 ملخص البحث
* موضوع البحث:
دراسة منهج تفسير "غريب القرآن" عند ابن هشام (ت )812:في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق
(ت ،)151:مع تحقيق ألفاظ الغريب ،وتحرير شواهدها ،وإبراز ما تم ّيز به في هذا الباب.
* أهداف البحث:
 بيان منهج ابن هشام (ت )812:في تفسير ألفاظ غريب القرآن. تحقيق ألفاظ الغريب ،وتحرير شواهدها. إبراز تم ّيز ابن هشام (ت )812:في باب العلم بالغريب وشواهده.* مشكلة البحث:
 عدم وجود دراسة علمية تب ّين علم ابن هشام (ت )812:بالغريب ومنهجه في تفسيره. إغفال دراسة علم ابن هشام (ت )812:باللغة والغريب والقراءات لعدم تصنيفه فيها.* نتائج البحث:
 برزت إمامة ابن هشام (ت )812:إضاف ًة إلى "علم السيرة" في ثالثة أمور :علمه بغريباللغة ،وحفظه لشواهدها ،ومعرفته باألنساب.
فسر ابن هشام (ت )812:في كتابه ( )111لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.
 َّ استشهد عليها بـ ( )818شاهدً ا ،من القرآن وقراءاته ،والسنة وأقوال السلف ،وكالمونثرا.
شعرا ً
العرب ً
* الكلمات الدالة:
ابن هشام – السيرة النبوية – غريب القرآن – الشواهد الشعرية.

1

المقدِّ م ُة.
ُ 
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه ..
وبعد:
فهذا ٌ
بحث بعنوان:
"منهج ابن هشام في تفسير غريب القرآن وشواهده"
فيه دراس ٌة لألصول العلمية التي أقام عليها ابن هشام (ت )812:تفسيره لغريب األلفاظ
القرآنية ،في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق (ت ،)151:بعد جمعها ،وتحقيقها ،وتحرير
فس َره من ألفاظ
شواهدها ،وسردها على ترتيب المصحف الشريف ،ثم تأليف جميع ما َّ
لغوي بحسب موا ّدها(.)1
الغريب والشواهد في معجم
ّ
وهدف البحث إضافة ما ّدة مهمة لعلم "غريب القرآن" لم يسبق العناية بها ،مع تقدّ مها،
ُ
وضمها إلى مرتبتها العالية بين كتب غريب القرآن،
ود ّقتها ،وأصالتها في المنهج،
ّ
مما ح ّققه ابن هشام (ت )812:من المعاني ،وما حف َظه من الشواهد ،وبعضها -
واالستفادة ّ
كما سيتب ّين للقارئ -لم تُنقل إال عنه ،وقد تم ّيز في ِّ
كل ذلك وأبان عن عل ٍم متين.
فس َره ابن هشام (ت )812:من غريب القرآن َ
المباشر عن
النقل
َ
وحسبك أن ترى فيما َّ
أئمة اللغة؛ كيونس بن حبيب النحوي (ت ،)128:وأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت،)811:
ّ
أعلم أهل اللغة بالغريب،
واألصمعي (ت ،)812:وأبي زيد األنصاري (ت ،)815:وهم
ُ
ّ
وأشعار العرب ،وأ ّيامهم ،وأنسابهم.
وأن تجد في شواهد ابن هشام (ت )812:الشعر ّية قرابة ثالثين شاهدً ا ال تجدها عند غيره،
وال تُنقل إال عنه.

( )1أتممت ذلك بحمد الله في بحث مستقل ُمجاز للنشر في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات اإلسالمية.
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تحريه
مع تصحيحه رواية كثي ٍر من األبيات ،وذكر روايات أخرى لعدد من الشواهد ،وشدّ ة ّ
وضبطه أللفاظ األبيات ،وتفسيرها واالستشهاد لها.
مع عنايته الظاهرة بنسبة األبيات لقائليها ،وذكر أنسابهم ،وعدد أبيات قصائدهم ،ومناسبتها
عند الحاجة.
مكثرا من االستشهاد بالقرآن الكريم ،والقراءات،
ثم تراه مع استشهاده بأشعار العرب
ً
ّ
والحديث النبوي ،وأقوال السلف ،لتفسير غريب األلفاظ القرآنية ،مسندً ا في ّ
كل ذلك إلى
رواته وناقليه.
ومع تقدّ م ابن هشام (ت )812:في علم اللغة ،وسعة معرفته بالنحو والشعر والغريب
واألنساب ،واشتهاره في البصريين ،إال أني لم أ ّطلع على دراسة تجمع علمه بالغريب
وتعرف به ،مع إفراده له بالتصنيف كما سيأتي في مصنّفاته ،إال ما كان من بحث
وشواهدهّ ،
الدكتور .يحيى بن صالح الطو ّيان ،والذي نشر في مجلة الجامعة اإلسالمية عدد (،)161
بعنوان" :تفسير ابن هشام لغريب القرآن من خالل كتابه السيرة النبوية ،جم ًعا ودراس ًة" ،وقد
اطلعت عليه وظهرت لي فيه المالحظات اآلتية:
 -1ذكر الباحث أن األلفاظ الغريبة بلغت" :أكثر من تسعين لفظة قرآنية غريبة"( ،)1ولم
ٍ
بحث
يرقمها الباحث أثناء بحثه ،في حين بلغت األلفاظ أثناء جمعي لها وتحقيقها في
ّ
مستقل )111( :لفظة ،والفرق بينهما ليس بقليل.
 -8تعرض الباحث في ّأول بحثه لـ" :منهج ابن هشام في تفسيره ومصادره فيه" ،وجاء
ً
ومجمال في ( )5صفحات ،لم يزد الباحث فيها على ذكر عنوان المطلب
مختصرا للغاية،
ً

(( )1ص.)12:
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وشاهد أو شاهدين عليه( ،)1أ ّما بحثنا هذا ففي منهج ابن هشام (ت )812:في تفسير "غريب
القرآن" فقط وليس التفسير بعا ّمة ،وجاء -بشيء من االختصار -في أكثر من ( )51صفحة.
 -2ذكر الباحث :أن "الشواهد الشعرية بلغت أكثر من تسعين شاهدً ا"( ،)8في حين بلغت
الشواهد الشعرية في بحثنا هذا )148( :شاهدً ا ،وال مقارنة بين العددين.
وصا عن ابن هشام (ت )812:ليس
 -4أدخل الباحث في الغريب ما ليس منه ،ونقل نص ً
فيها شي ٌء من الغريب ،وقد تكرر هذا منه في خمسة مواضع( ،)2منها ما أورده عند قوله
تعالى( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[سورة األنفال،]82:
حيث قال" :قال ابن هشام :وأنزل الله تعالى في أبي لبابة ،فيما قال سفيان بن ُع َيينة ،عن
إسماعيل بن أبي خالد ،عن عبد الله بن أبي قتادة(( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[سورة األنفال.)4("]82:
 -5وفي مقابل ذلك ترك ما هو من الغريب قط ًعا ،وذلك في ثالثة مواطن من الكتاب:
أ ّولهــا( :ﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ)[ســورة األحــزاب" :]12:قــال ابــن
للعدو وضائعة .وجمعهاَ :ع ْورات .قال النابغة الذبياني(:)5
ورة
ّ
هشامَ :ع ْورة :أي ُم ْع َ
ــور ًة
متــى تَل َقهــم ال ت َ
َلــق للبيــت َع ْ
ٍ
أيضـا:
وورة
وهذا
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــائ ًعا ً
وورة ً
الرجـل ،وهـيُ :حرمتُـه .وال َع ْ
ـورةضـ
أيضـاَ :ع ْ
البيت في أبيات لـه .وال َع ْ
األمــــر
ـــار َمحرو ًمــــا وال
َ
وال الجـ َ

الس ْو َءة"(.)6
َّ

(( )1ص.)86-88:
(( )8ص.)88:
( )2تنظر في( :ص.)11 ،21 ،62 ،51 ،58:
(( )4ص.)51:
( )5ديوانه (ص.)168:
( )6السيرة النبوية .584/1
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َّنيم :ال َعديدُ للقوم .وقد قال َ
الخطيم التميمي
ثانيها( :ﯫﯬﯭ ﯮ)[سورة القلم" :]12:والز ُ
في الجاهلية(:)1
ـــيم تــــداعاه الرجـ ُ
ـــال زيــــاد ًة
َزنـ ٌ

كما زيـدَ فـي َعـرض األديـم األكـار ُ " (.)8

َوورر أراد :الكثيـر .ولفظـه
ثالثها( :ﮆ ﮇ ﮈ)[سورة الكوثر" :]1:قال ابن هشام :وك ْ
مشتق من لفظ الكثير .قال الكُميت بن ٍ
زيد يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان(:)2
ٌّ
َ
ـوثرا
وكــان أبــوك اب ـ ُن العقائــل َكـ ْ

ـب
وأنــت كثيـ ٌـر يــا اب ـ َن مــروان ط ّيـ ٌ
قصيدة له .وقال ُأمية بن أبي ٍ
ٍ
حمار َوحش(:)4
عائذ الهذلي يصف
البيت في
وهذا
ُ
ّ
َ

َــو ٍثر كــالج ْ
الل
قيــق إذا مــا احتــدمن
الح َ
وح ْم َح ْمــن فــي ك ْ
َ
ُيحــامي َ
ٍ
قصيدة له" (.)5
يعني بالك َْوثر :الغبار الكثير ،ش َّبهه لكثرته عليه بالجالل .وهذا البيت في
وبهذا تتبين اإلضافة الها ّمة التي تم ّيز بها بحثنا هذا ،ودعت إلى إتمامه واالنتفا بمادته
بإذن الله ،على أنّي قد استفدت من البحث المذكور لفظ ًة فاتتني ،فأضفتها إلى ما جمعته،
خيرا على ما اجتهد.
فأنا لصاحبه
شاكر على ما أحسن ،وجزاه الله ً
ٌ
وقد اشتمل هذا البحث على:
 مقدمة فيها :بيان أهمية الموضو  ،وخطة بحثه ،ومنهج دراسته.تعريف موجز بابن هشام (ت ،)812:وكتابه في السيرة.
ٌ
 -ثم تمهيد فيه

( )1أقدم من ذكره ابن هشام ،وينظر :لسان العرب .822/18
( )8السيرة النبوية .261/1
( )2ديوانه (ص.)122:
اختالف عن رواية ابن هشام.
( )4ديوان الهذل ّيين  .121/8وفيه
ٌ
( )5السيرة النبوية .214/1
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ُ
مسائل من منهج ابن هشام في تفسير غريب القرآن
األول:
 ثم يتلوه المبحث ّعرض لمسائل عا ّم ٍة من طريقة ابن هشام (ت )812:في تفسيره
وشواهده .وفيه ٌ
ً
إجماال.
للغريب ،وأساليب إيراده ،واستشهاده عليه
ثم المبحث الثاني :وفيه سر ٌد ألنوا شواهد تفسير غريب القرآن عند ابن هشام في
 ُّ
تفصيل الكالم فيها ،وهي:
كتابه "السيرة النبوية" ،و
ّأو ًل :القرآن الكريم.
ران ًيا :القراءات.
رال ًثا :السنة النبوية.
راب ًعا :أقوال السلف.
خامسا :كالم العرب.
ً
وفي ِّ
كل قسم منها :تعريف موجز ،مع ذكر مقدار استعمالها ،ونماذج كافية منها،
ثم بيان األصول
وبيان مدى ّ
صحة االستشهاد بتلك الشواهد في تفسير الغريبّ ،
العلمية من ضوابط ومسائل سار عليها ابن هشام (ت )812:في استعماله لتلك
الشواهد.
 ثم الخاتمة متضمن ًة أبرز نتائج البحث وتوصياته. فالمصادر والمراجع.أما منهج البحث فيتلخص في اآلتي:
كررت قراءة كتاب" :السيرة النبوية" البن هشام (ت ،)812:واستخرجت جميع
ّ -1
المواضع التي ذكر فيها "غريب القرآن" وبيانه له.
نص كالم ابن هشام (ت )812:بال تغيير.
 -8التزمت ّ
 -2اعتمدت لكتاب "السيرة النبوية" طبعة شركة ومطبعة البابي الحلبي ،مصر ،ط،8
1225هـ ،بتحقيق :مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري ،وعبد الحفيظ شلبي.
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 -4رجعت في توثيق الشواهد إلى المجاميع الشعرية ،كاألغاني ،ومنتهى الطلب في أشعار
العرب ،والدواوين المطبوعة بمختلف طبعاتها ،وشروح الدواوين ،وتراجم الشعراء
وطبقاتهم ،وكتب الشواهد وشروحها ،كخزانة األدب ،ومعاجم الشواهد الشعرية ،كمعجم
عبد السالم هارون ،وعبد الرحمن المعلمي ،وحنّا جميل حداد ،وإميل يعقوب ،ومعاجم
اللغة ،وعا ّمة كتب األدب ،والبالغة ،وكتب غريب القرآن والتفسير ،ثم البحث االلكتروني
في جميع كتب المكتبة الشاملة ،وموسوعة الشعر العربي.
 -5لم أشرح غريب الشواهد الشعرية التي أوردها ابن هشام (ت)812:؛ لكثرتها الظاهرة،
خرج للبحث إلى حدّ الشرح والتعليق ،وذلك ليس من مقاصده.
وألن ذلك ُم ٌ
 -6ال أذكر اختالف الروايات في الشاهد عند ابن هشام (ت )812:وعند غيره إال إذا كان
المفسرة من الغريب.
في اللفظة
ّ
ً
سائال الله
وفيما عدا ذلك التزمت المنهج العلمي المتّبع في كتابة البحوث العلمية،
تعالى توفيقه وهدايته والقبول ،وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.

