منهــج ابــن هشــام يف تفســره لغريــب األلفــاظ  يشــتمل هــذا املبحــث عــىل مســائل عاّم

القرآنيــة، ومنهــج استشــهاده عليهــا، ممـّـا ال ينــدرج حتــت نــوٍع خــاصٍّ مــن الشــواهد اآليت ذكرهــا يف 

املبحــث التــايل بــإذن اهلل، وهــذا أواُن بياهنــا:

أّواًل: اســتوعَب ابــن هشــام يف كتابــه تفســَر )111( لفظــٍة مــن غريــب ألفــاظ القــرآن الكريــم، 

وذلــك عنــد ورود آيــة اللفظــة يف أّول موضــع هلــا مــن كالم ابــن إســحاق، واستشــهد فيهــا بـــ )1202 

شــاهد.

ثانًيــا: يف مجيــع شــواهده يقــدم قولــه: )قــال ابــن هشــام(، ليمّيــز كالَمــه مــن كالم ابــن إســحاق 

قبلــه، إال يف لفظــة )الزنيــم()1(، فقــد رشع يف تفســرها بــدون ذلــك، ولكنــه فيهــا عــىل نفــس طريقتــه 

يف تفســر الغريــب وذكــر الشــواهد.

ثالًثــا: طريقتــه يف تفســر الغريــب هــي: ذكــر اللفظــة مــن الغريــب، ثــم تفســرها، ثــم ذكــر قائــل 

ــاىل: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ(                                                                  ــه تع ــد قول ــه عن ــام يف قول ــاهد. ك ــراد الش ــم إي ــاهد، ث الش

ــّد.  ] البقــرة:22[: "قــال ابــن هشــام: األنــداد: األَمثــال، واِحدهــم نِ

قال لبيد بن ربيعة)2(:

أمَحـــُد اللـــه فـــال نِــــدَّ لــــه                       بَيَديــه اخلَيــُر ما شــاَء َفَعـــْل" )3(.

)11  السرية النبوية، )361/1(.
)12  رشح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، إحسان عباس )ص:174(.

))1  السرية النبوية، )533/1(؛ وينظر: )535/1، 542، 583(، )175/2(.
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ــاىل: )ہ  ــه تع ــد قول ــه عن ــام يف قول ــع، ك ــن املواض ــر م ــل يف كث ــب القائ ــّرف بنس ــا: يع رابًع

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ(] البقــرة:144[: قــال ابــن هشــام:" َشــْطَره: 

َنحــَوه وَقْصــَده". قــال عمــرو بــن أمحــَر الباهــي، وباهلــُة بــن َيعــرص بــن ســعد بــن قيــس بــن عيــالن، 

ــه)1(: يصــُف ناقَت

تعدو بنا َشْطَر مَجٍع وهي عاقدٌة                             قد كاَرَب الَعقُد من إيفاِدها احلََقبا")2(.

خامًســا: يتطــرق أحياًنــا إىل رشح الشــاهد، وبيــان ســببه وقّصتــه، وتفســر مــا فيــه مــن الغريــب، 

ويستشــهد عليــه، كـــام يف قولــه عنــد قـــوله تعـــاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(] البقــرة:84[: 

: أي  قَّ ــزِّ ــه. وَســَفَك ال ــه: أي صبَّ ــون. تقــوُل العــرب: َســَفَك دَم "قــال ابــن هشــام: َتْســِفكون: تُصّب

ــه. قــال الشــاعر)3(: َهراَق

وُكنّا إذا ما الّضيُف َحلَّ بأرِضنا                                     َسَفْكنا ِدماَء الُبْدِن يف ُتربِة احلَاِل.

قــال ابــن هشــام: َيعنــي )باحَلــال(: الّطــني الــذي خُيالطــه الّرمــل. وهــو الــذي تقــول لــه العــرب: 

ــْهَلة. وقــد جــاَء يف احلديــث: »أّن جربيَل مّلــا قــال فرعــون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( السَّ

ــاُل مثــُل احلَْمــَأة" )5(.  ] يونــس:90[ أخــَذ ِمــن َحــاِل البحــر وَحَأتِــه فــرَب بــه وجــَه فرعــون«)4(، واحلَ

ــُد  ــام: واح ــن هش ــال اب ــران:146[: "ق ــاىل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(] آل عم ــه تع ــال يف قول وق

بــاب: ِرّبــة وربابــة. وهــي مجاعــات ِقــداح أو عــّي ونحوهــا، فشــّبهوها  ..، وواحــدُة الرِّ الرّبّيــني: ِريبَّ

)11  جماز القرآن، أليب عبيدة، )60/1(.
)12  السرية النبوية، )550/1(؛ وينظر: )14/1، 534، 557، 663(.

))1  أقدم من ذكره ابن هشام، وينظر: لسان العرب، )191/11(.
))1  ينظر: مسند أحد، )82/4(، ح)2203(؛ وجامع الرتمذي، )287/5(، ح)3107(.

)15  السرية النبوية، )539/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

هبــا.. ، وقــال ُأمّيــة بــن أيب الّصلــت)1(:

ًرا َمدُسـورا.  َحوَل شياطينِهم أبابيُل ِربّيـــ                                            ـون َشـّدوا َسنَـوَّ

بابــة أيًضــا: اخِلرقــُة التــي ُتَلــفُّ فيهــا الِقــداح.  وهــذا البيــُت يف قصيــدٍة لــه. قــال ابــن هشــام: والرِّ

 : ــول اهلل ــق. يق ــي يف احِلَل ــامر الت ــي املس رُس: ه ــدُّ ــدروع. وال ر: ال ــنَوَّ ــام: والسَّ ــن هش ــال اب ق

ــم)2(: ــن متي ــاّمين، م ــَزر احِل ــو األْخ ــو أب ــاعر وه ــال الش ــر:13[، ق )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(]القم

ِم")3(. ا بأطراِف الَقنا امُلقوَّ   َدرْسً

سادًســا: ربــام وهــم يف نســبة الشــاهد، كــام يف قولــه عنــد قولــه تعــاىل: )ې ې ې ى(

ــا:  ــل أيًض ــال للعس ــاَمَنى، وُيق ــا: السُّ ــال إهن ــْلواة، وُيق ــا: َس ــٌر، واحدهُت ــلوى: ط ــرة:57[: "والسَّ ] البق

ــلوى. وقــال خالــد بــن زهــر اهلــذيل: السَّ

ْلوى إذا ما َنُشوُرها")4(. ا ألنتُم                                              أَلذُّ ِمن السَّ وقاَسَمها باهلل حقًّ

ــن زهــر  ــد ب ــه خال ــن عمِّ ــو ذؤيــب اهلــذيل يف اب ــدة قاهلــا أب ــه؛ ألن القصي ــٍم من ــبُق قل ــه َس ولعل

اهلــذيل)5(، ومل أقــف لــه عــىل وهــٍم غــره.

ســابًعا: أكثــر ابــُن هشــام النقــَل عــن شــيخه أيب عبيــدة معمــر بــن املثنــى )ت:210هـــ(، فقــد 

ــارة إىل  ــتأيت اإلش ــة، وس ــدة املطبوع ــب أيب عبي ــس يف كت ــامًعا ولي ــا س ــاًل، بعضه ــه )13( نق ــَل عن نق

ذلــك. وقــد يزيــد عليــه مــا ال يذكــره مــن املعــاين أو الشــواهد)6(، وربــام نقــل عنــه املعنــى وخالفــه 

)11  مل أجده عند غر ابن هشام.

)12  مل أجده عند غر ابن هشام.
))1  السرية النبوية، )112/2(؛ وينظر: )393/1، 536(، )193/2، 248(.

))1  السرية النبوية، )535/1(.
)15  ينظر: ديوان اهلذليني، )158/1(؛ ورشح ديوان اهلذليني، للسكري، )27/1(.

))1  ينظر: السرية النبوية، )14/1، 363، 583(، )248/2(.
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بذكــر شــاهد آخــر لــه)1(، وربــام ســّمى مــن أمهلــه أبــو عبيــدة مــن الشــعراء)2(، وربــام خالفــه يف ترتيــب 

ــرة:19[:  ــاىل:)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ(] البق ــه تع ــد قول ــه عن ــام يف قول ــات، ك ــض األبي بع

"قــال علقمــة بــن َعبــدة، أحــُد بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد َمنــاة بــن متيــم)3(:

ُم صاَبت عليهم َسحاَبٌة                                           صــــواعُقها لطرهنَّ َدبِيـــُب. كأهنَّ

وفيها:

ٍر                                             َسَقتِك َرواَيا امُلْزِن حيُث َتُصوُب. فال تعِديل بيني وبني ُمَغمَّ

وهــذان البيتــان يف قصيــدٍة لــه")4(، والقصيــدة مــن اختيــارات املفّضــل الضّبــي )ت:168هـــ(، 

وترتيــب البيــت األول فيهــا: )37(، وترتيــب الثــاين: )5(، وذكــر ابــن هشــام البيــَت األّول ثــم قولــه: 

ــه قــّدم األّول ملناســبته معنــى اآليــة. والبيتــان يف )جمــاز  "وفيهــا" ُيشــعُر بوجــود أبيــاٍت بينهــام، ولعّل

القــرآن( أليب عبيــدة )ت:210هـــ( بنفــس ترتيــب ابــن هشــام بــال َفصــٍل بينهــام)5(.

ــرآن،  ــر الق ــرب يف تفس ــن الع ــدة )ت:210هـــ( ع ــل أيب عبي ــان نق ــامًّ يف بي ــا مه ــر نصًّ ــد ذك وق

 . ال ذلــك عــن العــرب يف َقــول اهلل ــام تــأوَّ فقــال: "قــال ابــن هشــام: عــن أيب ُعبيــدة ويونــس أهنَّ

ثنــي أبــو ُعبيــدة بذلــك". حدَّ

ثامنًا: ربـــام فسـّــر الغـريب بـــال شاهد، كـام يف قـوله عنـــد قـوله تعـــاىل: )ٺ ٺ(] البقرة:58[: 

ــد:11[   ــاىل: )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ(] الرع ــه تع ــد قول ــا" )6(، وعن ــا ذنوَبن ــطَّ عنّ ــٌة: أي ُح "وِحطَّ

)11  السرية النبوية، )248/2، 249(.
)12  ينظر: السرية النبوية، )14/1(؛ وجماز القرآن، )147/2(.

))1  املفضليات، )ص392(. 
))1  السرية النبوية، )532/1(.

)15  )33/1(؛ ويف االختياَرين املفّضليات واألصمعيات، لألخفش الصغر تقديم وتأخر أيًضا )ص648(.
))1  السرية النبوية، )535/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــل يف  ــًدا" )1(، ومل يذكــر فيهــام شــاهًدا، وذلــك قلي ــِر اهلل حيفظــون حمّم ــن أم ــات: هــي ِم ــال: "امُلعّقب ق

ــه )2(. كتاب

تاســًعا: نقــَل ابــُن هشــام نقــواًل مهمــًة عــن أئمــة اللغــة، ليســت يف كتبهــم املطبوعــة، ومنهــا مــا 

ــال  ــرة:78[: "ق ــاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ(] البق ــه تع ــد قول ــره عن ذك

ــول: ال  ــب. يق ــرُأ وال يكت ــذي يق ــّي: ال ــراءة؛ ألنَّ األُمِّ : إال ق ــاينَّ ــدة: إال أم ــن أيب ُعبي ــام: ع ــن هش اب

ال ذلــك عــن  ــام تــأوَّ يعلمــون الكتــاَب إال أهّنــم يقرؤوَنــه. قــال ابــن هشــام: عــن أيب ُعبيــدة ويونــس أهنَّ

ثنــي أبــو ُعبيــدة بذلــك. قــال ابــن هشــام: وحدثنــي يونــس بــن حبيــب  العــرب يف َقــول اهلل ، حدَّ

النّْحــوي وأبــو ُعبيــدة: أن العــرَب تقــول: متنـّـى، يف معنــى: قــَرَأ. ويف كتــاب اهلل : )ڈ ڈ 

ــال:  ــج:52[، ق ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(] احل

وأنشدين أبو ُعبيدة النّْحوي)3(:

َل َليـــِله                                           وآِخـــَره واىف مِحَاَم امَلقاِدِر. متنّى كتاَب اهلل أوَّ

وأنشدين أيًضا)4(:

بوَر عىل ِرْسِل. متنّى كتاَب اهلل يف الليِل خالًيا                                        متَنَِّي داوَد الزَّ

وواِحــدُة األمــايِن: ُأْمنَِيــة. واألمــايِنُّ أيًضــا: أن يتمنـّـى الرجــُل املــاَل أو غــَره" )5(، وهــذا النقــُل عن 

أيب ُعبيــدة )ت:210هـــ( ليــس يف كتابــه )جمــاز القــرآن(، وال يف كتبــه املطبوعة.

)11  السرية النبوية، )569/2(.
)12  تنظر يف: السرية النبوية، )55/1، 10)، 0)5(، )2/))15.

))1  البيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــني، للخليــل بــن أمحــد، )390/8(؛ ومقاييــس اللغة، البــن فــارس، )277/5(؛ 
ولســان العرب، البــن منظــور، )294/15(.

ــط  ــم واملحي ــاري، )151/2(؛ واملحك ــاس، لألنب ــامت الن ــاين كل ــر يف مع ــر: الزاه ــة، ينظ ــب اللغ ــة كت ــبة يف عاّم ــال نس ــت ب ))1  البي
ــور، )294/15(. ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــيده، )511/10(، ولس ــن س ــم، الب األعظ

)15  السرية النبوية، )537/1(.
25



عــارًشا: يذكــر كثــًرا مــن تصاريــف األلفــاظ، مــن مثــل قولــه: "ومجــع َبِحــرية: بحائــر وُبُحــر. 

ــر:  ــاٍم األكث ــع ح ــيب. ومجـ ــوائب وُس ــر: س ــائبٍة األكث ــع س ــل. ومج ــل وُوُص ــة: وصائ ــع َوِصيل ومج

ــن  ــال اب ــرة:19[: ق ــاىل: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ] البق ــه تع ــد قول ــه عن ــوم")1(، وقول ُح

ــّيد، ِمــن ســاد َيُســود. وامَلّيــت،  هشــام:" الَصيِّــب: املطــر. وهــو ِمــن صــاَب َيُصــوب، مثــُل قوهلــم: السَّ

ــه: صياِئــب" )2(. ــن مــاَت َيُمــوت. ومجُع ِم

املبحث الثاين: 
شواهد غريب القرآن عند ابن هشام يف كتابه )السرية النبوية(

قــال ابــن الطّيــب الفــايس )ت:1170هـــ(: "املــراُد بالشــواهد عند علــامء اللســان: اجلُزئّيــات التي 

ُتذَكــر إلثبــات القواعــد مــن كالم اهلل تعــاىل، أو كالم رســوله ، أو كالم العــرب الَعْربــاء 

الثابتــِة فصاحُتهــم، املوثــوق بعربّيتهــم" )3(، وقــد تنّوعــت الشــواهد عنــد ابــن هشــام )ت:218هـــ( يف 

كتابــه يف الســرة إىل مــا يــأيت:

أّواًل: القرآن الكريم:

ل عــىل نبيِّــه حممــد ، املثَبــُت يف املصاحــف، املعجــُز بنفســه، املتعبَُّد  هــو: كالم اهلل املنــزَّ

.)4( بتالوته 

)11  السرية النبوية، )89/1(.
)12  السرية النبوية، )532/1(؛ وينظر: )532/1، 535(.

))1  رشح كفاية املتحفظ، )ص95(.
ــي،  ــرآن، للزرك ــوم الق ــان يف عل ــخاوي، )ص84(؛ والربه ــّراء، للس ــال الق ــر، )0/1)(؛ ومج ــن جري ــان، الب ــع البي ــر: جام ))1  ينظ

.)2((/1(
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

وهــو مــن أجــلِّ الشــواهد التــي اســتعملها ابــُن هشــام يف تفســر الغريــب، وقــد تكــّرر اســتعامله 

ة، وذلــك يمّثــل مــن ممــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبُته: )).)1 1%. لــه ))2( مــرَّ

ومــن أمثلــة تلك الشــواهد قولــه يف قولــه تعــاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ] البقــرة:89[: "قــال ابــن هشــام: يســَتفتحون: يســَتنرصون. ويســَتفتحون 

أيًضــا: يتحاكمــون. ويف كتــاب اهلل تعــاىل: )ک ک ک ک گ گ گ گڳ(] األعــراف:89[")1(، 

وقــال يف قولــه تعــاىل: )ک ک ک ک( ] اجلاثيــة:7[: "قــال ابــن هشــام: األّفــاك: الكــّذاب. ويف كتاب اهلل 

تعــاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی(] الصافــات:152-151[ ")2(.

ــاىل: )ہ ھ  ــه تع ــو قول ــن نح ــرٌة، م ــدٌة ظاه ــرب عدي ــة الع ــرآن بلغ ــزول الق ــات يف ن واآلي

ــافعي  ــال الش ــه:113[، ق ــه: )ىئ يئ جب حب(] ط ــف:2[، وقول ھ ھ ھ ے(] يوس

ــرب")3(. ــان الع ــاب اهلل يشٌء إال بلس ــن كت ــس م ــىل أن لي ــدّل ع ــرآُن ي )ت:204هـــ(: "والق

وقــد انعقــدت كلمــُة أئّمــة اللغــة عــىل أن القــرآَن الكريــم أجــلُّ وأصــحُّ وأفصــُح مــا تثبــُت بــه 

ــعر")5(،  ــِة ِمــن الشِّ اللغــُة بإمجــاٍع)4(، قــال الفــّراُء )ت:207هـــ(: "والِكتــاُب أعــَرُب وأقــوى يف احلُجَّ

ــه يف  ــاُج ب ــاز االحتج ــه ج ــِرَئ ب ــه ُق ــا ورَد أنَّ ــكلُّ م ــرآُن ف ــا الق ــيوطي )ت:911هـــ(: "أمَّ ــال الس وق

ــايس )ت:1170هـــ(:  ــب الف ــن الطّي ــال اب ا")6(، وق ــاذًّ ــاًدا أم ش ــًرا أم آح ــواٌء كان متوات ــة؛ س العربي

ــة  ــون العلمي ــع الفن ــه يف مجي ــم، واالحتجــاج ب ــني العلــامء يف االســتدالل بالقــرآن العظي "الخــالف ب

ــا بأنواعــه الثالثــة")7(. ــا ونحــًوا وبياًن عــىل اختالفهــا وكثرهتــا، وال ســّيام علــوم اللســان؛ لغــًة ورصًف

)11  السرية النبوية، )212/1(.
)12  السرية النبوية، )358/1(؛ وينظر: )107/2(.

))1  الرسالة، )ص42(.
))1  ينظــر: االقــرتاح يف أصــول النَّحــو، للســيوطي، )416/1(؛ ورشح كفايــة املتحفــظ، البــن الطيــب الفــايس، )ص100(؛ ويف أصــول 

النحو، لســعيد األفغــاين، )ص28(.
)15  معاين القرآن، )14/1(.

))1  فيض نرش االنرشاح، )416/1(؛ وينظر: خزانُة األدب، )9/1(.
))1  رشح كفاية املتحفظ، )ص96(.
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وابــن هشــام يف مجيــع مواضــع استشــهاده بالقــرآن يصــّدره بقولــه: "ويف كتــاب اهلل " إال مــا 

نــدر، ويقّدمــه عــىل مــا ســواه مــن الشــواهد، كــام عنــد قولــه تعــاىل: )چ ڇ ڇ(] البقــرة:204[: " 

: الــذي َيشــَغب فتشــتدُّ خصومتــه. ومجعــه: ُلــّد. ويف كتــاب اهلل : )ٺ  قــال ابــن هشــام: األَلــدُّ

ٿ ٿ ٿ( ] مريــم:97[، وقــال املهلهــل بــن ربيعــة الّتغلبــي، واســمه امــرؤ القيــس، وُيقــال: عــدّي بــن 

:)1 ( ربيعة

ا ولِينًا                             وَخصيـــاًم ألــَدَّ ذا ِمعالِق")2(. إن حتت األحجاِر حدًّ

وقــد يكتفــي بذكــر الشــاهد مــن القــرآن عــن ذكــر غــره مــن الشــواهد؛ اكتفــاًء بــه واســتغناًء، 

أو اختصـــاًرا، مـن نـحو قـوله عنـد قولـه تعـــاىل: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ( ] البقرة:89[: 

قــال ابــن هشــام: "يســَتفتحون: يســَتنرصون. ويســَتفتحون أيًضــا: يتحاكمــون. ويف كتــاب اهلل تعــاىل: 

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ(] األعــراف:89[")3(، ومل يذكــر لــه شــاهًدا آخــر.

وقــد جــاء استشــهاده بالقــرآن لبيــان األلفــاظ حينًــا، ولبيــان األســاليب حينًــا آخــر، وعاّمــة مــا 

ســبق مــن أمثلــة هــو يف بيــان األلفــاظ، ومثــال بيــان األســلوب قولــه عنــد قولــه تعــاىل: )ڃ ڃ چ 

ــوا.  ــب)4(: أن ال يؤت ــذا املذه ــوا" يف ه ــى "أن يؤت ــور:22[: "فمعن چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(] الن

ــوا. )ٺ ٺ  ــد: أن ال تِضل ــاء:176[، يري ــاب اهلل : )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(] النس ويف كت

ٺ ٿ ٿ ٿ(] احلــج:65[، يريــد: أن ال تقــع عــىل األرض" )5(، وقــال يف قولــه تعـــاىل: )ائ ەئ(                                                                                                    

] العلــق:17[: "فلَيـــدُع أهـَل ناديـه.

 كـام قــال تعــاىل: )ڱ ڱ( ] يوسف:82[، يريد: أهَل القرية" )6(.

)11  جماز القرآن، أليب عبيدة، )13/2(.
)12  السرية النبوية، )174/2(؛ وينظر: )107/2، 547(.

))1  السرية النبوية، )212/1(.
))1  أي ما ذكره قبل ذلك من أن معنى )يأتِل(: حيلف.

)15  السرية النبوية، )304/2(.

))1  السرية النبوية، )312/1(.
28



منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ثانًيا: القراءات:

وهي: كيفيَُّة أداِء الكلامِت القرآنيَِّة اتِّفاًقا واختالًفا، مع َعزِو ُكلِّ وجٍه لناِقِله )1(.

ــل مــن  ــني يف موضــع واحــد، وذلــك يمّث ــُن هشــام يف تفســره للغريــب مّرَت ــد اســتعملها اب وق

ــبُته: )1%1. ــا نس ــاهد، م ــا )202( ش ــغ عدده ــواهده البال ــوع ش مم

ــث  ــال:61[، حي ــاىل: )ی ی ی ی جئ(] األنف ــه تع ــب قول ــره غري ــع يف تفس ــك املوض وذل

ــد:35[،  ــاب اهلل : )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(] حمم ــح. ويف كت ل ــا: الصُّ ــْلم أيًض قال:"والسَّ

ــْلِم()2(، وهــو ذلــك امَلعنــى، قــال زهــر بــن أيب ُســلمى)3(: وُيقــرُأ: )إىل السِّ

لَم واسًعا                            بامٍل وَمعروٍف من الَقْوِل َنْسَلِم. وقد ُقلُتام إن ُندرك السِّ

وهــذا البيــُت يف قصيــدٍة لــه. قــال ابــن هشــام: وبلَغنــي عــن احلســن بــن أيب احلَســن الَبــرصي أّنــه 

كان يقــول: )ی ی    ی( ] األنفــال:61[ لإلســالم)4(. ويف كتــاب اهلل: )ھ ے ے ۓ ۓ 

ــْلِم()5(، وهــو: اإلســالم. قــال ُأمّيــة بــن أيب الّصلــت)6(: ڭ ڭ(] البقــرة:208[، وُيقــرُأ: )يف السَّ

فام أناُبوا لَسْلٍم حني ُتنِذُرهم                               ُرْسُل اإلله وما كانوا له َعُضدا.

ــْلم. قــال طرفــة بــن  ــٍو ُتعَمــل ُمســتطيلًة: السَّ ــدٍة لــه. وتقــوُل العــرُب لَِدْل وهــذا البيــُت يف قصي

العبــد، أحــُد بنــي َقيــس بــن ثعلبــة، يصــُف ناقــًة لــه)7(:

ِد. هلا ِمرفقـــان َأْفتالن كأنَّام                                  مَتـــُرُّ بَسْلَمْي دالٍِح ُمتَشـدِّ

ــارات،  ــف اإلش ــزري، )ص49(؛ ولطائ ــن اجل ــني، الب ــد املقرئ ــي، )318/1(؛ ومنج ــرآن، للزرك ــوم الق ــان يف عل ــر: الربه )11  ينظ
للقســطالين، )170/1(.

)12  قراءة محزة وشعبة عن عاصم. ينظر: السبعة، البن ماهد، )ص601(.
))1  ديوانه، )ص106(.

))1  مل أجده عن احلسن، ويشبهه قول ابن عباس: للطاعة. ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم، )235/8(.
)15  قراءة ابن كثر ونافع والكسائي. ينظر: السبعة، البن ماهد، )ص180(.

))1  مل أجده عند غر ابن هشام.
))1  ديوانه برشح األعلم الشنتمري، )ص33(، وفيه: "ُأِمّرا بَسْلَمْي دالٍِج".
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وُيروى: دالِج)1(. وهذا البيُت يف قصيدٍة له" )2(.

ــوال  ــن أق ــا م ــوى يف عربيَّتِه ــي أق ــا، وه ــِة ُمطلًق ــٌة يف العربيَّ ــاّذها ُحجَّ ــا وش ــراءات متواتره والق

الســلف زمــن االحتجــاج، فضــاًل عــن َنَقلــة اللغــة مــن أهــل العربيــة؛ ألنَّ منهــا مــا قــرَأ بــه النبــيُّ 

ــامن  ــف عث ــىل مصح ــوا ع ــى أمجع ــرام M، حت ــه الك ــه أصحاُب ــرَأ ب ــّم ق ــا، ث  زمنً

ِة مــا ُيســّمى   قــراءًة ورســاًم، قــال ابــن ِجنِّــي )ت:392هـــ(: "لكــنَّ غرَضنــا أن ُنــِرَي وجــَه قــوَّ

ــِة ُمهلــَة ميدانِــه؛ لئــال  ــِة الروايــِة بِِجرانِــه، آخــٌذ ِمــن َســمِت العربيَّ ــه ضــارٌب يف صحَّ اآلَن شــاّذًا، وأنَّ

ــه. ومعــاذ اهلل! وكيــف يكــوُن هــذا  ــه، أو هتمــٌة ل ــام هــو غــضٌّ ِمن ــه إنَّ ــِرٌي)3( أنَّ العــدوَل عن ــَرى َم َي

والروايــُة ُتنميــِه إىل رســوِل اهلل  ، واهلل تعــاىل يقــوُل )ڻ ڻ ڻ ڻ(] احلــرش:7[، 

وهــذا حكــٌم عــامٌّ يف املعــاين واأللفــاِظ، وأخــُذه هــو األخــُذ بــه. فكيــف يســوُغ مــع ذلــك أن ترفَضــه 

وجتتنَبــه! فــإن َقــرُص يشٌء ِمنــه عــن بلوِغــه إىل رســوِل اهلل  ، فلــن يقــرُصَ عــن وجــٍه ِمــن 

نــا وإن مل نقــرأ يف التِّــالوِة بــه خماَفــَة االنتشــاِر فيــه، وُنتابــُع  اإلعــراِب داٍع إىل الفســحِة واإلســهاِب، إال أنَّ

ــه ممــا أمــَر اهلل  ــا نعتقــُد قــوَة هــذا املســّمى شــاّذًا، وأنَّ َمــن َيتَبــُع يف القــراءِة كلَّ جائــٍز روايــًة ودرايــًة، فإنَّ

تعــاىل بتقبُِّلــه، وأراَد منَّــا العمــَل بموجبـِـه، وأنــه حبيــٌب إليــه، ومــريضٌّ ِمــن القــوِل لديــه. نَعــْم، وأكثــُر 

مــا فيــه أن يكــوَن غــُره ِمــن املجتمــِع عندهــم عليــه أقــوى ِمنــه إعرابــًا، وأهنــُض قياســًا؛ إذ مهــا مجيًعــا 

.)4("M ــلِف ــاِن مســنداِن إىل السَّ مرويَّ

ــال  ــا، ق ــراءة هب ــن الق ــٌة ع ــٌة ُمنفكَّ ــي جه ــااًل، وه ــٌة إمج م ــا، مقدَّ ــٌة قطًع ــراءاِت ثابت ــة الق فعربيَّ

ــِة، إذا مل  ِة يف العربيَّ ــاذَّ الســيوطي )ت:911هـــ(: "وقــد أطبــَق النَّــاُس عــىل االحتجــاِج بالقــراءاِت الشَّ

ُتالـِـف قياســًا معروفــًا، بــل ولــو خاَلَفْتــه حُيتــجُّ هبــا يف مثــِل ذلــك احلــرِف بعينـِـه وإْن مل جُيــْز القيــاُس 

)11  هي رواية الديوان، كام يف املرجع السابق.
)12  السرية النبوية، )674/1(.

جُل املقبوُل يف َخلِقه وُخُلِقه. ينظر: لسان العرب، )148/20(. ))1  امَلِري: هو الرَّ
))1  املحتسب، )103/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ِة ال أعلــُم فيــه خالفــًا بــني النُّحــاة")1(، وقــال  ــاذَّ ــه ِمــن االحتجــاِج بالقــراءِة الشَّ عليــه ..، ومــا ذكرُت

البغــداديُّ )ت:1093هـــ(: "فكالمــه عــزَّ اســُمه أفصــُح كالم وأبَلُغــه، وجيــوز االستشــهاد بمتواتــره 

ه")2(. ــاذِّ وش

ــا:  ــْلم أيًض ــه: "والسَّ ــام يف قول ــا، ك ــراءات توجيَهه ــهاده بالق ــع استش ــام م ــن هش ــع اب ــد مج وق

ــْلِم( ـــلح. ويف كتـــاب اهلل : )ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ(] حممــد:35[، وُيقـــرُأ: )إىل السِّ الصُّ

)3(، وهــو ذلــك امَلعنــى"، وقــال: "ويف كتــاب اهلل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(                                                                                                                              

ــالم")5(. ــو: اإلس ــْلِم()4(، وه ــرُأ: )يف السَّ ــرة:208[، وُيق ] البق

ثالًثا: السنة النبوية:

وهــي: مطلــق آثــار رســول اهلل . قــال أمحــد بــن حنبــل )ت:241هـــ(: "الســنة عندنا 

آثــار رســول اهلل  ، والســنة تفس القــرآن")6(.

ــواهده  ــوع ش ــن مم ــل م ــك يمّث ــني، وذل ــب مّرَت ــره للغري ــام يف تفس ــُن هش ــتعملها اب ــد اس وق

ــبُته: )1 1%. ــا نس ــاهد، م ــا )202( ش ــغ عدده البال

ــن  ــال اب ــرة:84[: "ق ــاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ(] البق ــه تع ــان يف قول ــذان املوضع وه

ــه.  : أي َهراَق قَّ ــزِّ ــَفَك ال ــه. وَس ــه: أي صبَّ ــَفَك دَم ــرب: َس ــوُل الع ــون. تق ــِفكون: تُصّب ــام: َتْس هش

)11  فيض نرش االنرشاح، )416/1(.
)12  خزانة األدب، )9/1(؛ وينظر: يف أصوِل النَّحو، لألفغاين، )ص45(؛ وضوابط الفكر النَّحوّي، للخطيب، )296/1(.