 التمهيد.
ً
أول :التعريف بابن هشام وكتابه في السيرة:
هو عبد الملك بن هشام بن أيوب ّ
دوسي ،أبو محمد البصري ،إما ُم اللغة
الس
ّ
الذهلي َّ
والنحو واألدب واألخبار واألنساب( ،)1قد َم مصر ،وحدّ ث بها بالمغازي وغيرها( ،وكان
ثق ًة)(.)8

( )1ينظر :تاريخ ابن يونس المصري  ،122/8وسير أعالم النبالء ،للذهبي .482/11
( )8تاريخ ابن يونس المصري .122/8
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المزني (ت " :)864:قدم علينا الشافعي ،وكان بمصر عبد الملك بن هشام صاحب
قال
ّ
"المغازي" ،وكان ّ
عالم ُة أهل مصر بالعربية والشعر ،فقيل له في المصير إلى الشافعي،
فتثاقل ،ثم ذهب إليه ،فقال :ما ظننت أن الله يخلق مثل الشافعي" ( ،)1وقال عنه السهيلي
ذر ُ
الخشني
(ت" :)521:
مشهور بحمل العلمُ ،متقدّ ٌم في علم النّسب والن ّْحو" ( ،)8وقال أبو ّ
ٌ
(ت" :)614:كان من أهل المعرفة باللغة والغريب والتاريخ واألنساب" ( ،)2وقال الذهبي
ً
فاضال" (.)4
(ت" :)242:كان ابن هشام ن َْحو ًّيا أدي ًبا إخبار ًّيا
لقي من أئمة اللغة يونس بن حبيب النحوي (ت ،)5()128:وخلف األحمر
َ
(ت ،)6()121:وأبا زيد األنصاري (ت ،)2()815:والشافعي (ت ،)814:وقال عنه( :الشافعي
الشافعي ،فما سمعت منه َلحن ًة
محمد بن إدريس
ّ
حجة في اللغة)( ،)2وقال" :طالت مجالستنا ّ
َق ّط ،وال كلم ًة غيرها أحس ُن منها" (.)1
وأخذ عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت )11()811:وأكثر عنه ،بل عا ّمة ما ّدة الغريب في
كتابه السيرة مستفاد ٌة منه ،وفي طبقته من األئمة سيبويه (ت ،)161:والكسائي (ت،)121:
واألصمعي (ت ،)812:ونحوهم.
والفراء (ت،)812:
ّ

( )1سير أعالم النبالء .481/11
( )8الروض األُنف .42/1
( )2اإلمالء المختصر في شرح غريب السير (ص.)2:
( )4تاريخ اإلسالم .222/5
( )5ينظر :السيرة النبوية .522 ،11 ،21 ،55/1
( )6ينظر :السيرة النبوية .11/1
( )2ينظر :السيرة النبوية .56 ،12/1
( )2تاريخ اإلسالم ،للذهبي .222/5
( )1المقفى الكبير ،للمقريزي .811/5
( )11نقل عنه في "السيرة النبوية" في قرابة خمسين موض ًعا ،منها.151/8 ،626 ،262 ،114 ،111 ،55/1 :
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وكان اب ُن هشام (ت )812:مقدّ ًما في علمه بالشعر وغريب اللغة ،مشهو ًدا له فيه ،ولعل
ذلك من أثر علم أهل البصرة بهما ،كما قال ابن ّ
الجمحي (ت" :)821:وكان ألهل
سالم ُ
البصرة في العرب ّية ُقدْ َم ٌة ،وبالنحو ولغات العرب والغريب عناي ٌة" ( .)1قال الصفدي
(ت )264:عن ابن هشام (ت" :)812:كان عالم مصر بالغريب في ّ
الش ْعر" ( ،)8وصنّف فيه:
الس َيرة من الغريب" ( ،)2وقال ابن كثير (ت" :)224:اجتمع به
"شرح ما وقع في أشعار ِّ
كثيرا" (.)4
الشافعي حين ورد مصر ،وتناشدا من أشعار العرب شي ًئا ً
ُّ
ّ
ّ
ولخصها من" :المغازي والس َير" البن إسحاق
وهذبها
صنّف" :السيرة النبو ّية"،
(ت ،)151:وهي أشهر كتب السيرة وأوثقها ،وإليه تُنسب ،قال القفطي (ت" :)646:وهذه
السيرة التي يرويها عن ابن إسحاق قد ّ
ومرة بالنقصان،
مرة بالزيادةّ ،
هذب منها أماكن ّ
ٍ
وصارت ال تعرف إال بـ"سيرة ابن هشام" ،وللمصر ّيين بها َف ُ
رواية ،وعن
رط غرا ٍم ،وكثر ُة
المصر ّيين نُق َلت إلى سائر اآلفاق" ( ،)5وقال ابن كثير (ت" :)224:وإنما نُسبت إليه ف ُي ُ
قال
َ
"سير ُة ابن هشام" ألنه َّ
واستدرك أشياء" (.)6
وحر َر أماكن
هذ َبها وزاد فيها ونقص منهاَّ ،
َّائي
وقد روى اب ُن هشام (ت )812:كتاب السيرة من طريق :أبي محمد زياد بن عبد الله ال َبك ّ
لبي (ت.)151:
الكوفي (ت ،)2()122:عن محمد بن إسحاق الم ّط ّ
ّ

( )1طبقات فحول الشعراء .18/1
( )8الوافي بالوفيات .142/11
( )2المرجع السابق.
( )4البداية والنهاية .212/11
( )5إنباه الرواة على أنباه النحاة .818/8
( )6البداية والنهاية .212/11
أثبت من روى السيرة عن ابن إسحاق ،وأمالها عليه اب ُن إسحاق مرتين ،قال يحيى بن معين :زياد الب ّكائي في ابن
( )2وهو ُ
أصح منه عند زياد الب ّكائي ،وهو من أثبت
إسحا ق ثقة .وقال صالح بن محمد :ليس كتاب "المغازي" عند أحد
ّ
الناس في هذا الكتاب .وتنظر ترجمته في :تهذيب الكمال ،للمزّ ي  ،425/1وسير أعالم النبالء ،للذهبي .5/1
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وله "التيجان في أنساب ِح ْمير وملوكها" مطبو ( ،)1و"شرح ما وقع في أشعار السيرة من
الغريب" مفقود ،وهو شديد ّ
الش َبه بموضو هذا البحث ،وعسى أن يكون فيما جمعناه أدا ًء
حر َره فيه.
لبعض ما ّ
توفي رحمه الله بمصر ،سنة ( )812على الصحيح ،كما ذكره ابن يونس (ت )242:في
تاريخه لمصر( ،)8وذكر السهيلي (ت )521:أنه توفي سنة ( ،)2()812قال القفطي (ت:)646:
األول ،ووفاته األولى؛
الحدْ س،
والمعول على نسبه ّ
ّ
"وهذا الذي قاله السهيلي على سبيل َ
فإن الناقل لذلك هو أبو سعيد عبدالرحمن بن يونس المصري ،إمام مصر في الحديث
والتاريخ ،ذكره في تاريخ الغرباء القادمين على مصر" (.)4

ران ًيا :منهج ابن هشام في كتابه في السيرة:
ب ّين اب ُن هشام (ت )812:منهجه في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق (ت )151:في ّأول
َ
إسماعيل بن إبراهيم،
الكتاب بذكر
مبتدئ هذا
كتابه ،فقال" :قال اب ُن هشام :وأنا إن شا َء الله
ٌ
َ
َ
األو َل
و َمن ولدَ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولده ،وأوالدهم ألصالبهمّ ،
َ
يعرض من حديثهم،
إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،وما
فاألو َل ،من
ُ
ّ
ٌ
ذكر غيرهم من ولد إسماعيل ،على هذه الجهة لالختصار ،إلى حديث سيرة رسول
وتارك َ

( ) 1بمطبعة دائرة المعارف العثمانية ،بلكنو الهند ،الطبعة األولى سنة 1242هـ ،والنسخة المخطوطة التي طبع عنها
نصوص ُمقحمة ليست من كالم ابن هشام ،كما في (ص )12 ،11:من المطبوعة .ثم طبع
الكتاب سقيمة جدًّ ا ،وفيها
ٌ
الكتاب عن مركز الدراسات والبحوث اليمني ،وقوبل على نسخة أخرى متأخرة عن األولى بأربع سنوات،
ومحفوظة في المتحف البريطاني بلندن ،برقم (.)8111
(.122/8 )8
( )2الروض األُنف .42/1
( )4إنباه الرواة على أنباه النحاة  .818/8وينظر :تاريخ اإلسالم ،للذهبي .222/5
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ٌ
عض ما ذكره اب ُن إسحاق في هذا الكتاب ،مما ليس لرسول الله صلى الله
الله ،
وتارك ب َ
ٍ
ذكر ،وال َ
لشيء من هذا الكتاب،
نزل فيه من القرآن شي ٌء ،وليس سب ًبا
عليه وآله وسلم فيه ٌ
ذكرها لم َأر أحدً ا من
كر ُت من االختصار،
وال
وأشعارا َ
ً
تفسيرا له ،وال شاهدً ا عليه ،لما َذ ْ
ً
ُ
كره،
الحديث به،
بعضها َي ْشنُع
وبعض يسو ُء َ
ٌ
أهل العلم بالشعر يعر ُفها ،وأشيا َء ُ
بعض الناس ذ ُ
ٍ
ومستقص إن شا َء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ
ائي بروايته،
ٌ
قر لنا الب ّك ُّ
وبعض لم ُي َّ
الرواية له ،والعلم به"( ،)1فظهر من منهجه:
 :1قصدُ الختصار في كتابه.
ُ :8
ترك ِّ
كل ما ل ذكر فيه لرسول الله  ،ول صلة له به.
ً
ُ :3
مشتمال على تفسيرها فإنه يذكره
ترك ما ل يتصل بتفسير شيء من السيرة النبوية ،وما كان
من القرآن أو الشعر أو غيرهما.
ٍ
ترك ِ
ُ :4
مما يأتي:
ذكر
أشعار أوردها ابن إسحاق (ت ،)151:لسبب ّ
األول :أن أهل العلم بالشعر ينكرونها.
كره من المعاني.
الثاني :الشتمالها على ما َي ْشنع ذ ُ
الثالث :ما فيه مساء ٌة لبعض المسلمين.
َّائي (ت )122:لكتاب ابن إسحاق (ت.)151:
الرابع :ما لم يثبت من رواية البك ّ
 :5استقصاء ّ
مما ذكره ابن إسحاق ،أو بلغ ابن هشام رواي ًة له أو رأ ًيا
كل ما تدعو إليه الحاجة ّ
منه.

( )1السيرة النبوية .4/1
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النص يتب ّين مقدار عناية ابن هشام (ت )812:بالشواهد في كتابه ،وفحصه
ومن هذا ّ
لها ،وتمييزه بين ما يقبل منها وما ال يقبل ،سواء من جهة نقلها والثبوت ،أو من جهة ما
تضمنته من المعاني.

( )1

أيضا أن ابن هشام (ت )812:لم يكن مجرد ٍ
ناقل لما أورده ابن إسحاق
وتب ّين من ذلك ً
(ت ،)151:أو متاب ًعا له فيه لما اشتهر في الناس من إمامته في علم السير والمغازي
بصيرا ،مم ّي ًزا من كالم ابن إسحاق (ت )151:ما ظهرت فيه إمامته
واألنساب ،بل كان ناقدً ا
ً
من "علم السيرة" ،وما كان فيه دون ذلك من "علم الشعر" رواية ودراية.
خاصة علم
يسيرا؛ ألنه من ّ
فجاء تهذيب ابن هشام (ت )812:لجانب "السيرة" خفي ًفا ً
تصرفه ،وبان فيه ُ
جليل علمه ،وجا َء
ابن إسحاق (ت ،)151:أما جانب "الشعر" فاتسع فيه ّ
خاصة علم ابن هشام (ت ،)812:مع قلة علم ابن إسحاق (ت)151:
كثيرا
ظاهرا؛ ألنه من ّ
ً
ً
به.
أكثر اب ُن ّ
سالم الجمحي (ت )821:من بيان حال ابن إسحاق (ت )151:في
وقد َ
ممن أفسد
الشعر ،وحال ما نقله منه في كتبه ،وكان ُ
مما قال" :وكان ّ
بعضه شديدً ا ،فكان ّ
كل ُغ ٍ
وهجنه وحمل َّ
ثاء منه محمد بن إسحاق بن يسار ،مولى آل مخر َمة بن الم ّطلب
الشعر
َّ
علم ما بق َي
بالسير ،قال ّ
الزهري :ال يزال في الناس ٌ
بن عبد مناف ،وكان من علماء الناس ّ
أكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك ،فقبل الناس عنه األشعار
مولى آل مخر َمة .وكان ُ
عذرا ،فكتب
وكان يعتذر منها ويقول :ال علم لي بالشعرُ ،أتينا به فأحم ُله .ولم يكن ذلك له ً
ً
شعرا ّ
ثم
قط ،وأشعا َر النساء
السير
فضال عن الرجالّ ،
أشعار الرجال الذين لم يقولوا ً
َ
في ّ

( )1تت ّبع الدكتور .ناصر الدين األسد في كتابه الفريد" :مصادر الشعر الجاهلي" (ص )222:مآخذ ابن هشام (ت)812:
على ابن إسحاق (ت ) 151:في الشعر ،وحصرها في أربعة وجوه .وأبان فيما كتب عن مبلغ علم ابن هشام
تصرفه فيها.
(ت )812:بأشعار العرب ،ومهارته في جمعها وفهمها ونقدها ،وسعة ُّ
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جاوز ذلك إلى ٍ
ف َم ْعقو ٌد
أشعارا كثيرة وليس بشعر ،إنما هو كال ٌم مؤ ّل ٌ
عاد وثمو َد ،فكتب لهم
ً
ٍ
ٍ
يرجع إلى نفسه فيقولَ :من َ
السنين؟
بقواف ،أفال
ُ
حمل هذا الشعر؟ و َمن أ ّداه منذ آالف من ّ
والل ُه تبارك وتعالى يقول( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)[سورة األنعام ،]45:أي :ال بق َّي َة لهم .وقال
ٍ