))1  قراءة محزة وشعبة عن عاصم. ينظر: السبعة، البن ماهد، )ص601(.
))1  قراءة ابن كثر ونافع والكسائي. ينظر: السبعة، البن ماهد، )ص180(.

)15  السرية النبوية، )674/1(.
))1  طبقات احلنابلة، أليب يعىل، )226/1(.
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 قال الشاعر)1(:

وُكنّا إذا ما الّضيُف َحلَّ بأرِضنا                                َسَفْكنا ِدماَء الُبْدِن يف ُتربِة احلَاِل.

قــال ابــن هشــام: َيعنــي )باحَلــال(: الّطــني الــذي خُيالطــه الّرمــل. وهــو الــذي تقــول لــه العــرب: 

ــْهَلة. وقــد جــاَء يف احلديــث: »أّن جربيَل مّلــا قــال فرعــون: )ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( السَّ

] يونــس:90[ أخــَذ ِمــن َحــاِل البحــر وَحَأتِــه فــرَب بــه وجــَه فرعــون«)2(، واحلَــاُل مثـــُل احلَْمــَأة" )3(، 

وعنــد قولــه تعــاىل: )چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ] الكهــف:8[: "قــال ابــن هشــام: الّصعيــد: األرض. 

ّمــة يصــُف ظبًيــا صغــًرا)4(: ومجُعــه: ُصُعــد. قــال ذو الرُّ

حى ترمي الّصعيَد به                                        دّبابٌة يف ِعظاِم الرأِس ُخرطوُم. كأّنه بالضُّ

وهــذا البيــت يف قصيــدٍة لــه. والّصعيــد أيًضــا: الطريــق. وقــد جــاَء يف احلديــث: »إياكــم والقعــوَد 

عــدات«)5( يريُد الّطــُرق" )6(. عــىل الصُّ

  ــوُل اهلل ــاىل، ورس ــاب اهلل تع ــد كت ــة بع ــه اللغ ــُت ب ــا تثب ــلُّ م ــة أج ــنة النبوي والس

م كالَمــه يف الفصاحــِة والبيــاِن كالُم بــرٍش بإمجــاٍع)7(، قــاَل  أفصــُح العــرب قاطبــًة، وال يتقــدَّ

الّشــافعي)ت:204هـ(: "ولســان العــرب أوســُع األلســنة مذهًبــا، وأكثُرهــا ألفاًظــا، وال نعلمــه حييــط 

.)8( " ــيٍّ ــُر نب ــاٌن غ ــه إنس ــع علم بجمي

)11  أقدم من ذكره ابن هشام، ومل ينسبه، وينظر: لسان العرب، )191/11(.
)12  أخرجه أمحد يف مسنده، )82/4(، ح)2203(؛ والرتمذي يف اجلامع، )287/5(، ح)3107(.

))1  السرية النبوية، )539/1(.
))1  ديوانه، )389/1(.

)15  أخرجه أمحد يف مسنده، )131/18(، ح)11586(؛ وينظر: رشح السنة، للبغوي، )305/12(.
))1  السرية النبوية، )303/1(.

))1  ينظر: املزهر، )165/1(؛ وفيض نرش االنرشاح، )446/1(؛ ويف أصول النحو، )ص47(.
)18  الرسالة، )ص42(؛ وينظر: الّصاحبي، )ص24(.

32



منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــة اللغــة،  ــة أئمَّ وقــد ســار عــىل االحتجــاج بحديــث النبــي  يف اللغــة والنحــو عامَّ

ريــن)1( ومنــَع مــن  ــف يف ذلــك، حتــى ظهــر بعــُض علــامء اللغــة املتأخِّ وال ُيعلــم عــن أحدهــم التوقُّ

ــُة  ــت األئمَّ ــل)2(، ومل يلتف ــض الِعل ــا؛ لبع ــة وأحكاِمه ــد العربي ــح قواع ــث لتصحي ــهاد باحلدي االستش

ــال  ــه، ق ــىل خالف ــيُّ ع ــم العم ــد إمجاُعه ــل انعق ــَأه، ب ــوا خط ــد أن بيَّن ــول، بع ــك الق ــون إىل ذل ق املحقِّ

قــني إال وهــو يســتدلُّ  ــب الفــايس )ت:1170هـــ(: "مــا رأيــت أحــًدا مــن األشــياخ املحقِّ ــُن الطَّّي اب

ــة، ويســتنبطون مــن األحاديــث النَّبويــِة األحكاَم  باألحاديــث عــىل القواعــد النَّحويــة واأللفــاِظ اللغويَّ

ــا  ــتخرجون منه ــام يس ــانيَِّة، ك ــوم اللس ــواع العل ــن أن ــك م ــَر ذل ــَة، وغ ــَة واللغوي في ــَة والرصَّ النَّحوي

ــة" )3(. عي ــكاَم الرشَّ األح

ــُة النَّحــِو األوائــِل ِمــن  َقتــه إحــدى الباحثــاِت)4( فقــد بلــَغ مــا استشــهَد بــه أئمَّ وبحســِب مــا حقَّ

ــِة تلــك  )5(. ولعــلَّ ِمــن ســبِب قلَّ
M حابــِة احلديــِث ))8( حديثــًا رشيفــًا، و))2( أثــرًا عــن الصَّ

  ــوِل اهلل ــبِة يشٍء إىل رس ــن نِس ــم ِم ــن هتيُّبِه ــه ِم ــا نعلُم ــا م ــبِة إىل غِره ــواهِد بالنِّس الشَّ

دون العلــِم بثبوتِــه، ومل يُكــْن ِمــن شــأن أهــل اللُّغــة الفحــُص عــن ذلــك، ومل تظهــر ماميــُع احلديــث 

ــنن األربعــة ومســند أمحــد إال بعــد اســتتامم البنــاء ألصــول كالم العــرب  حيَحــني والسُّ املعتمــدة، كالصَّ

وقواعــِده بســنني طويلــة )6(.

ُل َمن أظهَر هذا القوَل أبو احلسن ابُن الّضائع )ت:680هـ(، وتبعه أبو حّيان األندليّس )ت:745هـ(. )11  أوَّ
ــدادّي  ــو، )446/1(، والبغ ــول النح ــرتاح يف أص ــيوطّي )ت:911هـــ( يف االق ــِل الس ــن التَّفصي ــيٍء ِم ــألِة ب ــذه املس َض هل ــرَّ )12  تع
ــم عنهــا وأجــاد ابــُن الطّيــب الفــايس؛ )ت:1170هـــ( يف كتاَبْيــه: رشح  )ت:1093هـــ( يف خزانــة األدب، )9/1(؛ وأوىف مــن تكلَّ
ــٌد ألقــوال  ــِة املتحّفــظ، )ص96(، وفيــض نــرش االنــرشاح، )446/1(؛ ويف ضوابــط الفكــر النحــوي، )339/1( حتريــٌر جّي كفاي

ــامء، ومجــٌع واٍف لألبحــاث املعــارصة فيهــا. العل
))1  رشح كفاية املتحفظ، )ص100(.

ــا  ــت إحصاَئهــا مّم ــد مجَع يــف )ص88(، وق ــِث الرشَّ ــن االحتجــاِج باحلدي ــُف النُّحــاِة ِم ــا: موق ــي، يف كتاهِب ))1  هــي د. خدجيــة احلديث
ذكــَره أبــو عمــرو بــن العــالء )ت:154هـــ(، واخلليــُل بــن أمحــد )ت:175هـــ(، وســيبويه )ت:180هـــ(، والفــّراء )ت:207هـــ(، 

مــني. جــاج )ت:311هـــ(، وغُرهــم مــن أئمــة اللغــة املتقدِّ د )ت:285هـــ(، والزَّ وامُلــربِّ
ــىل  ــا ع ــِة قواعَده ــِة اللغ ــاِء أئم ــواهد لبن ــاءات وش ــام إحص ــف، )ص93، 335(، ففيه ــوي الرشي ــث النب ــاة واحلدي ــر: النُّح )15  وينظ

ــِف. ــوّي الرّشي ــِث النب احلدي
ــاِب  َن النَّحــُو يف كت ــِح ســنَة )233هـــ(، وذلــك بعــَد أن ُدوِّ حي ــه الصَّ ــِف كتابِ ــن تألي ــَح بعــُض الباحثــني أنَّ البخــاريَّ فــرَغ ِم ))1  رجَّ
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وابــن هشــام كــام رأيــَت يقــّدم استشــهاده بقولــه: "وقــد جــاء يف احلديــث"، وتلــك عــادة عاّمــة 

ــن  ــه، أو م ــر راوي ــم بذك ــهاد، دون التقدي ــارشة يف االستش ــث مب ــراد احلدي ــني: إي ــة املتقدم ــل اللغ أه

أخرجــه عنــه)1(، وذلــك أنــه يف أقــّل أحوالــه ُيعامــل معاملــة كالم العــرب الــذي يؤخــذ عّمــن جــاء بــه 

مــن ثقــات النّقَلــة، دون النظــر إىل مــا ســوى ذلــك، عــىل مــا ســيأيت بياُنــه يف شــواهد )لغــة العــرب( 

بــإذن اهلل.

رابًعا: أقوال السلف:

حابــة والّتابعــني وأتبــاع الّتابعــني، ممَّــن التــزم الكتاَب  ويــراد هبــم: أهــُل القــرون املفّضلــة مــن الصَّ

.)2 نة) والسُّ

وقــد اســتعمل ابــُن هشــام )ت:218هـــ( أقواهلــم يف تفســره للغريــب يف ))( مواضــع)3(، وذلــك 

يمّثــل مــن ممــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبُته: )).) 1%.

ــن  ــال اب ــران:44[: ق ــاىل: )ۉ ۉ ې ې ې ې(] آل عم ــه تع ــه يف قول ــك قول ــال ذل ومث

ــا  ــْدُح زكرّي ــرَج ِق ــا، فخ ــا عليه ــَتَهموا هب ــي اس ــم الت ــي: ِقداَحه ــهاَمهم، يعن ــم: س ــام: "أقالَمه هش

هــا. فيــام قال احلســُن بــن أيب احلســن البــرصي)4(")5(، وقــال يف قولــه تعــاىل: )ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  فضمَّ

ىئ ىئ ی ی ی ی(] النســاء:51[: "قــال ابــن هشــام: اجِلْبــت عنــد العــرب: مــا 

ُعبــَد مــن دون اهلل . والطاغــوت: كلُّ مــا َأضــلَّ عــن احلــق. ومجــع اجِلْبــت: ُجبــوت. ومجــع 

ــحر.  الطاغــوت: طواغيــت. قــال ابــن هشــام: وبلَغنــا عــن ابــن أيب َنجيــٍح)6( أنــه قــال: اجِلْبــت: السِّ

سيبويه بام يزيُد عن نصِف قرٍن. ينظر: ضوابط الفكر النحوي، )370/1(.
)11  تنظر: املراجع السابقة يف االحتجاج باحلديث النبوي يف النحو واللغة.

)12  ينظر: رشح صحيح مسلم، للنووي، )67/6(؛ وتنبيه الرجل العاقل، البن تيمية، )577/2(.
))1  ينظر: السرية النبوية، )55/1، 363()موضعان(،) 562، 580، 674(، )107/2 ()موضعان(، )303(.

))1  جامع البيان، البن جرير، )352/5(.
)15  السرية النبوية، )580/1(.

))1  هو عبد اهلل بن أيب َنجيح يسار املكي. وهو راوي تفسَر ماهد، واألثر يف تفسري جماهد، )161/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

والطاغــوت: الشــيطان" )1(.

وقــد نــصَّ العلــامء عــىل أن الصحابــَة أعلــُم بالغريــب مــن أهــل الغريــب، وأن الصــواَب يف قوهلم 

دوهنــم، ومــن ذلــك قــول ابــن جريــر )ت:310( يف تعليِقــه عىل قــول الراجــز)2(:

                                                    ُغدَوَة حتى َدَلَكْت بِراِح.

ــُع  ــه يض ــي: أنَّ ــه يعن ــاء فإنَّ ــس الب ــراِح( بك ــك )بِ ــن روى ذل ــاء، فم ــح الب ــراِح. بفت ــروى: َب "وُي

ــه عــىل حاجبــه مــن ُشــعاعها؛ لَينظــر مــا بقــَي مــن غياهِبــا. وهــذا تفســر أهــل الغريــب؛  النّاظــُر كفَّ

أيب عبيــدة، واألصمعــي، وأيب عمــرو الشــيباين)3(، وغِرهــم. وقــد ذكــرُت يف اخلــرِب الــذي رَويــُت عــن 

ــه قال حــني غربت الشــمس: "َدلَكــْت بـِـراٍح". يعنــي: بـــ)راٍح( مكاًنا. ولســُت  عبــد اهلل بــن مســعود أنَّ

أدري هــذا التفســر - أعنــي قوَلــه: بِــراٍح مكاًنــا - مــن كالم مــن هــو يف اإلســناد، أو مــن كالم عبــد 

ــه كان أعلــم بذلــك مــن أهــل الغريــب الذيــن ذكــرُت  اهلل؟ فــإن يُكــن مــن كالم عبــد اهلل، فــال شــكَّ أنَّ

ــواب يف ذلــك قوُلــه دون قوهِلــم، وإْن مل يكــن مــن كالم عبــد اهلل، فــإنَّ أهــَل العربيــة  قوهَلــم، وأنَّ الصَّ

ــه ابــُن جنّــي )ت:392هـــ( إىل مثــل هــذا املعنــى يف قولــه عــن  كانــوا أعلــَم بذلــك منــه" )4(، وقــد نبَّ

ــه  ــنُّ بابــن عبــاس، فُيقــال: إنَّ تأويــٍل البــن عبــاس  اســَتغرَب ظاهــَره: "ينبغــي أن حُيســن الظَّ

أعلــُم بُلغــة القــوم مــن كثــٍر مــن ُعلامِئهــم" )5(.

ــلف يف مســائل اللُّغــة هــو املطابــق ألصــول االســتدالل عند أهــل اللغة،  واالستشــهاُد بأقــوال السَّ

ة االســتعامل العــريبِّ مــا ُيْؤثــر عــن بعض الســلف  قــال ابــن عاشــور )ت:1393هـــ(: "ويدخــل يف مــادَّ

)11  السرية النبوية، )562/1(.
)12  هو يف معاين القرآن، للفراِء، )129/2(؛ وجماز القرآن، أليب عبيدة، )388/1(.

ــيبايّن، أبــو عمــرو البغــدادّي، واســُع العلــِم باللُّغــِة والّشــعِر، حافــٌظ للَغريــِب، صنَّــف: اجليــَم، والنَّــوادر،  ))1  إســحاُق بــن ِمــرار الشَّ
ومــات ســنة )206هـــ(. ينظــر: مراتــُب النَّحوّيــني، )ص111(؛ بغيــة الُوعــاة، )439/1(.

))1  جامع البيان، )28/15(، وينظر منه: )626/7(.
)15  املحتسب، ) 403/2(.
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يف َفهــم معــاين بعــض اآليــاِت عــىل قوانــني اســتعامهِلم")1(، وإقــالُل أهــل اللغــة مــن االستشــهاد هبــا 

ــك  ــبب ذل ــن س ــلَّ م )2(؛ ولع ــويِّ ــث النَّب ــهاِد باحلدي ــن االستش ــبيِّ م ــم النِّس ــس إقالهِل ــن جن ــو م ه

ــع القبائــل والبــوادي؛ جلمــع ُلغــات أهلهــا،  تهــم إىل التلقــي عــن األعــراب، وتتبُّ أيًضــا انــرصاُف مهَّ

نــْت  وحفظِهــا، وتدوينهــا، فانشــغلوا بذلــك عــن اســتخراج مثلــه مــن كالم الســلف، والذيــن قــد ُدوِّ

أي يف األخــذ عــن املتأخريــن مــن العــرب؛  كثــٌر مــن أقواهلــم، مــع مــا لبعــض أهــل اللغــة مــن الــرَّ

رعايــًة للُّغــِة القديمــِة واهتامًمــا هبــا )3(.

وقــد أكثــر ابــُن هشــام النقــل عــن احلســن البــرصي )ت:110هـــ(؛ إذ هــو بلدّيــه، وموضعــه مــن 

العلــم والفصاحــة ال خيفــى، وبلغــت شــواهده عنــه ُثلَثــي شــواهد أقــوال الســلف، منهــا موضَعــنْي مل 

أجدمهــا عــن احلســن )ت:110هـــ( إال عنــد ابــن هشــام ومل أجدمهــا عنــد غــره، وهــي:

1- )ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(] النــور:22[: "وُيقــال: وال َيأَتــل أولــو الَفضــل: 

وال حَيلــف أولــو الَفضــل. وهــو َقــول احلســن بــن أيب احلســن البــرصي)4(، فيــام بلَغنــا عنــه" )5(.

ــه  ــرصي أّن ــن الَب ــن أيب احلَس ــن احلســن ب ــي ع 2- )ی ی ی ی جئ(] األنفــال:61[: "وبلَغن

ــالم)6(" )7(. ــال:61[ لإلس ــول: )ی ی ی( ] األنف كان يق

وهــذه اآلثــار يســتفيد منهــا املفــّس يف مجعــه آلثــار الســلف، ويعتــرب هبــا، وليســت موجــودة فيــام 

)11  التحرير والتنوير، )23/1(.
)12  ينظر: االستدالل يف التفسري، لنايف الزهراين، )ص420(.

))1  ينظر: املرجع السابق، )ص432(.
( كــام يف القــراءات الشــاذة، البــن خالويــه، )ص101(، ومقتــى  ))1  مل أجــده عــن احلســن هبــذا اللفــظ، وهــو معنــى قراءتــه: )وال يتــألَّ
ســبب النــزول الــذي أخرجــه عنــه ابــن املنــذر يف تفســره كــام يف الــدر املنثــور، )705/10(، وفيــه: أن أبــا بكــر منــع نفقتــه عــىل 

رجــٍل مــن قرابتــه مّلــا خــاض يف أمــر عائشــة J، وحلــف أاّل ينفــق عليــه، فنزلــت اآليــة.
)15  السرية النبوية، )303/2(.

))1  مل أجده عن احلسن، ويشبهه قول ابن عباس: للطاعة. ينظر: تفسري القرآن العظيم، البن أيب حاتم، )235/8(.
))1  السرية النبوية، )674/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

مُجــَع مــن تفســر احلســن البــرصي)1(.

وعاّمــُة مــا نقلــه ابــن هشــام مــن أقــوال الســلف بالغــاٌت غــُر ُمســندة، حاهلــا حــال مــا استشــهد 

بــه مــن األحاديــث النبوّيــة، وقــد ســبقت اإلشــارة هنــاك إىل وجــه ذلــك.

خامًسا: كالم العرب:

ُ بــه العــرُب عــن مقاصِدهــا؛ ِمــن ألفاظِهــا، وأســاليِب معانيهــا التــي ُتــوَرُد هبــا)2(.  هــو: مــا ُتعــربِّ

وينقســم إىل: ِشــعر ونثــر.

وقــد اســتعمل ابــُن هشــام كالَم العــرب يف تفســره لغريــب القــرآن يف )2)1( موضًعــا، وذلــك 

يمّثــل مــن ممــوع شــواهده البالــغ عددهــا )202( شــاهد، مــا نســبُته: )1%80.2.

ا بنسبة )).1%12. ا بنسبة )).)8%1، و)20( شاهًدا نثريًّ وكان منه )2)11 شاهًدا شعريًّ

ومــن أمثلــة استشــهاده بــه قولــه يف قولــه تعــاىل: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ(  ] البقــرة:78[: "قــال ابــن هشــام: وحدثنــي يونــس بــن حبيــب النّْحــوي وأبــو ُعبيــدة: أن العــرَب 

تقــول: متنـّـى، يف معنــى: قــَرَأ ..، قــال: وأنشــدين أبــو ُعبيــدة النّْحــوي)3(:

َل َليـِله                                         وآِخــَره واىف مِحَــاَم امَلقــاِدِر. متنّــى كتــاَب اهلل أوَّ

)11  ينظر: تفسري احلسن البرصي، ملحمد عبد الرحيم، )406/1(، )156/2(.
)12  اخلصائص، )87/1(؛ وينظر: تاج العروس، )462/39(؛ واملعجم الوسيط، )ص831(.

))1  البيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــني، للخليــل بــن أمحــد، )390/8(؛ ومقاييــس اللغة، البــن فــارس، )277/5(؛ 
ولســان العرب، البــن منظــور، )294/15(.
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وأنشدين أيًضا)1(:

بوَر عىل ِرْسِل")2(. متنّى كتاَب اهلل يف الليِل خالًيا                         متَنَِّي داوَد الزَّ

ــن  ــال اب ــران:61[: "ق ــاىل: )ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ(  ] آل عم ــه تع ــه يف قول وقول

ــة)3(: ــن ثعلب ــي قيــس اب ــال أعشــى بن ــة. ق ــدة: َنبَتهــل: ندعــو باللعن ــو عبي ــال أب هشــام: ق

ها َيوًما وَنبَتهُل. ْلَتها َحَطًبا                                               َنعوُذ من رشِّ ال تقُعدنَّ وقد أكَّ

ــَل اهلل فالًنــا. أي: لعنَــه.  وهــذا البيــُت يف قصيــدٍة لــه. يقــول: ندعــو باللعنــة. وتقــول العــرب: هَبَ

َلــة اهلل. أي: لعنــة اهلل" )4(. َلــة اهلل. قــال ابــن هشــام: وُيقــال: هُبْ وعَليــه هَبْ

ــة العربيــة يف أن  ــه اللُّغــُة، و"ال خــالف بــني أئّم ــُت ب وكالم العــرب أوســُع وأشــمُل مصــدٍر تثب

ــه؛ نْظَمــه ونْثــَره ُيســتدلُّ بــه عــىل إثبــات القواعــد العربيــة مطلًقــا؛ مــن لغــٍة، ورصٍف،  كالَم العــرب ُكلَّ

ونحــٍو، وغــر ذلــك" )5(.

ــوِق  ــاِء امَلوث ــن الفصح ــَت ع ــام ثب ــام "ب ــجُّ منُه ــام حُيت ــَر. وإنَّ ــعَر والنَّث ــرِب: الشِّ ــمُل كالُم الع ويش

ــٍة  ــوٍل علمّي ــىل أص ــرب ع ــة الع ــهاده بلغ ــام يف استش ــن هش ــار اب ــك س ــِق ذل ــم" )6(، ولتحقي بعربيَّتِه

ــأيت  ــام ي معتــربة، تضمــن صّحــة تلــك الشــواهد، وســالمة منهــج اســتعامهلا يف تفســر الغريــب، وفي

ــا: بياهن

ــط  ــم واملحي ــاري، )151/2(؛ واملحك ــاس، لألنب ــامت الن ــاين كل ــر يف مع ــر: الزاه ــة، ينظ ــب اللغ ــة كت ــبة يف عاّم ــال نس ــت ب )11  البي
ــور، )294/15(. ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــيده، )511/10(؛ ولس ــن س ــم، الب األعظ

)12  السرية النبوية، )537/1(. وهذا النقُل عن أيب ُعبيدة ليس يف كتابه )جماز القرآن(، وال يف كتبه املطبوعة.
ها يوًما وَتبَتهُل"، وهو أشَبه بسياق القصيدة. ))1  ديوانه، )ص61(، وفيه: "َتعوُذ من رشِّ

))1  السرية النبوية، )583/1(.
)15  رشح كفاية املتحفظ، البن الطّيب الفايس، )ص101(.

))1  االقرتاح يف أصول النَّحو، للسيوطي، )526/1(؛ وينظر: ملع األدلة، البن األنباري، )ص81(.
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ــذب،  ــروف بك ــن مع ــذ ع ــم يأخ ــة. فل ــة والعدال ــة: الثق ــم اللغ ــذ عنه ــن ُتؤخ ــزم يف م أّواًل: الت

ــه:  ــام يف قول ــا، ك ــة وحّفاظه ــة اللغ ــن أئّم ــه م ــل عن ــن ينق ــرّصح بم ــل كان ي ــرف، ب ــول ال ُيع أو مه

"أخــربين أبــو زيــد األنصــاري")1(، و"حّدثنــي يونــس بــن حبيــب النحــوي")2(، و"أخــربين أبــو عبيــدة 

ــوي" )3(. النح

ــام  ــارس )ت:395هـــ(: "إنَّ ــن ف ــال اب ــة، فق ــل اللغ ــك يف نق ــزوم ذل ــىل ل ــامء ع ــصَّ العل ــد ن وق

ــي  ــن جنّ ــرد اب ــون" )4(، وأف ــة، وُيتَّقــى امُلَظنّ ــرواة الثِّقــات ذوي الصــدق واألمان ُتؤخــذ اللغــة مــن ال

ــة( )5(. واة واحَلَمل ــرُّ ــة ال ــة، وثِق ــدق النَّقل ــاٌب يف ص ــوان: )ب ــه بعن ــا يف خصاِئص )ت:392هـــ( باًب

ومــا نقَلــه ابــن هشــام مــن الشــواهد غــَر معــزوٍّ لناقلــه فليــس بقــادح يف قبولــه؛ فــإن النقــَل عــن 

ــر رشِط العدالــة، وقــد علمــَت موقــع شــيوخه إمامــًة وعدالــة، "وقــد وقــع ذلــك  ــٌة، لتوفُّ ــة ُحجَّ احلُجَّ

لســيبويه كثــًرا، يعنــي بــه اخلليــَل وغــَره، وكان يونــُس يقــول: حدثنــي الثِّقــُة عــن العــرب. فقيــل لــه: 

َمــن الثِّقــة؟ قــال: أبــو زيــد. قيــل لــه: فلــَم ال ُتســّميه؟ قــال: هــو حــيٌّ بعــُد، فأنــا ال ُأســّميه" )6(.

ثانًيــا: التــزم عــزَو الشــواهد إىل قائليهــا، فقــد ســّمى الشــعراء يف ))12( شــاهًدا، ومل يتخلــف عــن 

ذلــك إال يف )15( شــاهًدا هــو يف مجيعهــا متفــرد بالنقــل؛ إذ مل أجدهــا عنــد غــريه))1.

عــىل أن اجلهــَل بقائــل الشــاهد ال يــرُّ إذا ُعــرَف ناقُلــه؛ فقــد تقــّرر عنــد أهــل اللغــة أّن: املهــمَّ 

يف الشــاهد الــّراوي ال القائــل؛ ألنــه مــا بمعرفتــه ُيقبــل الشــاهد أو ُيــرّد، وقــد اعتمــَد العلــامُء مــا رواه 

)11  السرية النبوية، )56/1(.
)12  السرية النبوية، )537/1(.

))1  السرية النبوية، )55/1(.
))1  الّصاحبي، )ص62( طبعة السّيد صقر.

)15  اخلصائص، )502/2(؛ وينظر: منه، )411/1(؛ وملع األدلة، لألنباري، )ص85(؛ واملزهر، للسيوطي، )48/1(.
))1  االقرتاح يف أصول النحو، للسيوطي، )628/1(؛ وينظر منه، )544/1(.

))1  وهــذه مواضعهــا: الســرية النبويــة، )55/1، 89، 305، 311، 359، 363 )موضعــان(، 537 )موضعــان(، 539، 554، 571(، 
.)547 ،545 ،175/2(
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ســيبويه )ت:180هـــ( عــن العــرب ممـّـا ال ُيعــرف قائُلــه؛ ثقــًة بــه، قــال البغــدادّي )ت:1093هـــ(: 

ــت  ــذا كان ــال، وهل ــل، وإال ف ــه ُقب ــد علي ــٍة ُيعتم ــن ثق ــدَر م ــه إْن ص ُت ــه وتتمَّ ــوُل قائُل ــاهُد املجه "الّش

ــواهد، اعتمــَد عليهــا خلــٌف بعــد ســلٍف، مــع أنَّ فيهــا أبياًتــا عديــدًة ُجهــَل  أبيــاُت ســيبويه أصــحَّ الشَّ

ــم   ــُة بالعل ــٌر، والعناي ــامُء كث ــاِس والعل ــه إىل النّ ــرَج كتاُب ــد خ ــا، وق ــا ناِقلوه ــَب هب ــا عي ــا، وم قاِئلوه

ــه أتــى بشــعٍر ُمنكــر" )1(. مــني عليــه، وال ادَّعــى أنَّ ــش، فــام طعــن أحــٌد مــن امُلتقدِّ َوِكيــدٌة، وُنظــَر فيــه وُفتِّ

وكان مــن أثــِر اهتــامم ابــن هشــام بعــزو الشــواهد: تفــّرده بنســبة مُجلــٍة منهــا إىل قائليهــا، وذلــك 

يف ))( مواضــع، فنســَب عــدًدا مــن األبيــات هــي عنــد غــره بــال نســبة، أو خالفــه غــُره يف نســبتها، 

وهــي:

َبعرى يف ذلك)2(: "قال ابن الزِّ

مطاعيُم يف امَلقرى مطاعنُي يف الَوغى                                زبانيٌة ُغلٌب ِعظاٌم ُحلوُمها")3(.

"قال الَعْبيس، واسُمه: ُعبيد بن وهب)4(:

بأرِض َفــالٍة ال ُيســدُّ َوصيــُدهـا                               عيَّ وَمعرويِف هبا غُر ُمنَكِر")5(.

"وأنشدين أبو ُعبيدة النّْحوي)6(:

َل َليِله                                                  وآِخَره واىف مِحَــاَم امَلقاِدِر")7(. متنّــى كتاَب اهلل أوَّ

)11  خزانــة األدب، )16/1(. وقــد بلغــت األبيــاُت املجهولــُة يف كتــاِب ســيبويه )342( بيتــًا، بإحصــاِء صاحــب: "بحــوث ومقــاالت 
يف اللغــة" )ص90(، وبلــَغ مــا ُعِرفــْت نســبُته ِمنهــا )233(، والباقــي )109( غــُر معروفــِة النِّســبة.

)12  أورده ابن األنباري بال عزو يف رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، )ص404(.
))1  السرية النبوية، )312/1(.

))1  نســبه أبــو زيــد القــريش يف مجهــرة أشــعار العــرب، )ص17(، لُزهــر، وليــس يف ديوانــه، وأورده ابــن قتيبــة بــال نســبة يف تفســري 
ــرآن، )ص265(. ــب الق غري

)15  السرية النبوية، )305/1(.
))1  البيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، ينظــر: العــني، للخليــل بــن أمحــد، )390/8(، ومقاييــس اللغة، البــن فــارس، )277/5(، 

ولســان العــرب، البــن منظــور، )294/15(. وهــذا النقــُل عــن أيب ُعبيــدة ليــس يف كتابــه )جمــاز القــرآن(، وال يف كتبــه املطبوعة.
))1  السرية النبوية، )537/1(.
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"وأنشدين أيًضا)1(:

بوَر عىل ِرْسِل")2(. متنّى كتاَب اهلل يف الليِل خالًيا                              متَنَِّي داوَد الزَّ

"قال الشاعر)3(:

قوٌم إذا سمعوا الرّصاخ رأيتهم                       ما بني ُملجم ُمهِره أو سافِِع")4(.