أيضا( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)[سورة النجم ،]51-51:وقال في عاد( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ً
ﯿ)[سورة الحاقة ،]2:وقال( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)[سورة الفرقان ،]22:وقال( :ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ)[سورة إبراهيم"]1:
ٍ
( ،)1وقال" :فلو كان الشعر َ
الص ُحف ّيون ،ما كانت
ضع البن إ
سحاق ،ومثل ما َروى ُّ
مثل ما ُو َ

ٍ
إليه حاج ٌة ،وال فيه ٌ
اسحاق له وال لغيره
دليل على علم"( ،)8وقال" :ولسنا ن ُعدُّ ما َيروي اب ُن
شعراَ ،
شعر أحس ُن من َأن يكون ذاك لهم" (.)2
وألَن ال يكون لهم ٌ
ً

ُ
مسائل من منهج ابن هشام في تفسير غريب القرآن
األول:
المبحث ّ
وشواهده
يشتمل هذا المبحث على مسائل عا ّم ٍة من منهج ابن هشام (ت )812:في تفسيره
مما ال يندرج تحت نو ٍ
خاص من
ٍّ
لغريب األلفاظ القرآنية ،ومنهج استشهاده عليهاّ ،
الشواهد اآلتي ذكرها في المبحث التالي بإذن الله ،وهذا ُ
أوان بيانها:

( )1طبقات فحول الشعراء .2/1
( )8المرجع السابق .11/1
( )2المرجع السابق .842/1
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ٍ
لفظة من غريب ألفاظ القرآن
تفسير ()111
استوعب ابن هشام (ت )812:في كتابه
ّأو ًل:
َ
َ
الكريم( ،)1وذلك عند ورود آية اللفظة في ّأول موضع لها من كالم ابن إسحاق (ت،)151:
واستشهد فيها بـ ( )818شاهد.
ران ًيا :في جميع شواهده يقدم قوله( :قال ابن هشام) ،ليم ّيز كال َمه من كالم ابن إسحاق
(ت )151:قبله ،إال في لفظة "الزنيم"( ،)8فقد شر في تفسيرها بدون ذلك ،ولكنه فيها على
نفس طريقته في تفسير الغريب وذكر الشواهد.
رال ًثا :طريقته في تفسير الغريب هي :ذكر اللفظة من الغريـب ،ثـم تفسـيرها ،ثـم ذكـر قائـل
الشــاهد ،ثــم إيــراد الشــاهد .كمــا فــي قولــه عنــد قولــه تعــالى( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ)[سورة البقـرة" :]88:قال ابن هشام :األنوداد :األَمثـال .واحـدهم نـدّ  .قـال لبيـد بـن
ربيعة(:)2
يــر مــا شــا َء َف َع ْ
ب َيدَ يــه َ
ــل" (.)4
الخ ُ

أحمــــدُ اللــــه فــــال نــــدَّ لــــه
َ

يعرف بنسب القائل في كثير من المواضـع ،كمـا فـي قولـه عنـد قولـه تعـالى( :ﮧ
راب ًعاّ :

ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ)[سورة البقرة" :]144:قال ابـن هشـام:
أحمر الباهلي ،وباهل ُة بن َيعصر بن سعد بـن قـيس بـن
َحوه و َق ْصدَ ه .قال عمرو بن
َش ْط َره :ن َ
َ
يصف ناقتَه(:)5
ُ
عيالن،
تعدو بنا َش ْط َر َجمـ ٍع وهـي عاقـد ٌة

الح َقبـا" (.)6
كار َب ال َعقـدُ مـن إيفادهـا َ
قد َ

( )1ينظر فهرس اآليات وألفاظ الغريب في قسم الفهارس آخر البحث.
( )8السيرة النبوية .261/1
( )2شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،إحسان عباس (ص.)124:
( )4السيرة النبوية  .522/1وينظر.125/8 ،522 ،548 ،525/1 :
( )5مجاز القرآن ،ألبي عبيدة .61/1
( )6السيرة النبوية  .551/1وينظر.662 ،552 ،524 ،14/1 :
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وقصته ،وتفسير ما فيه من الغريب،
خامسا :يتطرق أحيا ًنا إلى شرح الشاهد ،وبيان سببه ّ
ً
ويستشهد عليه ،كما في قوله عند قوله تعالى:
ِ
تص ّبونُ .
وس َف َك
البقرة" :]24:قال ابن هشام :ت َْسفكونُ :
تقول العربَ :س َف َك د َمه :أي ص َّبهَ .
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)[سورة

الز َّق :أي َهرا َقه .قال الشاعر(:)1
ِّ
الحـال
َس َفكْنا دما َء ال ُبـدْ ن فـي تُربـة َ

ـيف َحـ َّ
ـل بأرضــنا
الضـ ُ
و ُكنّ ـا إذا مــا ّ

الرمل .وهـو الـذي تقـول لـه العـرب:
قال ابن هشامَ :يعني " َ
بالحال" :ال ّطين الذي ُيخالطه ّ
َ
لما قال فرعون( :ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
أن
الس ْه َلة .وقد جا َء في الحديثّ (( :
جبريل ّ
َّ
ـال ُ
والح ُ
مثـل
ﭶ)[سورة يـونس ]11:أخذَ نِذح اذ نا حر وذَ أاِهفنذب بذَو َذب أوذب َ ذ ))(،)2
َ
الح ْم َأة" ( .)2وقال في قوله تعالى( :ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ)[سورة آل عمران" :]146:قال
َ
عصي
الرباب :ر ّبة وربابة .وهي جماعات قداح أو
ّ
ابن هشام :واحدُ الر ّب ّيين :ر َّبي ،..وواحد ُة ِّ
الصلت(:)4
ونحوها ،فش ّبهوها بها ،..وقال ُأم ّية بن أبي ّ
ُ
َح َ
أبابيـــل رب ّيــــ
ـــول شـــياطينهم
ٍ
ف فيها القداح .قـال
أيضا :الخرق ُة التي ُت َل ُّ
وهذا
ُ
والربابة ً
البيت في قصيدة له .قال ابن هشامِّ :
دســـورا
ــــون َشـــدّ وا َســـن ََّو ًرا َم ُ

والسن ََّور :الدرو  .والدُّ ُسر :هي المسامير التي في الح َلق .يقول الله ( :ﮅ
ابن هشامَّ :

ﮆ ﮇﮈ ﮉ)[سورة القمر ،]12:قال الشاعر وهو أبو ْ
األخ َزر الح ّماني ،من تميم(:)5
قــوم"(.)6
الم َّ
ــرا بــأطراف ال َقنــا ُ
َد ْس ً

( )1أقدم من ذكره ابن هشام ،وينظر :لسان العرب .111/11
( )8ينظر :مسند أحمد  ،)8812( 28/4وجامع الترمذي .)2112( 822/5
( )2السيرة النبوية .521/1
( )4لم أجده عند غير ابن هشام.
( )5لم أجده عند غير ابن هشام.
( )6السيرة النبوية  .118/8وينظر.842 ،112/8 ،526 ،212/1 :
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سادسا :ربما وهم فـي نسـبة الشـاهد ،كمـا فـي قولـه عنـد قولـه تعـالى( :ﯥﯦ ﯧ
ً

ـمانَى ،و ُيقـال
الس َ
طير ،واحدتُهاَ :س ْلواة ،و ُيقال إنهـاُّ :
والسلوىٌ :
ﯨ)[سورة البقرةَّ " :]52:
السلوى .وقال خالد بن زهير الهذلي:
للعسل ً
أيضاَّ :
ألنـــتم
ـــمها باللـــه ح ًّقـــا
ُ
وقاس َ
َ

ـورها" (.)1
السـ ْلوى إذا مـا ن َُش ُ
أ َل ُّذ مـن َّ

عمـه خالـد بـن زهيـر
ولعله َس ُبق قل ٍم منه؛ ألن القصيدة قالها أبـو ذييـب الهـذلي فـي ابـن ِّ
الهذلي( ،)8ولم أقف له على وه ٍم غيره.
ساب ًعا :أكثر اب ُن هشام (تَ )812:
النقل عن شيخه أبي عبيدة معمر بـن المثنـى (ت،)811:
نقل عنه (ً )12
فقد َ
نقال ،بعضها سـما ًعا ولـيس فـي كتـب أبـي عبيـدة المطبوعـة ،وسـتأتي
اإلشارة إلى ذلك .وقد يزيد عليه ما ال يذكره مـن المعـاني أو الشـواهد( ،)2وربمـا نقـل عنـه
سمى من أهمله أبو عبيدة من الشـعراء( ،)5وربمـا
المعنى وخالفه بذكر شاهد آخر له( ،)4وربما ّ
خالفه في ترتيب بعض األبيات ،كما في قوله عند قولـه تعـالى( :ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ)[سورة البقرة" :]11:قال علقمة بن َعبدة ،أحدُ بني ربيعة بن مالـك بـن زيـد َمنـاة بـن
تميم(:)6
ـــــب
صــــــواع ُقها لطيــــــره َّن َدبيـ
ُ

َّهم صـــا َبت علـــيهم َســـحا َب ٌة
كـــأن ُ
وفيها:
فـــال تعـــدلي بينـــي وبـــين ُم َغ َّمـ ٍ
ــر

ُ
ــوب
ــزن
الم ْ
حيــث ت َُص ُ
َســ َقتك َروا َيــا ُ

( )1السيرة النبوية .525/1
( )8ينظر :ديوان الهذليين  ،152/1وشرح ديوان الهذليين ،للسكري .82/1
( )2ينظر :السيرة النبوية .842/8 ،522 ،262 ،14/1
( )4السيرة النبوية .841 ،842/8
( )5ينظر :السيرة النبوية  ،14/1ومجاز القرآن .142/8
( )6المفضليات (ص.)218:

16

ٍ
المفضل الض ّبي (ت،)162:
قصيدة له" ( ،)1والقصيدة من اختيارات
وهذان البيتان في
ّ
البيت
وترتيب البيت األول فيها ،)22( :وترتيب الثاني ،)5( :وذكر ابن هشام (ت)812:
َ
ٍ
األول لمناسبته معنى اآلية.
شعر بوجود أبيات بينهما ،ولع ّله قدّ م ّ
ّ
األول ثم قوله( :وفيها) ُي ُ
والبيتان في "مجاز القرآن" ألبي عبيدة (ت )811:بنفس ترتيب ابن هشام (ت )812:بال
َف ٍ
صل بينهما(.)8
مهما في بيان نقل أبي عبيدة (ت )811:عن العرب في تفسير القرآن،
وقد ذكر ًّ
نصا ًّ
تأوال ذلك عن العرب في َقول الله .
فقال" :قال ابن هشام :عن أبي ُعبيدة ويونس أنَّهما َّ
حدَّ ثني أبو ُعبيدة بذلك".
فسر الغريب بال شاهد ،كما في قوله عند قوله تعالى( :ﭞ ﭟ)[سورة البقرة:]52:
رامنًا :ربما ّ

ِ

"وح َّطة :أي ُح َّ
ط عنّا ذنو َبنـا" (  ،)2وعنـد قولـه تعـالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)[سـورة
محمدً ا" ( ، ،)4ولم يذكر فيهمـا شـاهدً ا،
المع ّقبات :هي من أمر الله يحفظون ّ
الرعـد ]11:قالُ " :
وذلك قليل.
نقل اب ُن هشام (تً )812:
تاس ًعاَ :
نقوال مهم ًة عن أئمة اللغة ،ليسـت فـي كتـبهم المطبوعـة،
ومنهـــا مـــا ذكـــره عنـــد قولـــه تعـــالى( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

أمواني :إال قـراءة؛ َّ
ـي:
ﭥ)[سورة البقرة" :]22:قال ابن هشام :عن أبـي ُعبيـدة :إل
ألن األُ ِّم ّ
َّ
الكتاب إال أنّهم يقريونَه .قال ابن هشـام :عـن أبـي
الذي يقر ُأ وال يكتب .يقول :ال يعلمون
َ
تأوال ذلك عن العرب في َقول الله  ،حدَّ ثني أبو ُعبيدة بذلك .قال ابن
ُعبيدة ويونس أنَّهما َّ

( )1السيرة النبوية .528/1
أيضا (ص.)642:
الختيارين
( .22/1 )8وفي
ّ
المفضليات واألصمعيات ،لألخفش الصغير تقديم وتأخير ً
َ
( )2السيرة النبوية .525/1
( )4السيرة النبوية .561/8
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العرب تقول :تمنّى ،في معنىَ :قر َأ.
هشام :وحدثني يونس بن حبيب الن ّْحوي وأبو ُعبيدة :أن
َ
وفي كتـاب اللـه تبـارك وتعـالى( :ﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ

ﮖ)[سورة الحج ،]58:قال :وأنشدني أبو ُعبيدة الن ّْحوي(:)1
ـــاب اللــــه َّأو َل َليلــــه
تمنّــــى كتـ َ

المقـــادر
ــره وافـــى ح َمـــا َم َ
وآخـ َ

أيضا(:)8
وأنشدني ً
بــور علــى ر ْســل
ِّــي داو َد َّ
الز َ
تمن َ
َ

ـاب اللــه فــي الليــل خال ًيــا
تمنّــى كتـ َ
ُ
الرجل َ
ُ
النقـل عـن
غيره" ( ،)2وهذا
أيضا :أن يتمنّى
وواحد ُة األمانيُ :أ ْمن َية .واألمانِي ً
المال أو َ
أبي ُعبيدة (ت )811:ليس في كتابه "مجاز القرآن" ،وال في كتبه المطبوعة.
كثيرا من تصاريف األلفاظ ،من مثل قوله" :وجمع َبحيرة :بحائر و ُب ُحر .وجمع
عاشرا :يذكر ً
ً
ٍ
وسيب .وجمع حا ٍم األكثرُ :حوم" (،)4
َوصيلة :وصائل ُ
وو ُصل .وجمع سائبة األكثر :سوائب ُ
وقوله عند قوله تعالى( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)[سورة البقرة" :]11:قال ابن
صاب َي ُصوبُ ،
والم ّيت،
الص ِّيب :المطر .وهو من
َ
هشامَ :
الس ّيد ،من ساد َي ُسودَ .
مثل قولهمَّ :
مات َي ُموت .وجم ُعه :صيائب" (.)5
من َ

( )1البيت بال نسبة في عا ّمة كتب اللغة ،ينظر :العين ،للخليل بن أحمد  ،211/2ومقاييس اللغة ،البن فارس ،822/5
ولسان العرب ،البن منظور .814/15
( )8البيت بال نسبة في عا ّمة كتب اللغة ،ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ،لألنباري  ،151/8والمحكم والمحيط
األعظم ،البن سيده  ،511/11ولسان العرب ،البن منظور .814/15
( )2السيرة النبوية .522/1
( )4السيرة النبوية .21/1
( )5السيرة النبوية  .528/1وينظر.525 ،528/1 :
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المبحث الثاني :شواهد غريب القرآن عند ابن هشام في كتابه "السيرة
النبوية"
الجزئ ّيات
قال ابن الط ّيب الفاسي (ت" :)1121:المرا ُد بالشواهد عند علماء اللسانُ :
التي تُذكَر إلثبات القواعد من كالم الله تعالى ،أو كالم رسوله  ،أو كالم العرب ال َع ْرباء
تنوعت الشواهد عند ابن هشام (ت )812:في
الثابتة فصاحتُهم ،الموثوق بعربيّتهم" ( ،)1وقد ّ
كتابه في السيرة إلى ما يأتي:

ّأو ًل :القرآن الكريم:
عجز بنفسه،
هو :كالم الله
المنزل على نب ِّيه محمد  ،المث َب ُت في المصاحف ،الم ُ
َّ
المتع َّبدُ بتالوته.