"وقال الراجز)5(:

                                       فُصّروا مثَل كعصٍف مأكول")6(.

ثالًثــا: مل خيــُرج يف شــواهده عــن عصــوِر االحتجــاِج، كــام مل يستشــهْد بَبْيــِت أحــٍد ِمــن املولَّدين)7(، 

ــة  ــن َهْرَم ــم باب ــني، وخت ــّم املخرضم ــني، ث ــن اجلاهلّي ــعارهم م ــهد بأش ــن استش ــة م ــل كان عاّم ب

)ت:176هـــ()8( الــذي يتوّقــف عنــد طبقتــه االحتجــاج بالشــعر؛ وذلــك أن العلــامء حــرصوا زمــن 

االحتجــاِج بامَلْســموِع ابتــداًء مــن اجلاهليــة قبــل اإلســالم بنحــو قرَنــنْي مــن الزمــان، وانتهــاًء بأواخــر 

ــدة  ــو عبي ــال أب ــة)9(، ق ــل البادي ــع أله ــرن الراب ــة الق ــدُّ إىل هناي ــار، ويمت ــل األمص ــاين أله ــرن الث الق

)11  أي: أبــو عبيــدة. وهــذا النقــُل عنــه ليــس يف كتابــه "مــاز القــرآن"، وال يف كتبــه املطبوعــة. والبيــت بــال نســبة يف عاّمــة كتــب اللغــة، 
ينظــر: الزاهــر يف معــاين كلــامت النــاس، لألنبــاري، )151/2(؛ واملحكــم واملحيــط األعظــم، البــن ســيده، )511/10(، ولســان 

العــرب، البــن منظــور، )294/15(.
)12  السرية النبوية، )537/1(. وهذا النقُل عن أيب ُعبيدة ليس يف كتابه )جماز القرآن(، وال يف كتبه املطبوعة.

ــة،  ــب اللغ ــام، وهتذي ــن هش ــد اب ــام عن ــه ك ــون ال يعزون ــه )ص206(، واملتقدم ــام يف ديوان ــرب، ك ــد يك ــن مع ــرو ب ــب لعم ))1  ُينس
حــاح، للجوهــري، )1230/3(. لألزهــري، )65/2(؛ والصَّ

))1  السرية النبوية، )311/1(.
)15  نسبه صاحب خزانة األدب، )189/10( لرؤبة بن العّجاج.

))1  السرية النبوية، )55/1(.
ــجُّ بــيٍء مــن كالمهــم.  ــة، فــال حُيَت ــن جــاَء بعــد زمــن االحتجــاج يف العربي ــراد هبــم: َم ــد: هــو امُلحــَدث مــن كلِّ يشء. وي ))1  املولَّ

ــيوطي، )242/1(. ــا، للس ــة وأنواعه ــوم اللغ ــر يف عل ــور، )470/3(؛ واملزه ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــر: لس ينظ
)18  إبراهيــم بــن عــّي ابــن َهْرَمــَة القــريّش املــديّن، شــاعٌر فصيــٌح ميــٌد، مــات ســنة )176هـــ(. ينظــر: طبقــات الّشــعراء، البــن امُلعتــّز 

)ص20(؛ والّشــعر والّشــعراء، البــن قتيبــة، )ص753(.
عِر يف اللغة، ملحمد جبل، )ص83(؛ وضوابط الفكر النحوي، للخطيب، )222/1(. ))1  ينظر: االحتجاج بالشِّ
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معمــر بــن امُلثنّــى )ت:210هـــ(: "افُتتِــح الشــعُر بامــرِئ الَقْيــس، وُختــم بابــن َهْرمــة" )1(.

وقــد أمجــع أهــل اللغــة عــىل االحتجــاج بــكالم اجلاهلّيــني واملخرضمــني)2(، وأمجعــوا عــىل عــدم 

هلــم بّشــار بــن  االحتجــاج بــكالم املوّلديــن وامُلحَدثــني)3(، وهــم "مــن جــاء بعــد عــرص املائَتــنْي، وأوَّ

ُبــْرد)4(، وأبــو ُنــَواس)5(" )6(. 

ــىل  ــون ع ــَق امُلحّقق ــم، وأطب ــتدالِل بكالِمه ــوا يف االس ــون "فاختلف ــالمّيون أو املتقدم ــا اإلس وأّم

ــك" )7(. ــالف يف ذل ــؤوا باخِل ــه ومل يعَب ــهاِد ب االستش

ــة االستشــهاد ظاهر؛  رابًعــا: اعتنــى بروايــات األبيــات، ونبَّــه إىل اختالفهــا، وأثــُر ذلــك عــىل صحَّ

ــُح إحدامُهــا عــىل األُخرى. ــاهد يف روايــٍة دون ُأخــرى، وقــد ترتجَّ فقــد يكــون الشَّ

وقــد أشــار إىل اختــالف الروايــات يف )5( مواضــع، منهــا قولــه تعــاىل: )ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ(] األنبيــاء:98[: " قــال ابــن هشــام: َحَصــُب جهنّــم: كلُّ مــا ُأوقــدت بــه. قــال 
أبــو ُذؤيــب اهلــذيل)8(:

فأطِفْئ وال توِقد وال تُك حِمضًأ                                لناِر الُعداِة أن َتطَر َشكاهُتا.

ــٌر يف  ــا مؤث ــة هن ــالف الرواي ــا" )9(، فاخت ــُك حُمِْصًب ــروى: وال َت ــه. وُي ــاٍت ل ــُت يف أبي ــذا البي وه

االستشــهاد بالبيــت، إذ احلجــة يف روايــة دون أخــرى، وإن قاربتهــا يف املعنــى. ومثلــه يف قولــه تعــاىل: 

)11  املزهر، )411/2(.
)12  نقل اإلمجاع ابن الطّيب الفايس يف رشح كفاية املتحفظ، )ص101(؛ وينظر: اخلصائص، البن جنّي، )79/1(.

))1  نقل اإلمجاع السيوطي يف االقرتاح يف أصول النَّحو، )611/1(؛ وينظر: خزانة األدب، للبغدادي، )5/1(.
م فيهــم بإمجــاع الــرواة، قتَلــه امَلهــديُّ ســنة )167هـــ(. ينظــر: طبقــات الّشــعراء، البــن امُلعتــّز  ))1  رأُس امُلحَدثــني مــن الشــعراء وامُلقــدَّ

)ص21(؛ واألغــاين، لألصفهــاين، )94/3(.
)15  احلسُن بن هانئ، شاعٌر ُميٌد مطبوٌع، )ت:195هـ(. طبقات الّشعراء، )ص193(؛ والّشعر والّشعراء، )ص796(.

))1  رشح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي، )391/3(.
))1  رشح كفاية املتحفظ، )ص101(؛ وينظر: اخلصائص، البن جنّي، )79/1(؛ وخزانة األدب، للبغدادي، )7/1(.

)18  ديوان اهلذليني، )163/1(.
))1  السرية النبوية، )359/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

)ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ] األحــزاب:14[: "قــال ابــن هشــام: األقطــار: اجلوانــب. 

ــار، وواحدهــا: قــرْت. قــال الفــرزدق)1(: وواحدهــا: قْطــر. وهــي: األقت

كم ِمن ِغنًى فَتَح اإللُه هلم به                                     واخلَيُل ُمْقِعَية عىل األقطاِر.

وُيروى: عىل األقتار. وهذا البيُت يف قصيدٍة له" )2(.

ــامُّ  ــُل الع ــل)3(؛ واألص ــن الِعل ــٍة م ــات بُجمل ــات األبي ــالف رواي ــة اخت ــُل اللغ ــل أه ــد علَّ وق

عندهــم: قبــوُل كلِّ الروايــاِت التــي ورَدت عــن العــرب والــرواة الثِّقــات. فالروايــاُت ال تتدافــُع، وال 

ُتــردُّ روايــٌة بروايــة إذا ثَبَتتــا عــن ثقــٍة إال مَلعنــى يقتضيــه)4(، قــال أبو عــي الفــاريّس )ت:377هـــ(: "إذا 

بــَط والثََّبــَت القيــاُس وموافقــُة األْشــباه،  اختلفــت الروايــُة وكان أحــُد الفريَقــنْي أْضبــَط، وعضــَد الضَّ

كان األخــُذ بــام مَجــع هذيــن الوصَفــنْي َأْوىل وَأْرجــح" )5(.

ــن  ــرو اب ــن عم ــرتة ب ــال عن ــه: "ق ــن قول ــات الدواوي ــه رواي ــا في ــام خمالًف ــن هش ــده اب ــا أنش وممّ

ــيس: ــّداد الَعب ش

اًل                                          مَتُكو َفريَصُته كِشْدِق األَعَلِم")6(. ولُربَّ ِقْرٍن قد تركُت ُمدَّ

وهــو يف ديوانــه بروايــة األعلــم الشــنتمري )ت:476هـــ(، وكــذا يف رشح التربيــزي )ت:502هـ(

لــه: "وحليــِل غانَيــٍة تركــُت" )7(، ومثلــه قولــه: "قــال أبــو ِخــراش اهلذيل:

يك إذا شتا                                     ومستنَبٌح بايل الّدريَسني عائُل")8(. إىل بيته يأوي الرضَّ

)11  ديوانه )ص265(، وفيه رواية: "األقتار".
)12  السرية النبوية، )246/2(.

))1  ُتنظر يف رشح أبيات سيبويه، للسرايف، )96/2(؛ واالقرتاح يف أصول النحو، للسيوطي، )624/1(.
))1  ينظر: رشح اجُلمل، البن عصفور، )ص865(؛ وفيض نرش االنرشاح، للفايس، )516/1(.

ُة للقراِء الّسبعِة، )289/1(. )15  احلجَّ
))1  السرية النبوية، )670/1(.

))1  ديوان الفرزدق، )ص207(؛ ورشح التربيزي له، )ص170(.
)18  السرية النبوية، )242/1(.
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ويف ديــوان اهلذلّيــني: )يــأوي الغريــب .. ومهتلــٌك بــايل()1(، وقــال أيًضــا: "وأنشــدين)2( لعلقمــة 

بــن عبــدة، أحــد بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد بــن منــاة بــن متيــم:

َتسقي َمذانَب قد مالت َعصيفُتها                             َحدوُرها من أيتِّ املاِء َمطموُم")3(.

ورواية ديوانه، ورشِحه لألعلم الشنتمري )ت:476هـ(: "قد زالت َعصيفُتها" )4(.

خامًســا: تفنَّــن يف ذكــر معــاين األبيــات، وموضوعاهتــا، ومناســباهتا، وعــدد أبياهتــا، وكُثــَر ذلــك 

منــه كثــرًة ظاهــرًة، وذلــك مــن متــام االستشــهاد هبــا عــىل الغريــب، وفيهــا خــُر معونــٍة عــىل إيضــاح 

ــق نســبتها  ــط ألفاظهــا، وحتقي ــة، مــع ضب ــان مطابقتهــا لَلفظــة الغريــب يف اآلي معــاين الشــواهد، وبي

لقائليهــا.

رُس، األروّيــة،  ر، الــدُّ ْجــت، ُمســِجًحا، الّســنَوَّ فــكان ممـّـا بّينــه مــن غريــب ألفــاظ الشــواهد: "هرَّ

ــوى، َهْوَبــر، طِْخَفــة" )5(. امُلصــدان، الصُّ

ــاًل،  ــف إب ــه، يص ــة ابنَ ــي أثيَل ــًرا، يرث ــا صغ ــُف ظبًي ــات: "يص ــات األبي ــن موضوع ــنّي م ــا ب وممّ

ــاء" )6(. ــف احلرب ــه، يص ــف ناقَت ــش، يص ــاَر َوح ــف مح ــًدا، يص ــف بل يص

ــب  ــن رواة الغري ــر م ــن كث ــا ع ــز هب ــه، متّي ــٌة يف كتاب ــمٌة عاّم ــو س ــات فه ــدد األبي ــر ع ــا ذك أّم

وحّفاظــه، فــال يــكاد يــدع بيًتــا إال ويذكــر بعــده: "وهــذا البيــت يف قصيــدٍة لــه" )7(، أو: "وهــذا البيــت 

)11  ديوان اهلذليني، )149/2(.
)12  السرية النبوية، )670/1(.

))1  يعني أبا ُعبيدة.
))1  ديوانه )ص50(؛ ورشحه لألعلم الشنتمري، )ص35(.

)15  ينظر: السرية النبوية، )263/1، 581، 561، 670(، )107/2، 112، 248(.

))1  ينظر: السرية النبوية، )303/1، 305، 550، 557، 561، 674(، )174/2(.

))1  ينظر: السرية النبوية، )530/1، 533، 535، 569(، )216/2، 246، 303(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــّدد  ــام ح ــه" )2(، ورّب ــوزٍة ل ــت يف أرج ــذا البي ــول: "وه ــات فيق ــوع األبي ــّدد ن ــه" )1(، أو حي ــاٍت ل يف أبي

عــدد أبيــات القصيــدة فقــال: "وهــذا البيــت يف ثالثــة أبيــاٍت لــه" )3(. وقــد زاد فعلــه ذلــك عــن )0)1 

مــّرة. ومــن أمثلــة احتفائه بذلــك عنــد قولــه تعــاىل: )ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ(

] األحــزاب:26[: "قــال ابــن هشــام)4(: قــال ُســَحيم عبــُد بنــي احلَْســحاس، وبنــو احلَْســحاس مــن بنــي 

أســد بــن خزيمــة)5(:

ياِصيا. وأصبحت الّثراُن رّصعى وأصبَحت                               نساُء مَتيٍم َيبَتِدرن الصَّ

وهذا البيُت يف قصيدٍة له.

يايص أيًضا: القرون. قال النابغة اجلعدي)6(: والصَّ

َوَســاَدِة َرهطــَي حتــى َبِقيــــــ                                  ـُت َفرًدا كِصيِصَية األْعَضِب.

يقول: أصاَب املوُت سادَة َرهطي. وهذا البيُت يف قصيدٍة له.

وقال أبو دؤاد اإليادي)7(:

ياِص بأيديـــــ                                   ـهّن َنضٌح من الُكَحْيل وقاُر. فَذَعْرنا ُسْحَم الصَّ

)11  ينظر: السرية النبوية، )106/1، 524، 550(، )112/2، 303، 304(.
)12  ينظر: السرية النبوية، )272/1، 358، 581(، )107/2، 114(.

))1  ينظر: السرية النبوية، )547/2(.
))1  قال ابن إسحاق )ت:150هـ( قبل ذلك: "والّصيايص: احلصون واآلطام التي كانوا فيها". )249/2(.

)15  أقدم من ذكَره ابن هشام، وهو يف النكت والعيون، للاموردي، )393/4(؛ ويف ديوان النابغة اجلعدي، )ص192(:

ياصيا. فأصبَحت الثران َغرقى وأصبَحت      نساُء مَتيم يلتقطن الصَّ

واألصــّح أهنــا روايــٌة لبيــت ُســَحيم؛ فقــد نســَبه لــه الّســهيي يف الــروض األُُنــف، )340/6( وقــال إّن: "أمحــد بــن داود أنشــده يف 
ياصيــا"، ومل يقــل: "يبتــِدرن"، ومل أجــده فيــام وصــل إلينــا مــن كتــاب "لنبــات" أليب  كتــاب )النبــات( لــه فقــال فيــه: "يلتقطــن الصَّ

حنيفــة الدينــوري أمحــد بــن داود )ت:282هـ(".
))1  ديوانه، )ص31(.