( )8

وهو من ِّ
أجل الشواهد التي استعملها اب ُن هشام (ت )812:في تفسير الغريب ،وقد
مرة ،وذلك يم ّثل من مجمو شواهده البالغ عددها ( )818شاهد،
تكرر استعماله له (َّ )82
ّ
ما نسبتُه.)% 12.4( :
ومن أمثلة تلك الشواهد قوله في قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)[سورة البقرة:]21:

"قال ابن هشام :يستَفتحون:

أيضا :يتحاكمون .وفي كتاب الله تعالى( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
يستَنصرون .ويستَفتحون ً
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)[سورة األعراف،)2 ("]21:

وقال في قوله تعالى:

(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)[سورة

( )1شرح كفاية المتحفظ (ص.)15:
( )8ينظر :خلق أفعل العباد ،للبخاري (ص ،)42:ولوامع األنوار البهية ،للسفاريني .811/8
( )2السيرة النبوية .818/1
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الجاثية" :]7:قال ابن هشام :األ ّفاكّ :
الكذاب .وفي كتاب الله تعالى( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ)[سورة الصافات.)1(" ]158-151:

واآليات في نزول القرآن بلغة العرب عديد ٌة ظاهر ٌة ،من نحو قوله تعالى( :ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ)[سورة يوسف ،]8:وقوله:

(ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)[سورة طه،]112:

قال

والقرآن ّ
ُ
يدل على أن ليس من كتاب الله شي ٌء إال بلسان العرب"(.)8
الشافعي (ت" :)814:
القرآن الكريم ُّ
َ
تثبت به
وأصح
أجل
أئمة اللغة على أن
وأفصح ما ُ
ُ
ُّ
وقد انعقدت كلم ُة ّ
الح َّجة من ِّ
الشعر"(،)4
أعر ُب وأقوى في ُ
الفرا ُء (ت" :)812:والك ُ
تاب َ
اللغ ُة بإجما ٍ ( ،)2قال ّ
القرآن ُّ
ُ
االحتجاج به في
فكل ما ور َد أنَّه ُقر َئ به جاز
وقال السيوطي (ت" :)111:أ َّما
ُ
متواترا أم آحا ًدا أم شا ًّذا"( ،)5وقال ابن الط ّيب الفاسي (ت" :)1121:ال
العربية؛ سوا ٌء كان
ً
خالف بين العلماء في االستدالل بالقرآن العظيم ،واالحتجاج بع في جميع الفنون العلمية
ونحوا وبيانًا بأنواعه الثالثة"(.)6
على اختالفها وكثرتها ،وال س ّيما علوم اللسان؛ لغ ًة وصر ًفا
ً
وابن هشام (ت )812:في جميع مواضع استشهاده بالقرآن يصدّ ره بقوله" :وفي كتاب
الله  "إال ما ندر ،ويقدّ مه على ما سواه من الشواهد ،كما عند قوله تعالى( :ﭽ ﭾ

ﭿ)[سورة البقرة" :]814:قال ابن هشام :األ َلد :الذي َيش َغب فتشتدُّ خصومته .وجمعهُ :لدّ .

( )1السيرة النبوية  .252/1وينظر.112/8 :
( )8الرسالة (ص.)48:
( )2ينظر :القتراح في أصول النَّحو ،للسيوطي  ،416/1وشرح كفاية المتحفظ ،البن الطيب الفاسي (ص ،)111:وفي
أصول النحو ،لسعيد األفغاني (ص.)82:
( )4معاني القرآن .14/1
( )5فيض نشر النشراح  .416/1وينظر :خزان ُة األدب .1/1
( )6شرح كفاية المتحفظ (ص.)16:
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وفي كتاب الله :

(ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)[سورة مريم،]12:

وقال المهلهل بن ربيعة التّغلبي،

عدي بن ربيعة(:)1
واسمه امري القيس ،و ُيقالّ :
َ
صـــيما أ َلـــدَّ ذا معـــالق" (.)8
وخ
ً

إن تحـــت األحجـــار حـــدًّ ا ولينًـــا

وقد يكتفي بذكر الشاهد من القرآن عن ذكر غيره من الشواهد؛ اكتفا ًء به واستغنا ًء ،أو
اختصارا ،من نحو قوله عند قوله تعالى:
ً

(ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)[سورة

أيضا :يتحاكمون .وفي
البقرة" :]21:قال ابن هشام :يستَفتحون :يستَنصرون .ويستَفتحون ً
كتاب الله تعالى( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)[سورة األعراف ،)2("]21:ولم
يذكر له شاهدً ا آخر.
وقد جاء استشهاده بالقرآن لبيان األلفاظ حينًا ،ولبيان األساليب حينًا آخر ،وعا ّمة ما سبق من
أمثلة هو في بيان األلفاظ ،ومثال بيان األسلوب قوله عنـد قولـه تعـالى( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)[سورة النور" :]88:فمعنـى "أن يؤتووا" فـي هـذا المـذهب( :)4أن ال
يؤتوا .وفي كتاب الله ( :ﭿ ﮀﮁﮂ ﮃ)[سورة النسـاء ،]126:يريـد :أن ال تضـلوا.
(ﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤ)[سورة الحج ،]65:يريد :أن ال تقع علـى األرض" ( ،)5وقـال فـي
قوله تعالى( :ﯫ ﯬ)[سورة العلـق" :]12:فل َيـد ُ َ
أهـل ناديـه .كمـا قـال تعـالى( :ﮚ
ﮛ)[سورة يوسف ،]28:يريدَ :
أهل القرية" (.)6

( )1مجاز القرآن ،ألبي عبيدة .12/8
( )8السيرة النبوية  .124/8وينظر.542 ،112/8 :
( )2السيرة النبوية .818/1
( )4أي ما ذكره قبل ذلك من أن معنى "يأتل" :يحلف.
( )5السيرة النبوية .214/8
( )6السيرة النبوية .218/1
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ران ًيا :القراءات:

وهي :كيفي ُة أداء الكلمات القرآنية اتِّفا ًقا واختال ًفا ،مع َعزو ك ُِّل ٍ
وجه لناقله.
َّ
َّ

( )1

مرتَين في موضع واحد ،وذلك
وقد استعملها اب ُن هشام (ت )812:في تفسيره للغريب ّ
يم ّثل من مجمو شواهده البالغ عددها ( )818شاهد ،ما نسبتُه.)% 1( :
وذلك الموضع في تفسيره غريب قوله تعالى:

(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)[سورة

الصلح .وفي كتاب الله ( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
والس ْلم ً
أيضاُّ :
األنفال ،]61:حيث قالَّ " :
ﮠ ﮡ)[سورة محمد،]25:

المعنى ،قال زهير بن أبي
الس ْلم}( ،)8وهو ذلك َ
و ُيقر ُأ{ :إلى ِّ

ُسلمى(:)2

ٍ
ٍ
ـول ن َْسـ َلم
بمال و َمعروف مـن ال َق ْ

ـلم واسـ ًعا
الس َ
وقد ُقلتُمـا إن نُـدرك ِّ
ٍ
الحسـن ال َبصـري أنّـه
وهذا
ُ
البيت في قصيدة له .قال ابن هشام :وبل َغني عن الحسن بن أبي َ
كان يقول( :ﯼ ﯽﯾ)[سورة األنفال ]61:لإلسالم( .)4وفـي كتـاب اللـه( :ﮭ ﮮ

الس ْلم}( ،)5وهو :اإلسـالم .قـال
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)[سورة البقـرة ،]812:و ُيقر ُأ{ :في َّ
الصلت(:)6
ُأم ّية بن أبي ّ
ُر ْس ُل اإللـه ومـا كـانوا لـه َع ُضـدا

لســ ْل ٍم حــين تُنــذ ُرهم
فمــا أنــا ُبوا َ

( )1ينظر :منجد المقرئين ،البن الجزري (ص ،)41:والبدور الزاهرة ،لعبد الفتاح القاضي (ص.)2:
( )8قراءة حمزة وشعبة عن عاصم .ينظر :السبعة ،البن مجاهد (ص.)611:
( )2ديوانه (ص.)116:
( ) 4لم أجده عن الحسن ،ويشبهه قول ابن عباس :للطاعة .ينظر :تفسير القرآن العظيم ،البن أبي حاتم .825/2
( )5قراءة ابن كثير ونافع والكسائي .ينظر :السبعة ،البن مجاهد (ص.)121:
( )6لم أجده عند غير ابن هشام.
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ٍ
ُ
الس ْلم .قال طرفة بـن العبـد،
وتقول
قصيدة له.
البيت في
وهذا
ُ
ُ
ُعمل ُمستطيل ًةَّ :
العرب لدَ ْل ٍو ت َ
يصف ناق ًة له(:)1
ُ
أحدُ بني َقيس بن ثعلبة،
لهــــا مرفقــــان َأ ْفــــتالن كأنَّمــــا
ٍ
قصيدة له" (.)2
البيت في
و ُيروى :دالج( .)8وهذا
ُ

ـــح ُم َ
بســـ ْل َم ْي دال ٍ
تشـــدِّ د
ـــر َ
ت َُم ُّ

والقراءات متواترها وشا ّذها ُح َّج ٌة في العرب َّية ُمطل ًقا ،وهي أقوى في عرب َّيتها من أقوال
فضال عن َن َقلة اللغة من أهل العربية؛ َّ
السلف زمن االحتجاجً ،
النبي 
ألن منها ما قر َأ به ُّ
ورسما ،قال
ثم قر َأ به أصحا ُبه الكرام  ،حتى أجمعوا على مصحف عثمان  قراء ًة
ً
زمنًاّ ،
سمى َ
ضارب في
اآلن شا ّذ ًا ،وأنَّه
ابن جنِّي (ت" :)218:لك َّن َ
ٌ
غرضنا أن نُر َي وج َه َّ
قوة ما ُي ّ
َ
آخذ من َسمت العرب َّية ُمهل َة ميدانه؛ لئال َي َرى َمر ٌي(َّ )4
صحة الرواية بجرانهٌ ،
العدول عنه
أن
َّ
ُ
يكون هذا والرواي ُة تُنميه إلى رسول الله
غض منه ،أو تهم ٌة له .ومعاذ الله! وكيف
إنَّما هو ٌّ
 ،والله تعالى ُ
حكم عا ٌّم في المعاني
يقول (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)[سورة الحشر ،]2:وهذا
ٌ
ُ
ُ
ترفضه وتجتن َبه! فإن َق ُصر شي ٌء منه
وأخذه هو
واأللفاظ،
األخذ به .فكيف يسو ُغ مع ذلك أن َ
عن بلوغه إلى رسول الله  ،فلن يقصر عن ٍ
وجه من اإلعراب دا ٍ إلى الفسحة واإلسهاب،
ُ َ
ٍ
ُتابع َمن َيت َب ُع في القراءة َّ
جائز
كل
إال أنَّنا وإن لم نقرأ في التِّالوة به مخا َف َة االنتشار فيه ،ون ُ
أمر الله تعالى بتق ُّبله ،وأرا َد منَّا
رواي ًة ودراي ًة ،فإنَّا نعتقدُ قو َة هذا
المسمى شا ّذ ًا ،وأنَّه مما َ
ّ
َ
َ
غيره
وأكثر ما فيه أن
ومرضي من القول لديه .ن َع ْم،
حبيب إليه،
العمل بموجبه ،وأنه
ٌ
يكون ُ
ُ
ٌّ

بس ْل َم ْي دالجٍ ".
( )1ديوانه بشرح األعلم الشنتمري (ص ،)22:وفيهُ " :أم ّرا َ
( )8هي رواية الديوان ،كما في المرجع السابق.
( )2السيرة النبوية .624/1
ُ
الر ُ
المقبول في َخلقه ُ
وخ ُلقه .ينظر :لسان العرب .142/81
جل
المري :هو َّ
(َ )4
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وأنهض قياس ًا؛ إذ هما جمي ًعا مرو َّيان مسندان إلى
من المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعراب ًا،
ُ
السلف .)1("
َّ
ً
إجماال ،وهي جه ٌة ُمنف َّك ٌة عن القراءة بها ،قال
فعرب َّية القراءات ثابت ٌة قط ًعا ،مقدَّ م ٌة
َّاس على االحتجاج بالقراءات َّ
الشا َّذة في العرب َّية ،إذا لم
السيوطي (ت" :)111:وقد َ
أطبق الن ُ
حتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه ْ
يج ْز
وإن لم ُ
تُخالف قياس ًا معروف ًا ،بل ولو خا َل َفتْه ُي ُّ
القياس عليه  ،..وما ذكرتُه من االحتجاج بالقراءة َّ
أعلم فيه خالف ًا بين النُّحاة"(،)8
الشا َّذة ال
ُ
ُ
أفصح كالم وأب َل ُغه ،ويجوز االستشهاد
اسمه
وقال
البغدادي (ت" :)1112:فكالمه َّ
ُ
ُّ
عز ُ
بمتواتره وشا ِّذه".)2
توجيهها ،كما في قوله:
وقد جمع ابن هشام (ت )812:مع استشهاده بالقراءات
َ
الصلح .وفي كتاب الله :
والس ْلم ً
أيضاُّ :
" َّ

(ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)[سورة

المعنى" ،وقال" :وفي كتاب الله( :ﮭ
الس ْلم}( ،)4وهو ذلك َ
محمد ،]25:و ُيقر ُأ{ :إلى ِّ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)[سورة البقرة،]812:

الس ْلم}( ،)5وهو:
و ُيقر ُأ{ :في َّ

اإلسالم"(.)6

رالثًا :السنة النبوية:

( )1المحتسب .112/1
( )8فيض نشر النشراح .416/1
ِ
َّحوي ،للخطيب .816/1
أصول النَّحو ،لألفغاني (ص ،)45:وضوابط الفكر الن
( )2خزانة األدب  .1/1وينظر :في
ّ
( )4قراءة حمزة وشعبة عن عاصم .ينظر :السبعة ،البن مجاهد (ص.)611:
( )5قراءة ابن كثير ونافع والكسائي .ينظر :السبعة ،البن مجاهد (ص.)121:
( )6السيرة النبوية .624/1
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وهي :مطلق آثار رسول الله  .قال أحمد بن حنبل (ت" :)841:السنة عندنا آثار
رسول الله  ،والسنة تفسر القرآن"(.)1
مرتَين ،وذلك يم ّثل من مجمو
وقد استعملها اب ُن هشام (ت )812:في تفسيره للغريب ّ
شواهده البالغ عددها ( )818شاهد ،ما نسبتُه.)% 1( :
وهذان الموضعان في قوله تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)[سورة البقرة:]24:

ِ
تص ّبونُ .
الز َّق :أي
وس َف َك ِّ
"قال ابن هشام :ت َْسفكونُ :
تقول العربَ :س َف َك د َمه :أي ص َّبهَ .
َهرا َقه .قال الشاعر(:)8
َســ َفكْنا دمــا َء ال ُبــدْ ن فــي تُربــة

ـيف َحـ َّ
ـل بأرضــنا
الضـ ُ
و ُكنّــا إذا مــا ّ

العـرب:
الرمل .وهـو الـذي تقـول لـه
ـــــــــــــــــــــــــــــال
قال ابن هشامَ :يعني " َ
الحّ
بالحال" :ال ّطين الذي ُيخالطه َ
َ
لما قال فرعون( :ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
أن
الس ْه َلة .وقد جا َء في الحديثّ (( :
جبريل ّ
َّ

أخذ ِمن َح ِ
وح َ
ﭶ)[سورة يونسَ ]11:
ـال ُ
والح ُ
مثـل
مأتِه
فضرب به وج َه فرعون))(َ ،)2
َ
ال البحر َ
الح ْم َأة" ( ،)4وعنـد قولـه تعـالى( :ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)[سـورة الكهـف" :]2:قـال ابـن
َ
صغيرا(:)5
يصف ظب ًيا
ُ
الر ّمة
هشامّ :
ً
الصعيد :األرض .وجم ُعهُ :ص ُعد .قال ذو ُّ
د ّباب ٌة فـي عظـام الـرأس ُخرطـو ُم

الصـعيدَ بـه
كأنّه ُّ
بالضـحى ترمـي ّ
ٍ
أيضا :الطريق .وقد جا َء في الحديث(( :إيواكم والقعوو َد
والصعيد ً
وهذا البيت في قصيدة لهّ .
على الصعدات))( )6يريدُ ال ّط ُرق" (.)1

( )1طبقات الحنابلة ،ألبي يعلى .886/1
( )8أقدم من ذكره ابن هشام ،ولم ينسبه ،وينظر :لسان العرب .111/11
( )2أخرجه أحمد في مسنده  ،)8812( 28/4والترمذي في الجامع .)2112( 822/5
( )4السيرة النبوية .521/1
( )5ديوانه .221/1
( )6أخرجه أحمد في مسنده  .)11526( 121/12وينظر :شرح السنة ،للبغوي .215/18
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ُ
والسنة النبوية ُّ
أفصح العرب
ورسول الله 
تثبت به اللغة بعد كتاب الله تعالى،
أجل ما ُ
ُ
قاطب ًة ،وال يتقدَّ م كال َمه في الفصاحة والبيان كال ُم ٍ
بشر بإجما ٍ (َ ،)8
قال ّ
الشافعي(ت:)814:
وأكثرها ألفا ًظا ،وال نعلمه يحيط بجميع علمه إنسا ٌن
"ولسان العرب أوس ُع األلسنة مذه ًبا،
ُ
نبي" (.)2
غير ٍّ
ُ
أئمة اللغة ،وال ُيعلم
وقد سار على االحتجاج بحديث النبي  في اللغة والنحو عا َّمة َّ
( )4
ِّ
ومنع من االستشهاد
المتأخرين
بعض علماء اللغة
عن أحدهم التو ُّقف في ذلك ،حتى ظهر ُ
َ

األئم ُة المح ِّققون
بالحديث لتصحيح قواعد العربية وأحكامها؛ لبعض العلل( ،)5ولم يلتفت
َّ
إلى ذلك القول ،بعد أن ب َّينوا َ
العملي على خالفه ،قال اب ُن ال َّط ّيب
خطأه ،بل انعقد إجما ُعهم
ُّ
ُّ
يستدل باألحاديث
الفاسي (ت" :)1121:ما رأيت أحدً ا من األشياخ المح ِّققين إال وهو
على القواعد النَّحوية واأللفاظ اللغو َّية ،ويستنبطون من األحاديث النَّبوية األحكا َم النَّحوي َة
وغير ذلك من أنوا العلوم اللسان َّية ،كما يستخرجون منها األحكا َم
والصرفي َة واللغوي َة،
َّ
َ
َّ
الشرعية" (.)6

( )1السيرة النبوية .212/1
( )8ينظر :المزهر  ،165/1وفيض نشر النشراح  ،446/1وفي أصول النحو (ص.)42:
الصاحبي (ص.)84:
( )2الرسالة (ص .)48:وينظرّ :
َ
األندلسي (ت.)245:
الضائع (ت ،)621:وتبعه أبو ح ّيان
أظهر هذا
القول أبو الحسن اب ُن ّ
ّ
(َّ )4أو ُل َمن َ
ٍ
والبغدادي
السيوطي (ت )111:في القتراح في أصول النحو ،446/1
بشيء من التَّفصيل
تعر َض لهذه المسألة
ّ
ّ
(َّ )5
ابن الط ّيب الفاسي (ت )1121:في كتا َب ْيه :شرح
(ت )1112:في خزانة األدب  ،1/1وأوفى من تك َّلم عنها وأجاد ُ
ِ
تحرير ج ّيدٌ ألقوال
كفاية المتحفّظ (ص ،)16:وفيض نشر النشراح  .446/1وفي ضوابط الفكر النحوي 221/1
ٌ
العلماء ،وجمع ٍ
واف لألبحاث المعاصرة فيها.
ٌ
( )6شرح كفاية المتحفظ (ص.)111:
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وبحسب ما ح َّق َقته إحدى الباحثات( )1فقد َ
أئم ُة النَّحو األوائل من
بلغ ما استشهدَ به َّ
َّ
ولعل من سبب ق َّلة تلك
الصحابة .)8(
الحديث ( )22حديث ًا شريف ًا ،و( )81أثر ًا عن َّ
ٍ
َّ
شيء إلى رسول الله  دون العلم
نعلمه من تهيُّبهم من نسبة
الشواهد بالنِّسبة إلى غيرها ما ُ
مجاميع الحديث
الفحص عن ذلك ،ولم تظهر
بثبوته ،ولم ي ُك ْن من شأن أهل ال ُّلغة
ُ
ُ
والسنن األربعة ومسند أحمد إال بعد استتمام البناء ألصول كالم
المعتمدة،
كالص َ
َّ
حيحين ُّ
العرب وقواعده بسنين طويلة.

( )2

رأيت يقدّ م استشهاده بقوله( :وقد جاء في الحديث) ،وتلك
وابن هشام (ت )812:كما َ
عادة عا ّمة أهل اللغة المتقدمين :إيراد الحديث مباشرة في االستشهاد ،دون التقديم بذكر
راويه ،أو من أخرجه عنه( ،)4وذلك أنه في ّ
أقل أحواله ُيعامل معاملة كالم العرب الذي يؤخذ
عمن جاء به من ثقات النّق َلة ،دون النظر إلى ما سوى ذلك ،على ما سيأتي بيانُه في شواهد
ّ
"لغة العرب" بإذن الله.

راب ًعا :أقوال السلف:

موقف النُّحاة من االحتجاج بالحديث َّ
الشريف (ص ،)22:وقد جم َعت إحصائَها
( )1هي د .خديجة الحديثي ،في كتابها:
ُ
ُ
والفراء (ت،)812:
والخليل بن أحمد (ت ،)125:وسيبويه (ت،)121:
ذكره أبو عمرو بن العالء (ت،)154:
ّ
مما َ
ّ
وغيرهم من أئمة اللغة المتقدِّ مين.
والم ِّبرد (ت ،)825:والزَّ جاج (تُ ،)211:
ُ
( )8وينظر :النحاة والحديث النبوي الشريف (ص( ،)12:ص ،)225:ففيهما إحصاءات وشواهد لبناء أئمة اللغة قواعدَ ها
النبوي ّ
الشريف.
على الحديث
ّ
بعض الباحثين َّ
َّحو في كتاب
أن
رج َح ُ
الصحيح سن َة ( ،)822وذلك بعدَ أن ُد ِّو َن الن ُ
البخاري فر َغ من تأليف كتابه َّ
َّ
(َّ )2
سيبويه بما يزيدُ عن نصف ٍ
قرن .ينظر :ضوابط الفكر النحوي .221/1
( ) 4تنظر المراجع السابقة في االحتجاج بالحديث النبوي في النحو واللغة.
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ويراد بهمُ :
ممن التزم
أهل القرون
ّ
المفضلة من َّ
الصحابة والتّابعين وأتبا التّابعينَّ ،
والسنة(.)1
َ
الكتاب ُّ
وقد استعمل اب ُن هشام (ت )812:أقوالهم في تفسيره للغريب في ( )1مواضع ،وذلك
يم ّثل من مجمو شواهده البالغ عددها ( )818شاهد ،ما نسبتُه.)% 4.4( :
ومثال ذلك قوله في قوله تعالى:

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)[سورة آل عمران:]44:

فخرج قدْ ُح
داحهم التي است ََهموا بها عليها،
"قال ابن هشام:
َ
أقالمهم :سها َمهم ،يعني :ق َ
َ
ن بن أبي الحسن البصري( ،)2(")8وقال في قوله تعالى( :ﯵ ﯶ
زكر ّيا
فضمها .فيما قال الحس ُ
َّ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)[سورة النساء" :]51:قال ابن هشام:
ِ
كل ما َأ َّ
الج ْبت عند العرب :ما عُبدَ من دون الله تبارك وتعالى .والطاغوتُّ :
ضل عن الحق.
وجمع الج ْبتُ :جبوت .وجمع الطاغوت :طواغيت .قال ابن هشام :وبل َغنا عن ابن أبي
َجيح( )4أنه قالِ :
ن ٍ
السحر .والطاغوت :الشيطان" (.)5
الج ْبتِّ :
الصواب في
أعلم بالغريب من أهل الغريب ،وأن
نص العلماء على أن الصحاب َة
َ
وقد َّ
ُ
قولهم دونهم ،ومن ذلك قول ابن جرير (ت )211:في تعليقه على قول الراجز(:)6
ـت بــراح
ـدو َة حتــى َد َل َكـ ْ
ُغـ َ
اظر ك َّفه
"و ُيروىَ :براح .بفتح الباء ،فمن روى ذلك (براح) بكسر الباء فإنَّه يعني :أنَّه ُ
يضع النّ ُ
بقي من غيابها .وهذا تفسير أهل الغريب؛ أبي عبيدة،
على حاجبه من ُشعاعها؛ ل َينظر ما َ