))1  مل أجده عند غر ابن هشام.
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وهذا البيُت يف قصيدٍة له.

يــايص أيًضــا: الشــوك الــذي للنّســاجني. فيــام أخــربين أبــو عبيــدة، وأنشــدين)1( لُدَريــد بــن  والصَّ

ّمــة اجلَُشــمي، ُجَشــم بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن)2(: الصِّ

ِد. ياص يف النّسيِج املَمدَّ نظرُت إليــه والّرمــاُح تنوُشــه                            كَوقِع الصَّ

وهذا البيُت يف قصيدٍة له" )3(.

سادًســا: ومــن مظاهــر عنايتــه بالشــواهد وحتقيقها: إكثــاره من ذكــر أنســاب الشــعراِء، والتعريِف 

ف بالشــعراء يف )1)( موضًعــا، منهــم: األعشــى، وأميــة بــن  هبــم، ومتييزهــم عنــد االشــتباه، فقــد عــرَّ

ــاج، وذو  ــدع، والعّج ــعة، واألج ــن َتوس ــار ب ــر، هن ــن حَج ــدي، وَأوس ب ــة اجلع ــت، والنّابغ أيب الّصل

الرّمــة، واألخطــل، وابــن َهْرمــة )4(.

ــم منــه مــن املعــاين؛ ممـّـا تضّمــن تنّقًصــا ملســلم، أو مــا ُيســتحيا  ــف يف شــواهده عــاّم ُيتأثَّ ســابًعا: تعفَّ

ــا  ــَض م ــارٌك بع ــال: "وت ــه، فق ــة كتاب ــك يف مقدم ــار إىل ذل ــد أش ــة، وق ــاين النازل ــن املع ــره م ــن ذك م

ذكــره ابــُن إســحاق يف هــذا الكتــاب ..، وأشــعاًرا ذكَرهــا مل أَر أحــًدا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعرُفهــا، 

وأشــياَء بعُضهــا َيْشــنُع احلديــُث بــه، وبعــٌض يســوُء بعــَض النــاس ِذكــُره" )5(، كــام ظهــر ذلــك أيًضــا 

رصحًيــا يف بعــض ترّصفاتــه يف كتابــه)6(.

)11  ينظر: جماز القرآن، )136/2(. والبيُت فيه: "وما راعني إال الرماح َتنوُشه".
)12  ديوانه، )ص63(.

))1  السرية النبوية، )249/2(.
))1  ينظر: السرية النبوية، )14/1، 43، 36، 309، 561، 663(، )248/2، 545(.

)15  السرية النبوية، )4/1(.
))1  ينظر: السرية النبوية، )268/1، 361، 413، 567(، )11/2، 32(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــة العلــامء مــن أهــل اللغــة  وهــذا وإن كان مذهًبــا اختــاره ابــن هشــام وســار عليــه، غــر أن عامَّ

والغريــب والتفســر وغِرهــم عــىل أنــه: ال ُيلتَفــُت إىل مــا يف الشــاهد مــن املعــاين النازلــِة ومــا ُيســتحيا 

مــن ِذكــره؛ ألنَّ الغــرَض مــن إيراِدهــا معرفــُة وْجــه كالم العــرب، ومــا أرادوه مــن املعــاين، دون مــا 

ســوى ذلك مــن قبيــح األلفاظ واألغــراض، ويف ذلــك يقول اجلرجــاين )ت:471هـــ(: "راوي الشــعَر 

ــة، إذا هــو مل يقِصــد بحكايتــه أن ينــرَص باطــاًل، أو  حــاٍك، وليــس عــىل احلاكــي عيــب، وال عليــه َتبِع

َيســوَء ُمســلاًم، وقــد حكــى اهلل تعــاىل كالَم الكفــار. فانُظــْر إىل الغــرض الــذي ُروَي لــه الشــعُر، ومــن 

ن ..، وقــد استشــهد العلــامُء لَغريــب القــرآن وإعرابــه باألبيــات فيهــا الُفحــُش،  أجلــه ُأريــد، ولــه ُدوِّ

وفيهــا ِذكــُر الفعــل الَقبيــح، ثــمَّ مل َيِعْبهــم ذلــك؛ إْذ كانــوا مل يقصــدوا إىل ذلــك الُفحــِش ومل ُيريــدوه، ومل 

َيــْرُووا الشــعَر مــن أجلــه" )1(، وقــال اآللــويس )ت:1270هـــ(: "وقــد َذمَّ العلــامُء جريــًرا والفــرزدق 

يف هتاجيِهــام، ومل يُذّمــوا َمــن استشــهد بذلــك عــىل إعــراٍب وغــِره مــن ِعلــم اللســان" )2(.

كــام أن يف تــرك مثــل تلــك الشــواهد َفــوُت ذخــرٍة وافــرٍة مــن ألفــاظ العــرب وأســاليب كالِمهــا، 

ــَة  ــو تركــوا رواي ــامَء ل ــال العســكرّي )ت:395هـــ(: "عــىل أنَّ العل ــا، ق ــع ذلــك مــن أحواهِل ــا يتب وم

ــرزدق  ــعر الف ــل ش ــورٌة، يف مث ــٌة َمْوف ــُن مَجَّ ــرٌة، وحماِس ــُد كث ــم فوائ ــقَطْت عنه ــعر لس ــخيف الش س

ــم" )3(. ــل، وغِره ــِث واألخط ــر والَبعي وجري

ثامنًــا: مــن جليــل مــا متّيــز بــه ابــن هشــام فيــام أورده مــن شــواهد غريــب القــرآن: انفــراده بذكــر 

شــواهد مل ُتنقــل عــن غــريه. فقــد وقفــت لــه عــىل )21( شــاهًدا مل أجدهــا عنــد غــره، وهــذا رسدهــا:

1- "قال الشاعر:

يـــ                            ِن قــواًما ولإلمــاِم َظهًرا")4(. يا َسميَّ النبيَّ أصبحَت للدِّ

)11  دالئل اإلعجاز، )ص12(.
)12  روح املعاين، )201/19(.
))1  ديوان املعاين، )431/1(.

))1  السرية النبوية، )571/1(.
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2- "قال الشاعر:

لو كنُت ُمرهَتنًا يف الَقْوس أْفَتنَني                            منها الكالُم ورّباينَّ أْحباِر")1(.

3- "قال أبو األْخَزر احِلاّمين، واسمه ُقتيبة:

دِم")2(.                                                جَيَْهر أجواَف املياه السُّ

4- "قال الشاعر:

شاَب باملاِء منه ُمْهاًل كرهًيـــا                         ثمَّ علَّ امُلتوَن بعــــد النِّهـــــاِل")3(.

5- "قال الشاعر:

يسقـــيه ريب محيَم امُلهِل جَيَرُعــه                         َيشوي الوجوه فهْو يف بطنه ِصْهُر")4(.

6- "قال الشاعر:

حَضْأُت له ناري فأبرَص َضوَءها                     وما كاَن لوال َحْضَأُة الناِر هيتدي")5(.

7- "قال الشاعر:

يَُّب")6(.  ٌة                       واحلامياُت ظهوَرها والسُّ يٍف ِحقَّ حوَل الوصائِل يف رُشَ

8- "قال الُكَميت بن زيد:

قت األمور بَوجهَتيهـــم                                   فام عرفوا الّدبَر من القبيـــِل" )7(. تفرَّ

)11  السرية النبوية، )554/1(.

)12  السرية النبوية، )534/1(.

))1  السرية النبوية، )363/1(.

))1  السرية النبوية، )363/1(.
)15  نقلــه أبــو ســعيد الســّكري )ت:275هـــ(، يف رشح أشــعار اهلذليــني، )223/1(، عــن ابــن هشــام )ت:218هـــ(، وقــد وقــع فيــه 

تصحيــف، وصوابــه مــا أورده ابــن هشــام )ت:218هـــ(.
))1  السرية النبوية، )89/1(.

))1  السرية النبوية، )310/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

9- "قال ُأمّية بن أيب الّصلت:

فام أناُبوا لَسْلٍم حني ُتنِذُرهم                                ُرْسُل اإلله وما كانوا له َعُضدا")1(. 

10- "قال ُأمّية بن أيب الّصلت:

ًرا َمدُسورا")2(. َحوَل شياطينِهم أبابيُل ِربّيـ                                         ـون َشّدوا َسنَوَّ

11- "قال الشاعر وهو أبو األْخَزر احِلاّمين، من متيم:

ِم")3(. ا بأطراِف الَقنا امُلقوَّ    َدرْسً

12- "قال الشاعر:

فقلُت هلا ال جتزعي أمَّ مالٍك                                عىل اْبنَْيك إْن عبٌد لئيٌم رشامُها")4(.

13- "قال أبو ُزَبيد الطائي، واسمه َحرملُة بن املنذر:

ُمسنفاٌت كأهّنن َقنا اهِلنـ                                        ِد لطوِل الَوجيِف َجْدَب امَلُروِد")5(.

14- "قال الفرزدق)6(:

نا                عىل النَّْحب أعطى للَجزيِل وأفَضُل")7(. وإْذ َنَحَبت كلٌب عىل الناس أيُّ

15- "قال مالك بن نَويرة الربوعي:

ْجِر")8(. ُدن الشُّ سُت ما َتبغي من الشُّ وما يِلَ َنْحٌب عندهم غَر أّنني                     تلمَّ

)11  السرية النبوية، )674/1(.

)12  السرية النبوية، )112/2(.

))1  السرية النبوية، )112/2(.

))1  السرية النبوية، )175/2(.

)15  السرية النبوية، )193/2(.
))1  ليس يف ديوان الفرزدق طبعة عي فاعور، وال طبعة دار بروت، وال يف رشح ديوانه إليليا احلاوي.

))1  السرية النبوية، )248/2(.

)18  السرية النبوية، )248/2(.
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16- "قال أبو دؤاد اإليادي:

ياِص بأيديـ                              ـهّن َنضٌح من الُكَحْيل وقاُر")1(. فَذَعْرنا ُسْحَم الصَّ

17- "قال الشاعر:

فال إلٌّ ِمن اآلالِل َبْيني                                                     وبينَكم فال َتْأُلنَّ ُجهًدا" )2(.

18- "قال األجدع بن مالك اهلَْمداين، وهو أبو َمسوق بن األجدع الفقيه:

ٌة أن جُتاِوزوا                              ِمن األرِض َمعروًفا إلينا وُمنْكًرا")3(. وكان علينا ِذمَّ

19- "قال حّسان بن ثابت)4(:

واِظ")5(. ُج كالشُّ        مَهزُتك فاختَضعُت لُذلِّ َنفٍس                                     بقافيٍة تأجَّ

20- "قال الشاعر:

واعَلْم بأّنك قد ُجِعلَت َولِيجًة                          ساقوا إليك احلَْتَف غَر َمُشوِب")6(.

21- "قال حبيب بن ُخدَرة اخلارجّي، أحُد بني هالل بن عامر بن َصعَصعة)7(:

       يا طِيُب إنا يف َمعرٍش ذهَبت                                    َمسعاهُتم يف التَّبار والتََّبِب" )8(.

)11  السرية النبوية، )249/2(.

)12  السرية النبوية، )545/2(.

))1  السرية النبوية، )545/2(.
))1  يف ديوان حسان، )ص153( قصيدة ُيشبه أن يكون هذا البيت منها.

)15  السرية النبوية، )356/1(.

))1  السرية النبوية، )547/2(.
))1  هذا مّما فات د. إحسان عباس مجعه من شعر حبيب بن ُخْدرة يف ِشعر اخلوارج، )ص210(.

)18  السرية النبوية، )352/1(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

تاســًعا: وممـّـا تفــّرد بــه ابــن هشــام أيًضــا: َســبُقه يف ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقــُل مــن بعــده 

عنــه. وقــد وقفــت لــه مــن هــذا عــىل ))( شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا، ويغلــب عــىل الظــّن أنــه 

املصــدر فيهــا، وهــذا بياهنــا:

1- "قال الُكَميت)1(:

ليَتني ُكنُت قبَله                                                                        قد تبّوأُت َمضَجعا" )2(.

2- "قال أمية بن أيب الصلت الثقفي)3(:

إذ أتى موهنًا وقد نام َصحبي                                 وسجا الليُل بالظالم الَبهيِم")4(.

3- "قال الشاعر)5(:

َألَبسَت قوَمك خَمزاًة وَمنقَصًة                            حتى ُأبيحوا وَخلَّوا َفجَوَة الداِر")6(.

4- "قــال متيــم بــن أيب ُمقبــل، أحــُد بنــي عامــر بــن َصعصَعة)7(:َمذاويــُد بالبِيــِض احلَديــِث ِصقاهُلا            

ْكُب َأوَجفــوا")8(. ْكــِب أحياًنــا إذا الرَّ عــىل الرَّ

5- "وقال صخر بن عبد اهلل اهلذيّل، وهو صخر الَغّي)9(:

                                            وِمن َكبٍر َنَفٌر زبانيْة")10(.

)11  ينظر: املنتخب من كالم العرب، للُهنائي، )ص681(؛ ومجهرة اللغة، البن دريد، )1094/2(.
)12  السرية النبوية، )106/2(.

))1  ينظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس، لألنباري، )334/1(.
))1  السرية النبوية، )242/1(.

)15  أنشَده ابُن بّري بال نسبة، ينظر: لسان العرب، )148/15(.
))1  السرية النبوية، )305/1(.

))1  ينظر: أساس البالغة، للزخمرشي، )320/1(.
)18  السرية النبوية، )193/2(.

))1  ينظر: رشح أشعار اهلذليني، للسكري، )280/1(.
)110  السرية النبوية، )312/1(.
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6- "وقد قال اخلَطِيم التميمي يف اجلاهلية)1(:

َزنيٌم تداعاه الرجاُل زيادًة                                كام ِزيَد يف َعرِض األديِم األكارُع")2(.

7- "قال الشاعر)3(:

وُكنّا إذا ما الّضيُف َحلَّ بأرِضنا                        َسَفْكنا ِدماَء الُبْدِن يف ُتربِة احلَاِل" )4(.

8- "وقــال هنــار بــن َتوســعة، أحــُد بنــي تيــم الــالت بــن ثعلبــة بــن ُعكابــة بــن صعــب بــن عــي 

بــن بكــر بــن وائــل. قــال ابــن هشــام: هــؤالء مــواِل بنــي حنيفــة)5(:

ونّجى يوسَف الثَّقفيَّ َرْكٌض                                            ِدراٌك بعــد ما وقــَع اللِّـواُء

ولو أْدَركنَــه َلَقَضيـن َنْحًبـا                                          بـــه ولُكــلِّ خُمَطـَأٍة ِوقاُء")6(.

9- "قال ُسَحيم عبُد بني احلَْسحاس، وبنو احلَْسحاس من بني أسد بن خزيمة)7(:

ياِصيا")8(.  وأصبحت الّثراُن رّصعى وأصبَحت                    نساُء مَتيٍم َيبَتِدرن الصَّ

)11  ينظر: لسان العرب، )277/12(.
)12  السرية النبوية، )361/1(.

))1  ينظر: لسان العرب، )191/11(.
))1  السرية النبوية، )539/1(.

)15  ينظر: املعارف، البن قتيبة، )ص396(؛ وأنساب األرشاف، للبالذري، )292/6(.
))1  السرية النبوية، )248/2(.

))1  أورده املاوردي يف النكت والعيون، )393/4(. ويف ديوان النابغة اجلعدي، )ص192(:

ياصيا. فأصبَحت الثران َغرقى وأصبَحت      نساُء مَتيم يلتقطن الصَّ

واألصــّح أهنــا روايــٌة لبيــت ُســَحيم؛ فقــد نســَبه لــه الّســهيي يف الــروض األُُنــف، )340/6( وقــال إّن: "أمحــد بــن داود أنشــده يف 
ياصيــا(، ومل يقــل: )يبتــِدرن("، ومل أجــده فيــام وصــل إلينــا مــن كتــاب )النبــات( أليب  كتــاب )النبــات( لــه فقــال فيــه: )يلتقطــن الصَّ

حنيفــة الدينــوري أمحــد بــن داود، )ت:282هـ(.
)18  السرية النبوية، )249/2(.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

A

احلمد هلل الذي يّس متام هذا البحث، وأسأله مزيد توفيقه، وقد أثمر من النتائج اآليت:

1- بــرزت إمامــة ابــن هشــام إضافــًة إىل )علــم الســرية( يف ثالثــة أمــور: علمــه بغريــب اللغــة، 

وحفظــه لشــواهدها، ومعرفتــه باألنســاب.

2- أضاف ابن هشام إىل سرة ابن إسحاق علاًم كثًرا من غريب اللغة وشواهدها.

3- فسَّ ابن هشام يف كتابه )111( لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.

4- استشهد عليها بـ )202( شاهًدا، جاءت موزعًة عىل اآليت:

))2( شاهًدا من القرآن الكريم بنسبة )).)1%1. 	•

)2( شاهدان من القراءات بنسبة )1%1. 	•

)2( شاهدان من السنة النبوية بنسبة )1%1. 	•

))( شواهد من أقوال السلف بنسبة )).)1%. 	•

)2)1( شاهًدا من كالم العرب بنسبة )80.2%1، وكان منها: 	•

عر )2)11 بنسبة )).)8%1، ومن النثر )120 بنسبة )).1%12. من الشِّ

5- أكثر النقَل عن أيب عبيدة معمر بن املثنى )ت:210(، وله عنه نقول ليست يف كتبه املطبوعة.

ــور  ــزام عص ــواهد، والت ــزو الش ــة، وع ــم اللغ ــذ عنه ــن ُتؤخ ــد م ــام يف حتدي ــن هش ــار اب 6- س

ــده. ــه وبع ــم قبل ــربة عنده ــة، واملعت ــل اللغ ــهورة أله ــول املش ــىل األص ــاج، ع االحتج

ــدد  ــباهتا، وع ــا، ومناس ــا، وموضوعاهت ــر معانيه ــن يف ذك ــات، وتفنَّ ــات األبي ــى برواي 7- اعتن
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ــم. ــِف هب ــعراِء، والتعري ــاب الش ــر أنس ــن ذك ــر م ــا، وأكث أبياهت

ــف يف شــواهده عــاّم ُيســتحيا منــه مــن املعــاين، وذلــك مذهــٌب خيتــار أكثــر أهــل اللغــة  8- تعفَّ

خالَفــه.

9- انفرد بذكر شواهد مل ُتنقل عن غره، وقد بلغت )21( شاهًدا مل أجدها عند غره.

10- وممـّـا تفــّرد بــه َســبُقه يف ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقــُل مــن بعــده عنــه، ولــه مــن هــذا 

)9( شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا، ويغلــب عــىل الظــّن أنــه املصــدر فيهــا.

وممّا يوىص به يف ختام هذا البحث:

1- متابعــة اســتخراج )غريــب القــرآن( وشــواهده مــن بطــون كتــب أئمــة اللغــة املرّبزيــن الذيــن 

يرجــع إليهــم يف علــم الغريــب وأشــعار العــرب.

ــز يف هــذا  2- تصيــص الشــواهد الشــعرية عنــد ابــن هشــام بدراســة مفــردة؛ ملــا لــه مــن التمّي

البــاب والتفــّرد فيــه.

ــد هلل رب  ــق، واحلم ــوم طري ــر يف أق ــىل الّس ــا ع ــؤول أن يعينن ــو املس ــق، وه ــاىل التوفي ــاهلل تع وب

ــني. العامل
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

1. أســاس البالغــة، أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد، الزخمــرشي جــار اهلل )ت: 538هـــ( ، 

حتقيــق: حممــد عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 1419هـــ.

2. األصمعيــات، لألصمعــي أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريــب بــن عــي بــن أصمــع )ت: 216هـ( ، 

حتقيــق: أمحــد شــاكر وعبــد الســالم هــارون، دار املعــارف - مــرص، ط7، 1993م.

3. األغــاين، أليب الفــرج األصفهــاين عــي بــن احلســني بــن حممــد بــن أمحــد بــن اهليثــم املــرواين األموي 

)ت: 356هـــ(، حتقيــق: إحســان عباس، وآخــرون، دار صادر - بــروت، ط1، 1423هـ.

ــن  ــر( ب ــد )أيب بك ــن حمم ــب ب ــني مصع ــري، أليب ذر اخلش ــب الس ــرص يف رشح غري ــالء املخت 4. اإلم

مســعود اخلشــنى اجليانــى األندلــيس، أبــو ذر، ويعــرف كأبيــه، بابــن أيب الركــب )ت: 604هـــ( ، 

ــروت. ــة - ب ــب العلمي ــه، دار الكت ــس برونل ــق: بول حتقي

5. إنبــاه الــرواة عــىل أنبــاه النحــاة، جلــامل الديــن أبــو احلســن عــي بــن يوســف القفطــي )ت: 646هـ( 

، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر - القاهــرة، ط1، 1406هـ.

6. أنســاب األرشاف، ألمحــد بــن حييــى بــن جابــر بــن داود الَبــاَلُذري )ت: 279هـــ( ، حتقيــق: ســهيل 

زكار ورفيقــه، دار الفكــر - بــروت، ط1، 1417هـ.

7. بحــوث ومقــاالت يف اللغــة، لرمضــان عبــد التــواب )ت: 1422هـــ( ، مكتبــة اخلانجــي - القاهرة، 

ط3، 1415هـ.

ــقي  ــم الدمش ــرصي ث ــريش الب ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــامعيل ب ــداء إس ــة، أليب الف ــة والنهاي 8. البداي

ــة، ط2، 1420هـــ. ــالمة، دار طيب ــد الس ــامي حمم ــق: س ــوىف: 774هـــ( ، حتقي )املت
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ــاح بــن  ــد الفت ة، لعب رَّ ــدُّ ــْي الشــاطبية وال ــرة مــن طريَق 9. البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــرش املتوات

عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض )ت: 1403هـــ( ، دار الكتــاب العــريب، بــروت.

ــي    ــادر الزرك ــن هب ــد اهلل ب ــن عب ــد ب ــن حمم ــدر الدي ــد اهلل ب ــرآن، أليب عب ــوم الق ــان يف عل 10. الربه

)ت: 794هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار عــامل الكتــب، 1424هـــ.

11. بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــني والنحــاة، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي 

)ت: 911هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العرصيــة - صيدا.

ــو  ــيني، أب ــرّزاق احلس ــد ال ــن عب ــد ب ــن حمّم ــد ب ــوس، ملحّم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 12. ت

بيــدي )ت: 1205هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســتار أمحــد فــراج، مطبعــة  الفيــض، امللّقــب بمرتــى، الزَّ

حكومــة الكويــت، 1385هـــ.

ــامز الذهبــي  13. تاريــخ اإلســالم، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْي

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: عمــر التدمــري، دار الكتــاب العــريب - بــروت، ط2، 1413هـــ.

ــعيد                                  ــو س ــديف، أب ــس الص ــن يون ــد ب ــن أمح ــن ب ــد الرمح ــرصي، لعب ــس امل ــن يون ــخ اب 14. تاري

بــروت، ط1، 1421هـــ. العلميــة -  الكتــب  ، دار  )ت: 347هـــ( 

ــور التونــيس                                     ــن عاش ــر والتنويــر، ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر ب 15. التحري

)ت : 1393هـــ( ، نــرش الــدار التونســية.

16. تفسري احلسن البرصي، ملحمد عبد الرحيم، دار احلديث، القاهرة.

17. تفســري القــرآن العظيــم، لإلمــام عــامد الديــن أيب الفــداء إســامعيل بــن كثــر القــريش الدمشــقي 

املعــروف بابــن كثــر )ت: 774 هـــ( ، حتقيــق: أســعد الطيــب، مكتبــة نــزار البــاز، ط3، 1419هـــ.

18. تفســري جماهــد، أليب احلجــاج ماهــد بــن جــرب التابعــي املكــي القــريش املخزومــي )ت: 104هـــ( 

حتقيــق: حممــد عبــد الســالم، دار الفكــر اإلســالمي احلديثــة - مــرص، ط1، 1410هـــ.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــد احلليــم بــن  ــه اجلــدل الباطــل، لشــيخ اإلســالم أمحــد بــن عب ــه الرجــل العاقــل عــىل متوي 19. تنبي

عبــد الســالم ابــن تيميــة )ت: 728 هـــ( ، حتقيــق: عــي حممــد العمــران، وحممــد عزيــر شــمس، 

دار عــامل الفوائــد - مكــة املكرمــة، ط1، 1425هـــ.

20. هتذيــب الكــامل يف أســامء الرجــال، جلــامل الديــن أيب احلجــاج يوســف املــزي )ت: 742 هـــ(  ، 

حتقيــق: بشــار معــروف، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط1، 1400هـــ.

21. هتذيــب اللغــة، ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي، أبــو منصــور )ت: 370هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد مرعــب، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ط1، 2001م.

ــو حممــد،  ــوب احلمــري املعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــد امللــك ب 22. التيجــان يف ملــوك حــري، لعب

مجــال الديــن )ت: 213هـــ( ، مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة - بلكنــو اهلنــد، ط1، 1347هـــ.

23. جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي، 

أبــو جعفــر الطــربي )ت: 310هـــ( ، حتقيــق: عبداملحســن الرتكــي، دار هجــر، ط1، 1422هـ.

24. جامــع الرتمــذي، أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي 

)ت: 279هـــ( ، حتقيــق: أمحــد شــاكر، مصطفــي البــايب احللبــي - مــرص، ط2، 1395هـ.

25. مجــال القــّراء وكــامل اإلقــراء، لعــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين املــرصي الشــافعي، أبــو 

احلســن، علــم الديــن الســخاوي )ت: 643هـــ( ، حتقيــق: مــروان العطيــة، ورفيقــه، دار املأمــون 

للــرتاث - دمشــق، ط1، 1418هـ.

26. مجهــرة أشــعار العــرب، أليب زيــد حممــد بــن أيب اخلطــاب القــريش )ت: 170هـــ( ، حتقيــق: عــي 

البجــادي، هنضــة مــرص للطباعــة.

ــريب -  ــر الع ــل، دار الفك ــن جب ــد حس ــه، ملحم ــع وداللت ــِة - الواق ــعر يف اللغ ــاج بالشِّ 27. االحتج

القاهــرة، 1986م.
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ــي                       ــو ع ــل، أب ــاريّس األص ــار الف ــد الغف ــن عب ــد ب ــن أمح ــن ب ــبعِة، للحس ــراِء الّس ــُة للق 28. احلجَّ

)ت: 377هـــ( ، حتقيــق: بــدر الديــن قهوجــي، وبشــر جوجيــايب، دار املأمــون – دمشــق، بــروت، 

1413هـ. ط2، 

29. االختياَريــن املفّضليــات واألصمعيــات، لعــي بــن ســليامن بــن الفضــل، أبــو املحاســن، املعــروف 

باألخفــش األصغــر )ت: 315هـــ( ، حتقيق:فخــر الديــن قبــاوة، دار الفكــر املعــارص- بــروت، 

ط1، 1420هـ.

30. خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، مكتبــة اخلانجــي - القاهــرة، ط4، 1418هـــ.

31. اخلصائــص، أليب الفتــح عثــامن بــن جنــي املوصي )ت: 392هـــ( ، حتقيــق: عبد احلميــد هنداوي، 

دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 1421هـ.

ــد اهلل                          ــو عب ــاري، أب ــرة البخ ــن املغ ــم ب ــن إبراهي ــامعيل ب ــن إس ــد ب ــاد، ملحم ــال العب ــق أفع 32. خل

ــو بكــر الصديــق، ط1، 1423هـــ. ــة أب )ت: 256هـــ( ، حتقيــق: أســامة حممــد اجلــامل، مكتب

33. الــدر املنثــور يف التفســري باملأثــور، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                               

)ت: 911هـــ( ، دار الفكــر - بــروت.

34. دالئــل اإلعجــاز، أليب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الفــاريس األصــل، اجلرجاين 

الــدار )ت: 471هـــ( ، حتقيــق: حممــود حممد شــاكر، مطبعة املــدين - القاهــرة، ط3، 1413هـ.

35. ديــوان األعشــى الكبــري ميمــون بــن قيــس، مليمــون بــن قيــس بــن جنــدل مــن بنــي قيــس بــن 

ــز. ــة اآلداب باجلاممي ــني، مكتب ــد حس ــق: حمم ــر(،  حتقي ــى الكب ــر )األعش ــو بص ــي، أب ــة الوائ ثعلب

36. ديــوان حســان بــن ثابــت، حلســان بــن ثابــت األنصــاري ، حتقيــق: وليــد عرفــات، دار صــادر - 

بــروت، 2006م.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

ــي                   ــم الباه ــن حات ــد ب ــرص أمح ــب، أليب ن ــة ثعل ــي برواي ــرص الباه ــة رشح أيب ن ــوان ذي الرم 37. دي

ــدة، ط1، 1402هـــ. ــامن - ج ــة اإلي ــح، مؤسس ــو صال ــدوس أب ــد الق ــق: عب )ت: 231 هـــ( حتقي

ــي  ــق: ع ــَزيِن، حتقي ــاح امُل ــن رب ــة ب ــْلمى ربيع ــن أيب ُس ــر ب ــلمى،  لزه ــن أيب س ــري ب ــوان زه 38. دي

ــروت، ط1، 1408هـــ. ــة - ب ــب العلمي ــور، دار الكت فاع

39. ديــوان طرفــة بــن العبــد رشح األعلــم الشــنتمري، لألعلــم الشــنتمري يوســف بــن ســليامن بــن 

عيســى الشــنتمري األندلــيس )ت:476هـــ(، حتقيــق: دريــة اخلطيب، املؤسســة العربية للدراســات 

والنــرش- بــروت، ط2، 2000م.

ــق:  ــم، حتقي ــي متي ــن بن ــس، م ــن قي ــارشة ب ــن ن ــدة ب ــن َعب ــة ب ــدة، لعلقم ــن عب ــة ب ــوان علقم 40. دي

ــروت، ط1، 1996م. ــادر- ب ــكارم، دار ص ــيب م ــعيد نس س

41. ديــوان عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي، لعمــرو بــن معــدي كــرب بــن ربيعــة بــن عبــد اهلل 

الزبيــدي )ت: 21هـــ(، حتقيــق: مطــاع الطرابيــي، ممــع اللغــة العربيــة - دمشــق، ط2، 1405هـــ.

42. ديــوان عنــرتة، لعنــرتة بــن عمــرو بــن شــداد بــن معاويــة بــن قــراد العبــيس، حتقيــق: حممــد ســعيد 

مولــوي، املكتب اإلســالمي، 1390هـ.

ــهر  ــراس الش ــو ف ــي أب ــي الدارم ــة التميم ــن صعصع ــب ب ــن غال م ب ــامَّ ــرزدق، هلَ ــوان الف 43. دي

ــروت، ط1، 1407هـــ. وطبعــة دار  ــة - ب ــق: عــي فاعــور، دار الكتــب العلمي بالفــرزدق، حتقي

ــروت. ب

ــران  ــن مه ــى ب ــن حيي ــعيد ب ــن س ــهل ب ــن س ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــالل احلس ــاين،أليب ه ــوان املع 44. دي

ــالمي، ط1،  ــرب اإلس ــم، دار الغ ــليم غان ــد س ــق: أمح ــو 395هـــ( ، حتقي ــكري )ت: نح العس

1424هـ.