( )1ينظر :شرح صحيح مسلم ،للنووي  ،62/6وتنبيه الرجل العاقل ،البن تيمية .522/8
( )8جامع البيان ،البن جرير .258/5
( )2السيرة النبوية .521/1
تفسير مجاهد ،واألثر في تفسير مجاهد .161/1
( )4هو عبد الله بن أبي نَجيح يسار المكي .وهو راوي
َ
( )5السيرة النبوية .568/1
( )6هو في معاني القرآن للفراء  ،181/8ومجاز القرآن ،ألبي عبيدة .222/1
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يت عن عبد
واألصمعي ،وأبي عمرو الشيباني( ،)1وغيرهم .وقد
رو ُ
ُ
ذكرت في الخبر الذي َ
ٍ
َت ب ٍ
ولست
بـ(راح) مكانًا.
راح) .يعني:
ُ
الله بن مسعود أنَّه قال حين غربت الشمسَ ( :دلك ْ
أدري هذا التفسير –أعني قو َله :ب ٍ
راح مكانًا -من كالم من هو في اإلسناد ،أو من كالم عبد
الله؟ فإن يكُن من كالم عبد الله ،فال َّ
ذكرت
شك أنَّه كان أعلم بذلك من أهل الغريب الذين
ُ
فإن َ
وإن لم يكن من كالم عبد اللهَّ ،
الصواب في ذلك قو ُله دون قولِهمْ ،
أهل
قو َلهمَّ ،
وأن َّ
أعلم بذلك منه" ( ،)8وقد ن َّبه اب ُن جنّي (ت )218:إلى مثل هذا المعنى في قوله
العربية كانوا َ
ٍ
ظاهره" :ينبغي أن ُيحسن ال َّظ ُّن بابن عباس ،ف ُيقال :إنَّه
َغرب
عن
تأويل البن عباس  است َ
َ
أعلم ب ُلغة القوم من ٍ
كثير من ُعلمائِهم" (.)2
ُ
السلف في قضايا ال ُّلغة هو المطابق ألصول االستدالل عند أهل
واالستشها ُد بأقوال َّ
العربي ما ُي ْؤثر عن بعض
اللغة ،قال ابن عاشور (ت" :)1212:ويدخل في ما َّدة االستعمال
ِّ
ُ
وإقالل أهل اللغة من
السلف في فهم معاني بعض اآليات على قوانين استعمالهم"(،)4
َّ
ولعل من
َّبوي()5؛
ِّسبي من االستشهاد بالحديث الن ِّ
االستشهاد بها هو من جنس إقاللهم الن ِّ
همتهم إلى التلقي عن األعراب ،وتت ُّبع القبائل والبوادي؛ لجمع
ُ
أيضا
سبب ذلك ً
انصراف َّ
ُلغات أهلها ،وحفظها ،وتدوينها ،فانشغلوا بذلك عن استخراج مثله من كالم السلف،

ٌ
ُ
واسع العلم بال ُّلغة ّ
إسحاق بن مرار َّ
الجيم ،والنَّوادر،
حافظ للغَريب ،صنَّف:
والشعر،
دي،
()1
ُ
يباني ،أبو عمرو البغدا ّ
َ
الش ّ
الوعاة .421/1
ومات سنة ( .)816ينظر:
مراتب النَّحو ّيين (ص ،)111:بغية ُ
ُ
( )8جامع البيان  .82/15وينظر منه.686/2 :
( )2المحتسب .412/8
( )4التحرير والتنوير .82/1
( )5ينظر :الستدلل في التفسير ،لنايف الزهراني (ص.)481:
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الرأي في األخذ عن
والذين قد ُد ِّو ْ
كثير من أقوالهم ،مع ما لبعض أهل اللغة من َّ
نت ٌ
المتأخرين من العرب؛ رعاي ًة ل ُّلغة القديمة واهتما ًما بها.

( )1

وقد أكثر اب ُن هشام (ت )812:النقل عن الحسن البصري (ت)111:؛ إذ هو بلد ّيه،
وموضعه من العلم والفصاحة ال يخفى ،وبلغت شواهده عنه ُثل َثي شواهد أقوال السلف،
منها موض َع ْين لم أجدهما عن الحسن (ت )111:إال عند ابن هشام (ت )812:ولم أجدهما
عند غيره ،وهي:
( -1ﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)[سـورة النـور" :]88:و ُيقــال :ول َيأ َتوول أولووو
ال َفضل :وال َيحلف أولو ال َفضل .وهو َقول الحسن بن أبي الحسـن البصـري( ،)8فيمـا بل َغنـا
عنه" (.)2
الحسن ال َبصـري
( -8ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀ)[سورة األنفال" :]61:وبل َغني عن الحسن بن أبي َ
أنّه كان يقول( :ﯼ ﯽﯾ)[سورة األنفال ]61:لإلسالم(.)5( ")4
المفسر في جمعه آلثار السلف ،ويعتبر بها ،وليست موجـودة فيمـا
وهذه اآلثار يستفيد منها
ّ
مع من تفسير الحسن البصري(.)6
ُج َ
غير ُمسندة ،حالها حال
وعا ّم ُة ما نقله ابن هشام (ت )812:من أقوال السلف
ٌ
بالغات ُ
ما استشهد به من األحاديث النبو ّية ،وقد سبقت اإلشارة هناك إلى وجه ذلك.

( )1ينظر :المرجع السابق (ص.)428:
( ) 8لم أجده عن الحسن بهذا اللفظ ،وهو معنى قراءته{ :وال َّ
يتأل} كما في القراءات الشاذة ،البن خالويه (ص،)111:
ومقتضى سبب النزول الذي أخرجه عنه ابن المنذر في تفسيره كما في الدر المنثور  215/11وفيه :أن أبا بكر منع
ٍ
لما خاض في أمر عائشة رضي الله عنها ،وحلف ّأال ينفق عليه ،فنزلت اآلية.
نفقته على
رجل من قرابته ّ
( )2السيرة النبوية .212/8
( ) 4لم أجده عن الحسن ،ويشبهه قول ابن عباس :للطاعة .ينظر :تفسير القرآن العظيم ،البن أبي حاتم .825/2
( )5السيرة النبوية .624/1
( )6ينظر :تفسير الحسن البصري ،لمحمد عبد الرحيم .156/8 ،416/1
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خامسا :كالم العرب:
ً
ُور ُد بها(.)1
هو :ما تُع ِّب ُر به
ُ
العرب عن مقاصدها؛ من ألفاظها ،وأساليب معانيها التي ت َ
وينقسم إلى :شعر ونثر.
وقد استعمل اب ُن هشام (ت )812:كال َم العرب في تفسيره لغريب القرآن في ()168
موض ًعا ،وذلك يم ّثل من مجمو شواهده البالغ عددها ( )818شاهد ،ما نسبتُه.)%21.8( :
وكان منه ( )148شاهدً ا شعر ًّيا بنسبة ( ،)%22.2و( )81شاهدً ا نثر ًّيا بنسبة
(.)%18.2
ومن أمثلة استشهاده به قوله في قوله تعالى( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)[سورة البقرة:]22:

"قال ابن هشام :وحدثني يونس بن حبيب الن ّْحوي وأبو

العرب تقول :تمنّى ،في معنىَ :قر َأ  ،..قال :وأنشدني أبو ُعبيدة الن ّْحوي(:)8
ُعبيدة :أن
َ
ـــاب اللــــه َّأو َل َليلــــه
تمنّــــى كتـ َ

المقـــادر
ــره وافـــى ح َمـــا َم َ
وآخـ َ

أيضا(:)2
وأنشدني ً
بــور علــى ر ْســل"
ـي داو َد َّ
الز َ
تمنِّـ َ
َ

ـاب اللــه فــي الليــل خال ًيــا
تمنّــى كتـ َ

(.)4

( )1الخصائص  .22/1وينظر :تاج العروس  ،468/21والمعجم الوسيط (ص.)221:
( )8البيت بال نسبة في عا ّمة كتب اللغة ،ينظر :العين ،للخليل بن أحمد  ،211/2ومقاييس اللغة ،البن فارس ،822/5
ولسان العرب ،البن منظور .814/15
( )2البيت بال نسبة في عا ّمة كتب اللغة ،ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ،لألنباري  ،151/8والمحكم والمحيط
األعظم ،البن سيده  ،511/11ولسان العرب ،البن منظور .814/15
( )4السيرة النبوية  .522/1وهذا ُ
النقل عن أبي عُبيدة ليس في كتابه "مجاز القرآن" ،وال في كتبه المطبوعة.
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وقوله في قوله تعالى( :ﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ)[سـورة آل عمـران" :]61:قـال
ابن هشام :قال أبو عبيدة :نَبتَهل :ندعو باللعنة .قال أعشى بني قيس ابن ثعلبة(:)1
شــرها َيو ًمــا ونَبت ُ
َهــل
نَعــو ُذ مــن ِّ

َّ
ـــدن وقـــد أ َّك ْلتَهـــا َح َط ًبـــا
ال تق ُع
ٍ
قصيدة له .يقول :ندعو باللعنة .وتقول العربَ :ب َه َ
ـل اللـه فالنًـا .أي :لعنَـه.
البيت في
وهذا
ُ
وع َليه َب ْه َلة الله .قال ابن هشام :و ُيقالُ :ب ْه َلة الله .أي :لعنة الله" (.)8
ٍ
ُ
أئمة العربية في أن
وأشمل
سع
مصدر ُ
وكالم العرب أو ُ
تثبت به ال ُّلغ ُة ،و"ال خالف بين ّ
ٍ
ستدل به على إثبات القواعد العربية مطل ًقا؛ من ٍ
كال َم العرب ُك َّله؛ ن ْظ َمه ون ْث َره ُي ُّ
وصرف،
لغة،
ٍ
ونحو ،وغير ذلك" (.)2
ُ
ويشمل كال ُم العربِّ :
الموثوق
منهما "بما َ
حتج ُ
عر والن ََّثر .وإنَّما ُي ُّ
ثبت عن الفصحاء َ
الش َ

ٍ
أصول
بعرب َّيتهم" ( ،)4ولتحقيق ذلك سار ابن هشام (ت )812:في استشهاده بلغة العرب على
ٍ
صحة تلك الشواهد ،وسالمة منهج استعمالها في تفسير الغريب،
علم ّية معتبرة ،تضمن ّ
وفيما يأتي بيانها:
ّأو ًل :التزم في من تُؤخذ عنهم اللغة :الثقة والعدالة .فلم يأخذ عن معروف بكذب ،أو
أئمة اللغة وح ّفاظها ،كما في قوله:
يصرح بمن ينقل عنه من ّ
مجهول ال ُيعرف ،بل كان ّ

يوما وتَبت ُ
َهل" ،وهو أش َبه بسياق القصيدة.
شرها ً
( )1ديوانه (ص ،)61:وفيه" :تَعو ُذ من ِّ
( )8السيرة النبوية .522/1
( )2شرح كفاية المتحفظ ،البن الط ّيب الفاسي (ص.)111:
( )4القتراح في أصول النَّحو ،للسيوطي  .586/1وينظر :لمع األدلة ،البن األنباري (ص.)21:
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"أخبرني أبو زيد األنصاري" ( ،)1و"حدّ ثني يونس بن حبيب النحوي" ( ،)8و"أخبرني أبو
عبيدة النحوي" (.)2
نص العلماء على لزوم ذلك في نقل اللغة ،فقال ابن فارس (ت" :)215:إنَّما
وقد َّ
الم َظنّون" ( ،)4وأفرد ابن جنّي
تُؤخذ اللغة من الرواة ال ِّثقات ذوي الصدق واألمانة ،و ُيتَّقى ُ
والح َملة" (.)5
الرواة َ
(ت )218:با ًبا في خصائصه بعنوانٌ " :
باب في صدق النَّقلة ،وثقة ُّ
عزو لناقله فليس بقادح في قبوله؛ فإن
غير م ٍّ
وما نق َله ابن هشام (ت )812:من الشواهد َ
َ
علمت موقع شيوخه إمام ًة وعدالة" ،وقد
الح َّجة ُح َّج ٌة ،لتو ُّفر شرط العدالة ،وقد
َ
النقل عن ُ
َ
يونس يقول :حدثني ال ِّثق ُة عن العرب.
كثيرا ،يعني به
وغيره ،وكان ُ
الخليل َ
وقع ذلك لسيبويه ً
سميه" (.)6
حي بعدُ  ،فأنا ال ُأ ّ
ُسميه؟ قال :هو ٌّ
فلم ال ت ّ
فقيل لهَ :من ال ِّثقة؟ قال :أبو زيد .قيل لهَ :
سمى الشعراء في ( )182شاهدً ا ،ولم يتخلف عن
ران ًيا :التزم َ
عزو الشواهد إلى قائليها ،فقد ّ
ذلك إال في ( )15شاهدً ا هو في جميعها متفرد بالنقل؛ إذ لم أجدها عند غيره.
تقرر عند أهل اللغة ّ
َ
المهم
أن:
الجهل بقائل الشاهد ال يض ُّر إذا ُع َ
على أن
َّ
رف ناق ُله؛ فقد ّ
الراوي ال القائل؛ ألنه ما بمعرفته ُيقبل الشاهد أو ُير ّد ،وقد اعتمدَ العلما ُء ما رواه
في الشاهد ّ
البغدادي (ت:)1112:
مما ال ُيعرف قائ ُله؛ ثق ًة به ،قال
ّ
سيبويه (ت )121:عن العرب ّ
إن صدر من ٍ
وتتمتُه ْ
ُ
" ّ
ثقة ُيعتمد عليه ُقبل ،وإال فال ،ولهذا كانت
الشاهدُ
َ
المجهول قائ ُله َّ
ٍ
أن فيها أبياتًا عديد ًة ُج َ
سلف ،مع َّ
أصح َّ
هل
خلف بعد
ٌ
الشواهد ،اعتمدَ عليها
أبيات سيبويه
ُ
َّ

( )1السيرة النبوية .56/1
( )8السيرة النبوية .522/1
( )2السيرة النبوية .55/1
الصاحبي (ص )68:طبعة /الس ّيد صقر.
(ّ )4
( )5الخصائص  .518/8وينظر :منه  ،411/1ولمع األدلة ،لألنباري (ص ،)25:والمزهر ،للسيوطي .42/1
( )6القتراح في أصول النحو ،للسيوطي  .682/1وينظر منه.544/1 :
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كثير ،والعناي ُة بالعلم
عيب بها ناقلوها ،وقد
َ
قائلوها ،وما َ
خرج كتا ُبه إلى النّاس والعلما ُء ٌ
ٍ
بشعر ُمنكر" (.)1
المتقدِّ مين عليه ،وال ا َّدعى أنَّه أتى
ُظر فيه و ُفتِّش ،فما طعن أحدٌ من ُ
َوكيد ٌة ،ون َ
وكان من أثر اهتمام ابن هشام (ت )812:بعزو الشواهد :تفرده بنسبة ج ٍ
ملة منها إلى
ُ
ّ
فنسب عد ًدا من األبيات هي عند غيره بال نسبة ،أو خالفه
قائليها ،وذلك في ( )6مواضع،
َ
غيره في نسبتها ،وهي:
ُ
الز َبعرى في ذلك(:)8
"قال ابن ِّ
المقــرى مطــاعي ُن فــي
ـاعيم فــي َ
مطـ ُ