ــو  ــري، أب ــدي العام ــة اجلع ــن ربيع ــَدس ب ــن ُع ــد اهلل ب ــن عب ــس ب ــدي، لقي ــة اجلع ــوان النابغ 45. دي

ــروت، ط1، 1998م. ــادر - ب ــد، دار ص ــح الصم ــق: واض ــىل، حتقي لي
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46. ديوان اهلذليني، للشعراء اهلذليون، الدار القومية للطباعة والنرش - القاهرة، 1385هـ.

ــق:  ــّي القــريّش )ت:204هـــ(، حتقي ِلب ــن إدريــس الشــافعّي املطَّ ــد اهلل حممــد ب 47. الرســالة، أليب عب

أمحــد شــاكر، مكتبــة احللبــي - مــرص، ط1، 1358هـــ.

ــد اهلل  ــن عب ــود ب ــن حمم ــهاب الدي ــاين، لش ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــري الق ــاين يف تفس 48. روح املع

احلســيني األلــويس )ت: 1270هـــ( ، حتقيــق: حممــد األمــد، وعمــر عبــد الســالم، إحيــاء الــرتاث 

العــريب - بــروت، ط1، 1420هـــ.

49. الــروض األُنــف يف رشح الســرية النبويــة البــن هشــام، أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل 

ــة، ط1،  ــب احلديث ــل، دار الكت ــن الوكي ــد الرمح ــق: عب ــهيي )ت: 581هـــ( ، حتقي ــد الس ــن أمح ب

1410هـ.

50. الزاهــر يف معــاين كلــامت النــاس، ملحمــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار، أبــو بكــر األنبــاري 

)ت: 328هـــ( ، حتقيــق: حاتــم الضامــن، مؤسســة الرســالة، ط1، 1412هـ.

51. الســبعة، أمحــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر بــن ماهــد البغــدادي )ت: 324هـــ( 

، حتقيــق: شــوقي ضيــف، دار املعــارف - مــرص، ط2، 1400هـ.

ــة -  ــات القرآني ــر للدراس ــز تفس ــراين، مرك ــعيد الزه ــن س ــف ب ــري، لناي ــتدالل يف التفس 52. االس

ــاض، ط2، 1436هـــ. الري

53. ســري أعــالم النبــالء، لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــامن بــن َقاْيــامز الذهبــي 

)ت: 748هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرناؤوط، مؤسســة الرســالة - بــروت، ط3، 1405هـ.

ــد  ــو حمم ــان أب ــن املرزب ــد اهلل ب ــن عب ــن ب ــعيد احلس ــن أيب س ــف ب ــيبويه، ليوس ــات س 54. رشح أبي

ــروت، 1416هـــ. ــل - ب ــم، دار اجلي ــح هاش ــد الّري ــق: حمم ــرايف )ت: 385هـــ (، حتقي الس
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

55. رشح أبيــات مغنــي اللبيــب، لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي )ت: 1093 هـــ( ، حتقيــق: عبــد 

العزيــز ربــاح، وأمحــد يوســف دقــاق، دار الثقافــة العربيــة - دمشــق، ط2، 1410هـــ.

56. رشح أشــعار اهلذليــني، للحســن بــن احلســني أبــو ســعيد الســكري ، حتقيــق: عبــد الســتار فــراج، 

مكتبــة دار العروبــة  - القاهــرة.

ــن  ــروف باب ــن املع ــو احلس ــبيي، أب ــي اإلش م ــد، احلَرْضَ ــن حمم ــن ب ــن مؤم ــي ب ــل، ع 57. رشح اجلم

عصفــور )ت: 669 هـــ( ، حتقيــق: فــواز الشــعار، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419هـــ.

ــى  ــن عيس ــليامن ب ــن س ــف ب ــنتمري يوس ــم الش ــل، لألعل ــدة الفح ــن عب ــة ب ــوان علقم 58. رشح دي

الشــنتمري األندلــيس )ت:476هـــ(، حتقيــق: حنّــا نــرص احلتــي، دار الكتــاب العــريب - بــروت، 

1414هـ. ط1، 

59. رشح ديــوان عنــرتة، أليب زكريــا حييــى بــن عــي بــن حممــد الشــيباين التربيــزي وشــهرته اخلطيــب 

التَّربيــزي )ت: 502هـــ( ، حتقيــق: ميــد طــراد، دار الكتــاب العــريب- بــروت، ط1، 1412هـ.

60. رشح ديوان الفرزدق، إليليا احلاوي )املحقق(، دار الكتاب اللبناين - بروت، ط1، 1983م.

ــاد  ــق(، وزارة اإلرش ــدم واملحق ــاس )املق ــان عب ــري، إلحس ــة العام ــن ربيع ــد ب ــوان لبي 61. رشح دي

ــت، 1962م. ــاء، الكوي واألنب

62. رشح الســنة، أليب حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي                                     

)ت: 516هـــ( ، حتقيــق: شــعيب األرنــاؤوط، املكتــب اإلســالمي - دمشــق، ط2، 1403هـــ.

ــووي )ت: 676هـــ( ، دار  ــى بــن رشف الن ــن حيي ــي الدي ــا حمي 63. رشح صحيــح مســلم، أليب زكري

اخلــر - بــروت، ط3، 1416هـــ.

ــاري  ــار األنب ــن بش ــم ب ــن القاس ــد ب ــر حمم ــات، أليب بك ــوال اجلاهلي ــبع الط ــد الس 64. رشح القصائ

)ت: 328هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار املعــارف.
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65. رشح كفايــة املتحفــظ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن الطيــب الصميــي الرشقــي الفــايس اإلمــام اللغــوي 

ــوم -  ــواب، دار العل ــني الب ــي حس ــق: ع ــي )ت:1170هـــ( ، حتقي ــب الرشق ــن الطي ــهر باب الش

ــاض، ط1، 1403هـ. الري

66. شعر اخلوارج، إحسان عباس )ت: 1424هـ( ، دار الثقافة - بروت، ط2، 1974م.

ــعراء، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، حتقيــق:  ــعر والشُّ 67. الشِّ

أمحــد حممــد شــاكر، دار املعــارف - القاهــرة.

68. الّصاحبــي يف فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء 

القزوينــي الــرازي، أبــو احلســني )ت: 395هـــ( ، حتقيــق: أمحــد حســن بســج، دار الكتــب العلمية 

- بــروت، ط1، 1418هـــ. وطبعــة: الســّيد أمحــد صقــر، مطبعــة عيســى البــايب احللبــي - القاهــرة.

حــاح، أليب نــرص إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب )ت: 393هـــ( ، حتقيــق: أمحــد عبــد  69. الصَّ

الغفــور عطــار، دار العلــم للماليــني - بــروت، ط4، 1407هـ.

70. ضوابط الفكر النَّحوّي، ملحمد عجاج اخلطيب، دار البصائر - القاهرة.

ــب  ــد )ت: 526هـــ( ، دار الكت ــن حمم ــد ب ــىل حمم ــن أيب يع ــني اب ــة، أليب احلس ــات احلنابل 71. طبق

ــروت، ط1، 1417هـــ. ــة - ب العلمي

72. طبقــات الّشــعراء، لعبــد اهلل بــن حممــد ابــن املعتــز العبــايس )ت: 296هـــ( ، حتقيــق: عبــد الســتار 

أمحــد فــراج، دار املعــارف - مــرص، ط3.

ــد اهلل                       ــو عب ــوالء، أب ــي بال ــد اهلل اجلمح ــن عبي م ب ــالَّ ــن س ــد ب ــعراء، حمم ــول الش ــات فح 73. طبق

ــدة. ــدين - ج ــاكر، دار امل ــد ش ــود حمم ــق: حمم )ت: 232هـــ( ، حتقي

74. طبقــات النحويــني واللغويــني، ملحمــد بــن احلســن بــن عبيــد اهلل بــن مذحــج الزبيــدي األندلــيس 

اإلشــبيي، أبــو بكــر )ت: 379هـــ( ، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار املعــارف - مــرص، 

1976م.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

75. العــني، أليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــرصي                                   

)ت: 170هـــ( ، حتقيــق: مهــدي املخزومــي ورفيقــه، دار ومكتبــة اهلــالل.

ــة الدينــوري )ت: 276هـــ( ، حتقيــق:  76. غريــب القــرآن، أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيب

الســيد أمحــد صقــر، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1398هـــ.

77. يف أصوِل النَّحو، لسعيد األفغاين، املكتب اإلسالمي - بروت، 1407هـ.

ــات  ــوث للدراس ــايس ، دار البح ــب الف ــن الطي ــد ب ــد اهلل حمم ــرشاح، أليب عب ــرش االن ــض ن 78. في

ــالمية - ديب، ط2، 1423هـــ. اإلس

79. االقــرتاح يف أصــول النَّحــو، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي )ت: 911هـــ( 

، مطبــوع مــع رشِحــه: فيــض نــرش االنــرشاح، البــن الطّيــب الفــايس، دار البحــوث للدراســات 

اإلســالمية وإحيــاء الــرتاث -  ديب، ط2، 1423هـــ.

80. القــراءات الشــاذة، أليب عبــد اهلل احلســني بــن أمحــد بــن خالويــه )ت: 370هـــ( ، دار الكنــدي - 

ــد، األردن، 2002م. ارب

81. لســان العــرب، ملحمــد بــن مكــرم بــن عــىل، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري 

الرويفعــى اإلفريقــى )ت: 711هـــ( ، دار صــادر- بــروت، ط3، 1414هـ.

82. لطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات، لشــهاب الديــن ابــى العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أبــى 

بكــر القســطالنى  )ت:923هـــ( ، حتقيــق: عامــر الســيد، ورفيقــه، جلنة إحيــاء الرتاث اإلســالمي، 

مطابــع األهــرام - مــرص، 1392هـ.

83. ملــع األدلــة يف النحــو، لعبــد الرمحــن بــن حممــد األنبــاريُّ )ت:577هـــ( ، حتقيــق: ســعيد األفغاين، 

مطبعــة اجلامعة الســورية، 1377هـ.
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84. لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرشح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة، 

ــي )ت: 1188هـــ( ،  ــفاريني احلنب ــامل الس ــن س ــد ب ــن أمح ــد ب ــون حمم ــو الع ــن أب ــمس الدي لش

مؤسســة اخلافقــني - دمشــق، ط2، 1402هـــ.

85. جمــاز القــرآن، أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــى البــرصي )ت: 209هـــ( ، حتقيــق: حممــد فؤاد 

ســزكني، مكتبة اخلانجــي - القاهــرة، 1381هـ.

ــي  ــن جن ــامن ب ــح عث ــا، أليب الفت ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب يف تبي 86. املحتس

املوصــي )ت: 392هـــ( ، حتقيــق: حممــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 

1419هـ.

87. املحكــم واملحيــط األعظــم، أليب احلســن عــي بــن إســامعيل بــن ســيده املــريس )ت: 458هـــ(، 

حتقيــق: عبــد احلميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1421هـــ.

88. مراتــب النحويــني، لعبــد الواحــد بــن عــي احللبــي أيب الطيــب اللغــوي )ت: 351 هـــ( ، حتقيــق: 

حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العرصيــة، ط1، 1423هـ.

89. املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر، جــالل الديــن الســيوطي                       

)ت: 911هـــ( ، حتقيــق: فــؤاد منصــور، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418هـــ.

90. مســند أحــد بــن حنبــل، أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الشــيباين 

)ت: 241هـــ( مؤسســة قرطبــة – القاهــرة، وطبعــة: دار املعــارف- القاهــرة، ط1، حتقيــق: أمحــد 

شــاكر.

ــد ، دار  ــل األس ــد مجي ــد أمحـ ــن حمم ــارص الدي ــة، لن ــا التارخيي ــي وقيمته ــعر اجلاه ــادر الش 91. مص

املعــارف- مــرص، ط7، 1988م.

92. املعــارف، البــن قتيبــة، أليب حممــد عبــد اهلل بن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ت: 276هـــ( حتقيق: 

ثــروت عكاشــة، اهليئة املرصيــة العامــة للكتــاب، ط2، 1992م.
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منهُج ابن هشاٍم )ت:218هـ( يف تفسرِي غريِب القرآِن وشواهدِه يف هتذيبِه لسريِة ابِن إسحاٍق 

93. املفضليــات، املفضــل بــن حممــد بــن يعــىل بــن ســامل الضبــي )ت: 168هـــ( ، حتقيــق: أمحد شــاكر، 

ورفيقــه، دار املعــارف - القاهرة، ط6.

94. مقاييــس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو احلســني )ت: 395هـــ( ، 

حتقيــق: عبــد الســالم هــارون، دار الفكــر، 1399هـ.

95. املقفــى الكبــري، ألمحــد بــن عــي املقريــزي املعــروف باســم تقــي الديــن املقريــزي )ت:845هـــ( ، 

حتقيــق: حممــد اليعــالوي، دار الغــرب اإلســالمي - بــروت، ط2، 1427هـ.

96. املنتخــب مــن كالم العــرب، لعــي بــن احلســن اهلُنائــي األزدي، أبــو احلســن امللقــب بـــ "كــراع 

النمــل" )ت: بعــد 309هـــ( ، حتقيــق: حممــد العمــري، معهــد البحــوث بجامعــة أم القــرى، ط1، 

1409هـ.

97. منتهــى الطلــب مــن أشــعار العــرب، ملحمــد بــن املبــارك بــن حممــد بــن ميمــون البغــدادي )ت: 

597هـــ( ، حتقيــق: نبيــل طريفــي، دار صــادر - بــروت، ط1، 1999م.

98. منجــد املقرئــني ومرشــد الطالبــني، لشــمس الديــن أبــو اخلــر ابــن اجلــزري، حممــد بــن حممــد بــن 

يوســف )ت: 833هـــ( ، حتقيــق: عــي العمــران، دار عامل الفوائــد - مكــة، ط1، 1419هـ.

99. موســوعة التفســري املأثــور، ملركــز املعلومــات والدراســات القرآنيــة، معهــد اإلمــام الشــاطبي - 

ــدة، ط1، 1439هـ. ج

100. موســوعة الشــعر العــريب، ملؤسســة حممــد بــن راشــد آل مكتــوم، اإلصــدار اإللكــرتوين األول، 

2009م.

ــي، دار الرشــيد،  يــف، خلدجيــة احلديث ــوّي الرشَّ ــِث النَّب ــن االحتجــاِج باحلدي ــُف النُّحــاِة ِم 101. موق

1981م.
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102. النبــات، أليب حنيفــة أمحــد بــن داود الدينــوري )ت: 282هـــ( ، حتقيــق: برهنــارد لفــني، فرانــز 

شــتاير - فيســبادن، 1394هـ.

103. النُّحــاة واحلديــث النبــوي الرشيــف، حلســن موســى الشــاعر، وزارة الثقافــة والشــباب، عــامن، 

1980م.

ــدادي،  ــرصي البغ ــب الب ــن حبي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حمم ــي ب ــن ع ــون، أليب احلس ــت والعي 104. النك

الشــهر باملــاوردي )ت: 450هـــ( ، حتقيــق: الســيد عبــد املقصــود، دار الكتــب العلميــة - بــروت.

فــاء خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهلل األلَبِكــي الفــاري  105. الــوايف بالوفيــات، لصــالح الديــن أبــو الصَّ

ــاء  ــه، دار إحي ــاؤوط ورفيق ــد األرن ــق: أمح ــافعّي )ت:764هـــ( ، حتقي ــقّي الشَّ مش ــدّي الدِّ ف الصَّ

الــرتاث - بــروت، 1420هـــ.
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