لــب عظــا ٌم ُحلو ُمهــا"
زبانيــ ٌة ُغ ٌ

واسمهُ :عبيد بن وهب(:َ )4
"قال ال َع ْبسي،
الـــــــــــــــــــــــــــــــوغى
ُ
بــأرض َف ٍ
ــالة ال ُيســدُّ َوصــيدُ ها

علـي و َمعروفــي بهـا غيـ ُـر ُمن َكــر"
َّ

"وأنشدني أبو ُعبيدة الن ّْحوي(:)6

( )2

( )5

ـــاب اللــــه َّأو َل َليلــــه
تمنّــــى كتـ َ

المقــادر"
وآخـ َـره وافــى ح َمــا َم َ

( )2

أيضا(:)2
"وأنشدني ً

األبيات المجهول ُة في كتاب سيبويه ( )248بيت ًا ،بإحصاء صاحب" :بحوث ومقالت
( )1خزانة األدب  .16/1وقد بلغت
ُ
غير معروفة النِّسبة.
في اللغة" (ص ،)11:وبلغَ ما ُعر ْ
فت نسبتُه منها ( ،)822والباقي (ُ )111
( )8أورده ابن األنباري بال عزو في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ص.)414:
( )2السيرة النبوية .218/1
( )4نسبه أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب (ص )12:لزُ هير ،وليس في ديوانه ،وأورده ابن قتيبة بال نسبة في تفسير
غريب القرآن (ص.)865:
( )5السيرة النبوية .215/1
( )6البيت بال نسبة في عا ّمة كتب اللغة ،ينظر :العين ،للخليل بن أحمد  ،211/2ومقاييس اللغة ،البن فارس ،822/5
ُ
النقل عن أبي عُبيدة ليس في كتابه "مجاز القرآن" ،وال في كتبه
ولسان العرب ،البن منظور  .814/15وهذا
المطبوعة.
( )2السيرة النبوية .522/1
( )2أي :أبو عبيدة .وهذا النق ُل عنه ليس في كتابه "مجاز القرآن" ،وال في كتبه المطبوعة .والبيت بال نسبة في عا ّمة كتب
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بــور علــى ر ْســل"
ـي داو َد َّ
الز َ
تمنِّـ َ
َ

ـاب اللــه فــي الليــل خال ًيــا
تمنّــى كتـ َ
"قال الشاعر(:)8

( )1

ما بـين ُملجـم ُمهـره أو سـافع"

الصــراخ رأيــتهم
قــو ٌم إذا ســمعوا ّ

( )2

"وقال الراجز(:)4
ـل كعصـ ٍ
فصـ ّيروا مثـ َ
ـف مــأكول"
ُ

( )5

ت ٍ
عصور الحتجاجِ  ،كما لم يستشهدْ ببي ِ
ِ
أحد ِمن المو َّلدين،
يخرج في شواهده عن
َْ
رال ًثا :لم ُ
ثم المخضرمين ،وختم بابن َه ْر َمة
بل كان عا ّمة من استشهد بأشعارهم من الجاهل ّيينّ ،
(ت )6()126:الذي يتو ّقف عند طبقته االحتجاج بالشعر؛ وذلك أن العلماء حصروا زمن
بالم ْسمو ابتدا ًء من الجاهلية قبل اإلسالم بنحو قر َن ْين من الزمان ،وانتها ًء بأواخر
االحتجاج َ
القرن الثاني ألهل األمصار ،ويمتدُّ إلى نهاية القرن الرابع ألهل البادية( ،)2قال أبو عبيدة معمر
عر بامرئ ال َق ْيسُ ،
وختم بابن َه ْرمة" (.)2
المثنّى (ت" :)811:افتُتح الش ُ
بن ُ

اللغة ،ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ،لألنباري  ،151/8والمحكم والمحيط األعظم ،البن سيده
 ،511/11ولسان العرب ،البن منظور .814/15
( )1السيرة النبوية  .522/1وهذا ُ
النقل عن أبي عُبيدة ليس في كتابه "مجاز القرآن" ،وال في كتبه المطبوعة.
(ُ )8ينسب لعمرو بن معد يكرب ،كما في ديوانه (ص ،) 816:والمتقدمون ال يعزونه كما عند ابن هشام ،وتهذيب اللغة،
والصحاح ،للجوهري .1821/2
لألزهري َّ ،65/8
( )2السيرة النبوية .211/1
العجاج.
( )4نسبه صاحب خزانة األدب  121/11لريبة بن ّ
( )5السيرة النبوية .55/1
فصيح مجيدٌ  ،مات سنة ( .)126ينظر :طبقات ّ
شاعر
المدني،
القرشي
علي ابن َه ْر َم َة
المعتزّ
ٌ
الشعراء ،البن ُ
ٌ
ّ
ّ
( )6إبراهيم بن ّ
والشعر ّ
(صّ ،)81:
والشعراء ،البن قتيبة (ص.)252:
بالش ِ
( )2ينظر :الحتجاج ِّ
عر في اللغة ،لمحمد جبل (ص ،)22:وضوابط الفكر النحوي ،للخطيب .888/1
( )2المزهر .411/8
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وقد أجمع أهل اللغة على االحتجاج بكالم الجاهل ّيين والمخضرمين( ،)1وأجمعوا على
وأولهم
والمحدَ ثين( ،)8وهم "من جاء بعد عصر المائ َت ْينَّ ،
عدم االحتجاج بكالم المو ّلدين ُ
ّ
بشار بن ُب ْرد( ،)2وأبو ن َُواس( .)5( ")4وأ ّما اإلسالميّون أو المتقدمون "فاختلفوا في االستدالل
المح ّققون على االستشهاد به ولم يع َبؤوا بالخالف في ذلك" (.)6
َ
بكالمهم،
وأطبق ُ
صـحة االستشـهاد ظـاهر؛
وأثر ذلك على
َّ
راب ًعا :اعتنى بروايات األبيات ،ون َّبه إلى اختالفهاُ ،
ٍ
فقد يكون َّ
إحداهما على األُخرى.
تترج ُح
ُ
الشاهد في رواية دون ُأخرى ،وقد َّ
و قد أشار إلى اختالف الروايـات فـي ( )5مواضـع ،منهـا قولـه تعـالى( :ﮢ ﮣ

ب جهنّمُّ :
كـل مـا
ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ)[سورة األنبيـاء" :]12:قال ابن هشامَ :ح َص ُ
ُأوقدت به .قال أبو ُذييب الهذلي(:)2
ً
فــأطف ْئ وال توقــد وال ُ
حضــأ
تــك م
ٍ
أبيات له .و ُيـروى :وال ت ُ
مـؤثر فـي
َـك ُم ْحصـ ًبا" ( ،)2فـاختالف الروايـة هنـا
البيت في
وهذا
ُ
ٌ
ــر َشـــكاتُها
لنـــار ال ُعـــداة أن تَطيـ َ

االستشهاد بالبيت ،إذ الحجة في رواية دون أخرى ،وإن قاربتها في المعنى .ومثله فـي قولـه

( )1نقل اإلجما ابن الط ّيب الفاسي في شرح كفاية المتحفظ (ص .)111:وينظر :الخصائص ،البن جنّي .21/1
( )8نقل اإلجما السيوطي في القتراح في أصول النَّحو  .611/1وينظر :خزانة األدب ،للبغدادي .5/1
هدي سنة ( .)162ينظر :طبقات ّ
الشعراء ،البن
الم ُّ
(ُ )2
والمقدَّ م فيهم بإجما الرواة ،قت َله َ
المحدَ ثين من الشعراء ُ
رأس ُ
المعتزّ (ص ،)81:واألغاني ،لألصفهاني .14/2
ُ
ّ
شاعر ُمجيدٌ مطبو ٌ  ،مات سنة ( .)115طبقات ّ
والشعر
المعتزّ (ص،)112:
الحسن بن هانئ،
()4
ُ
الشعراء ،البن ُ
ٌ
ّ
والشعراء ،البن قتيبة (ص.)216:
( )5شرح أبيات مغني اللبيب ،للبغدادي .211/2
( )6شرح كفاية المتحفظ (ص .)111:وينظر :الخصائص ،البن جنّي  ،21/1وخزانة األدب ،للبغدادي .2/1
( )2ديوان الهذليين .162/1
( )2السيرة النبوية .251/1
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تعالى( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ)[سورة األحـزاب" :]14:قـال ابـن هشـام:
األقطار :الجوانب .وواحدها :ق ْطر .وهي :األقتار ،وواحدها :قتْر .قال الفرزدق(:)1
كــم مــن غنًــى ف ـت ََح اإلل ـ ُه لهــم بــه

ٍ
قصيدة له" (.)8
البيت في
و ُيروى :على األقتار .وهذا
ُ

والخ ُ
َ
يــل ُم ْقع َيــة علــى األقطــار

أهل اللغة اختالف روايات األبيات بج ٍ
ُ
وقد ع َّلل ُ
واألصل العا ُّم
ملة من العلل()2؛
ُ

قبول ِّ
عندهمُ :
تتدافع،
فالروايات ال
كل الروايات التي ور َدت عن العرب والرواة ال ِّثقات.
ُ
ُ
ٍ
الفارسي (ت:)222:
لمعنى يقتضيه( ،)4قال أبو علي
ّ
وال تُر ُّد رواي ٌة برواية إذا ث َبتَتا عن ثقة إال َ
الض َ
أض َ
القياس وموافق ُة
بط وال َّث َب َت
بط ،وعضدَ َّ
"إذا اختلفت الرواي ُة وكان أحدُ الفري َقيْن ْ
ُ
ُ
ْ
األخذ بما َجمع هذين الوص َف ْين َأ ْولى و َأ ْرجح" (.)5
األشباه ،كان
ومما أنشده ابن هشام (ت )812:مخال ًفا فيه روايات الدواوين قوله" :قال عنترة بن
ّ
عمرو ابن شدّ اد ال َعبسي:
تركــت ُمجــدَّ ًال
ــر ٍن قــد
ُ
ولــر َّب ق ْ
ُ

ريص ـتُه كشــدْ ق األَع َلــم"
تَم ُكــو َف َ

وهو في ديوانه برواية األعلم الشنتمري (ت)6،()426:وكذا في شرح التبريزي (ت )518:له:
تركت" ( ،)2ومثله قوله" :قال أبو خراش الهذلي:
"وحليل غان َي ٍة
ُ
الضـريك إذا شـتا
إلى بيتـه يـأوي َّ

ريســين عائـ ُ
ـل"
ومســتن َب ٌح بــالي الدّ َ

( )1ديوانه (ص ،)865:وفيه رواية" :األقتار".
( )8السيرة النبوية .846/8
( )2تُنظر في شرح أبيات سيبويه ،للسيرافي  ،16/8والقتراح في أصول النحو ،للسيوطي .684/1
الجمل ،البن عصفور (ص ،)265:وفيض نشر النشراح ،للفاسي .516/1
( )4ينظر :شرح ُ
للقراء الس ِ
ِ
بعة .821/1
الحج ُة
()5
َّ
ّ
( )6السيرة النبوية .621/1
( )2ديوان الفرزدق (ص ،)812:وشرح التبريزي له (ص.)121:
( )2السيرة النبوية .848/1
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( )2

ٌ
أيضا" :وأنشدني( )8لعلقمة بن
وفي ديوان الهذل ّيين( :يأوي الغريب ..
ومهتلك بالي)( ،)1وقال ً
عبدة ،أحد بني ربيعة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم:
ـــي المــــاء
َحـ
ـــدورها مــــن أتـ ِّ
ُ

ـــذانب قــــد مالــــت
تَســـقي َمـ
َ

طم"ـقد زالت َعصيفتُها" (.)4
:)426
ورواية َعديوانه ،وشرحه لألعلم
ــــــــــــــــــــــــو ُم"
الشنتمريُها(تَ :م
صــــــــــــــــــــــــــيفت

( )2

خامسا :تفنَّن في ذكر معاني األبيات ،وموضوعاتها ،ومناسباتها ،وعدد أبياتها ،وك ُث َر ذلك منه
ً
ٍ
معونة على إيضاح
خير
كثر ًة ظاهر ًة ،وذلك من تمام االستشهاد بها على الغريب ،وفيها ُ
معاني الشواهد ،وبيان مطابقتها ل َلفظة الغريب في اآلية ،مع ضبط ألفاظها ،وتحقيق نسبتها
لقائليها.
السن ََّور ،الدُّ ُسر ،األرو ّية،
هر ْجتُ ،مسج ًحاّ ،
مما ب ّينه من غريب ألفاظ الشواهدَّ " :
فكان ّ
الصوىَ ،ه ْو َبر ،ط ْخ َفة" (.)5
المصدانُّ ،
ُ
يصف ظب ًيا صغ ًيرا ،يرثي أثي َلة ابنَه ،يصف ً
إبال،
ُ
وم ّما بيّن من موضوعات األبيات" :
حمار َوحش ،يصف ناقتَه ،يصف الحرباء" (.)6
يصف بلدً ا ،يصف
َ
أ ّما ذكر عدد األبيات فهو سم ٌة عا ّم ٌة في كتابه ،تم ّيز بها عن كثير من رواة الغريب
ٍ
قصيدة له" ( ،)2أو" :وهذا البيت
وح ّفاظه ،فال يكاد يد بيتًا إال ويذكر بعده" :وهذا البيت في
ٍ
أبيات له" ( ،)2أو يحدّ د نو األبيات فيقول" :وهذا البيت في أرجوزةٍ له" ( ،)1ور ّبما حدّد
في

( )1ديوان الهذليين .141/8
( )8السيرة النبوية .621/1
( )2يعني أبا عُبيدة.
( )4ديوانه (ص ،)51:وشرحه لألعلم الشنتمري (ص.)25:
( )5ينظر :السيرة النبوية .842 ،118 ،112/8 ،621 ،561 ،521 ،862/1
( )6ينظر :السيرة النبوية .124/8 ،624 ،561 ،552 ،551 ،215 ،212/1
( )2ينظر :السيرة النبوية .212 ،846 ،816/8 ،561 ،525 ،522 ،521/1
( )2ينظر :السيرة النبوية .214 ،212/8 ،118/8 ،551 ،584 ،116/1
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ٍ
أبيات له" ( .)8وقد زاد فعله ذلك عن ()21
عدد أبيات القصيدة فقال" :وهذا البيت في ثالثة
مرة .ومن أمثلة احتفائه بذلك عند قوله تعالى( :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ّ
ﮒ)[سورة األحزاب:]86:

الح ْسحاس ،وبنو
"قال ابن هشام( :)2قال ُس َحيم عبدُ بني َ

الح ْسحاس من بني أسد بن خزيمة(:)4
َ
الصياصــيا
نســا ُء تَمــي ٍم َيبتَــدرن َّ

ُ
يــــران ّصــــرعى
وأصــــبحت ال ّث
ٍ
قصيدة له.
البيت في
وهذا
ُ
وأصـــــــــــــــــــــــــــبحت
َ
أيضا :القرون .قال النابغة الجعدي(:)5
والصياصي ً
َّ

ـــت َفــر ًدا كصيصــ َية األ ْع َضــب
طــــي حتــــى َبقيـــــ
َو َســــا َدة َره
ُ
َ
ٍ
قصيدة له.
البيت في
الموت ساد َة َرهطي .وهذا
أصاب
يقول:
ُ
ُ
َ
وقال أبو دياد اإليادي(:)6
َ
الصياصــي بأيديـــ
ــح َم َّ
فــذ َع ْرنا ُس ْ
ٍ
قصيدة له.
البيت في
وهذا
ُ

وقــار
ُح ْيــل
َضــح مــن الك َ
ـــه ّن ن ٌ
ُ

( )1ينظر :السيرة النبوية .114 ،112/8 ،521 ،252 ،828/1
( )8ينظر :السيرة النبوية .542/8
(والصياصي :الحصون واآلطام التي كانوا فيها).841/8 .
( )2قال ابن إسحاق (ت )151:قبل ذلك:
ّ
ذكره ابن هشام ،وهو في النكت والعيون ،للماوردي  .212/4وفي ديوان النابغة الجعدي (ص:)118:
( )4أقدم من َ
الصياصيا
فأصبحت الثيران َغرقى
وأصبحت نسا ُء تَميم يلتقطن َّ
َ
َ
السهيلي في الروض األُنُف  241/6وقال ّ
إن( :أحمد بن داود أنشده في
ّ
واألصح أنها رواي ٌة لبيت ُس َحيم؛ فقد نس َبه له ّ
الصياصيا" ،ولم يقل" :يبتدرن" ) ،ولم أجده فيما وصل إلينا من كتاب "النبات" ألبي
كتاب "النبات" له فقال فيه" :يلتقطن َّ
حنيفة الدينوري أحمد بن داود (ت.)828:
( )5ديوانه (ص.)21:
( )6لم أجده عند غير ابن هشام.
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للنساجين .فيما أخبرني أبـو عبيـدة ،وأنشـدني( )1لدُ َريـد بـن
والصياصي ً
َّ
أيضا :الشوك الذي ّ
الج َشميُ ،ج َشم بن معاوية بن بكر بن هوازن(:)8
الص ّمة ُ
ِّ
مـــاح ُ
تنوشـــه
والر
ُ
ُ
نظـــرت إليـــه ّ
ٍ
قصيدة له" (.)2
البيت في
وهذا
ُ

الصياصـــي فـــي النّســـيج
كوقـــع َّ
َ

الممـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ د
َ
ِ
ِ
والتعريف
الشعراء،
سادسا :ومن مظاهر عنايته بالشواهد وتحقيقها :إكثاره من ذكر أنساب
ً
عرف بالشعراء في ( )21موض ًعا ،منهم :األعشى ،وأمية
بهم ،وتمييزهم عند الشتباه ،فقد َّ
والعجاج،
حجر ،نهار بن تَوسعة ،واألجد ،
ّ
الصلت ،والنّابغة الجعدي ،و َأوس بن َ
بن أبي ّ
وذو الر ّمة ،واألخطل ،وابن َه ْرمة.

( )4

تضمن تن ّق ًصا لمسلم ،أو ما ُيستحيا
مما ّ
عما ُيتأ َّرم منه من المعاني؛ ّ
ساب ًعا :تع َّفف في شواهده ّ
ٌ
بعـض مـا
من ذكره من المعاني النازلة ،وقد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه ،فقـال" :
وتـارك َ
ذكرهـا لـم َأر أحـدً ا مـن أهـل العلـم بالشـعر
ذكره اب ُن إسحاق في هذا الكتاب ،..
وأشعارا َ
ً
ُ
كره" ( ،)5كما ظهر ذلك
الحديث به،
بعضها َي ْشنُع
وبعض يسو ُء َ
ٌ
يعر ُفها ،وأشيا َء ُ
بعض الناس ذ ُ
تصرفاته في كتابه(.)6
أيضا
ً
ً
صريحا في بعض ّ
وهذا وإن كان مذه ًبا اختاره ابن هشام (ت )812:وسار عليه ،غير أن عا َّمة العلماء من
أهل اللغة والغريب والتفسير وغيرهم على أنه :ال ُيلت َف ُت إلى ما في الشاهد من المعاني
النازلة وما ُيستحيا من ذكره؛ َّ
وجه كالم العرب ،وما أرادوه
ألن
َ
الغرض من إيرادها معرف ُة ْ

والبيت فيه" :وما راعني إال الرماح ت ُ
َنوشه".
( )1ينظر :مجاز القرآن .126/8
ُ
( )8ديوانه (ص.)62:
( )2السيرة النبوية .841/8
( )4ينظر :السيرة النبوية .545 ،842/8 ،662 ،561 ،211 ،26 ،42 ،14/1
( )5السيرة النبوية .4/1
( )6ينظر :السيرة النبوية .28 ،11/8 ،562 ،412 ،261 ،862/1
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من المعاني ،دون ما سوى ذلك من قبيح األلفاظ واألغراض ،وفي ذلك يقول الجرجاني
(ت" :)421:راوي الشعر ٍ
حاك ،وليس على الحاكي عيب ،وال عليه تَبعة ،إذا هو لم يقصد
َ
سلما ،وقد حكى الله تعالى كال َم الكفار .فان ُظ ْر إلى
بحكايته أن
ينصر باط ًال ،أو َيسو َء ُم ً
َ
الشعر ،ومن أجله ُأريد ،وله ُد ِّون  ،..وقد استشهد العلما ُء ل َغريب
وي له
الغرض الذي ُر َ
ُ
القرآن وإعرابه باألبيات فيها ال ُف ُ
ثم لم َيع ْبهم ذلك؛ إ ْذ كانوا لم
كر الفعل ال َقبيحَّ ،
حش ،وفيها ذ ُ
الشعر من أجله" ( ،)1وقال اآللوسي
يقصدوا إلى ذلك ال ُفحش ولم ُيريدوه ،ولم َي ْر ُووا
َ
جريرا والفرزدق في تهاجيهما ،ولم ُ
يذ ّموا َمن استشهد بذلك
(ت" :)1821:وقد َذ َّم العلما ُء
ً
ٍ
إعراب وغيره من علم اللسان" (.)8
على
ٍ
ٍ
وافرة من ألفاظ العرب وأساليب
ذخيرة
وت
كما أن في ترك مثل تلك الشواهد َف ُ
العسكري (ت" :)215:على َّ
أن العلما َء لو تركوا
كالمها ،وما يتبع ذلك من أحوالها ،قال
ّ
رواي َة سخيف الشعر لسق َط ْت عنهم فوائدُ كثير ٌة ،ومحاس ُن َج َّم ٌة َم ْوفور ٌة ،في مثل شعر
الفرزدق وجرير وال َبعيث واألخطل ،وغيرهم" (.)2
رامنًا :من جليل ما تم ّيز به ابن هشام (ت )812:فيما أورده من شواهد غريب القرآن :انفراده
بذكر شواهد لم تُنقل عن غيره .فقد وقفت له على ( )81شاهدً ا لم أجدها عند غيره ،وهذا
سردها:
" -1قال الشاعر:
ـــرا"
ن قوا ًمـــا ولإلمـــام َظهيـ ً

أصــبحت للدِّ يـــ
النبــي
ــمي
َ
َّ
يــا َس َّ
" -8قال الشاعر:

( )1دلئل اإلعجاز (ص.)18:
( )8روح المعاني .811/11
( )2ديوان المعاني .421/1
( )4السيرة النبوية .521/1
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( )4

ـوس أ ْف َتنَنـي
لو ُ
كنت ُمرتَهنًـا فـي ال َق ْ

أحبــار"
ــاني ْ
منهــا الكــال ُم ور ّب َّ

( )1

" -2قال أبو ْ
األخ َزر الح ّماني ،واسمه ُقتيبة:
الســدم"
َ
َي ْج َهــر
أجــواف الميــاه ُّ

( )8

" -4قال الشاعر:
المتـ َ
ـم عـ َّ
ـون بعــد النِّهــال"
ـل ُ
ثـ َّ

كريهـــا
شــاب بالمــاء منــه ُم ْهــ ًال ً
َ

( )2

" -5قال الشاعر:
المهـــل
يســـقيه ربـــي
حمـــيم ُ
َ

ـه ُر"
فهـو فـي بطنـه ص ْ
َيشوي الوجوه ْ

( )4

الشاعر:
ــــــــــــــــــــــــــــه
جر ُع
َ " -6يقال َ
فأبصـر َضـو َءها
حض ْأ ُت له نـاري
َ
َ

ـان لـوال َح ْضـ َ
ومـا كـ َ
ـأ ُة النـار يهتــدي"

( )5

" -2قال الشاعر:
حول الوصائل فـي ُشـر ٍ
َ
يف ح َّقـ ٌة
َ

ب"
والحاميــات
ُ
والســ َّي ُ
ظهورهــا ُّ
َ

( )6

" -2قال الك َُميت بن زيد:
بير مـن القبيـل"
فما عرفـوا الـدّ َ

ـــوجهتَيهم
تفرقــــت األمــــور بـ َ
َّ

( )2

الصلت:
" -1قال ُأم ّية بن أبي ّ

( )1السيرة النبوية .554/1
( )8السيرة النبوية .524/1
( )2السيرة النبوية .262/1
( )4السيرة النبوية .262/1
( )5نقله أبو سعيد الس ّكري (ت )825:في شرح أشعار الهذليين  882/1عن ابن هشام (ت ،)812:وقد وقع فيه
تصحيف ،وصوابه ما أورده ابن هشام (ت.)812:
( )6السيرة النبوية .21/1
( )2السيرة النبوية .211/1
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ُر ْس ُل اإللـه ومـا كـانوا لـه َع ُضـدا"

لســ ْل ٍم حــين تُنــذ ُرهم
فمــا أنــا ُبوا َ

( )1

الصلت:
" -11قال ُأم ّية بن أبي ّ
ُ
َح َ
أبابيـــل رب ّيــــ
ـــول شـــياطينهم

دســورا"
ـــون َشــدّ وا َســن ََّو ًرا َم ُ

( )8

" -11قال الشاعر وهو أبو ْ
األخ َزر الح ّماني ،من تميم:
قــوم"(.)2
الم َّ
ــرا بــأطراف ال َقنــا ُ
َد ْس ً
" -18قال الشاعر:
ٍ
مالــك
فقلــت لهــا ال تجزعــي أ َّم
ُ

على ا ْبنَ ْيـك ْ
شـراهما" (.)4
لئـيم
إن عبـدٌ
ُ
ٌ

" -12قال أبو ُز َبيد الطائي ،واسمه َحرمل ُة بن المنذر:
ســـنفات كـــأنّهن َقنـــا الهنــــ
ُم
ٌ

المـ ُـرود"
د لطــول َ
الوجيــف َجــدْ َب َ

" -14قال الفرزدق(:)6
كلــب علــى النــاس
وإ ْذ ن ََح َبــت
ٌ

( )5

وأفضـ ُ
ـل"
للجزيــل َ
علــى الن َّْحــب أعطــى َ

( )2

 15أُّ-ي "قال مالك بن َنويرة اليربوعي:
نــــــــــــــــــــــــــــــــا
غيـر أنّنـي
ـي ن َْح ٌ
ـب عنـدهم َ
وما ل َ

الشــدُ ن ُّ
ـت مــا تَبغــي مــن ُّ
ـجر"
تلمسـ ُ
الشـ ْ
َّ

" -16قال أبو دياد اإليادي:

( )1السيرة النبوية .624/1
( )8السيرة النبوية .118/8
( )2السيرة النبوية .118/8
( )4السيرة النبوية .125/8
( )5السيرة النبوية .112/8
( )6ليس في ديوان الفرزدق طبعة علي فاعور ،وال طبعة دار بيروت ،وال في شرح ديوانه إليليا الحاوي.
( )2السيرة النبوية .842/8
( )2السيرة النبوية .842/8
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( )2

َ
الصياصــي بأيديـــ
ــح َم َّ
فــذ َع ْرنا ُس ْ

وقـار"
ُح ْيـل
َضـح مـن الك َ
ـه ّن ن ٌ
ُ

( )1

" -12قال الشاعر:
وبيـــنَكم فـــال ت ْ
َـــأ ُل َّن ُجهـــدً ا"

فــــــال إ ٌّل مــــــن اآلالل َب ْينــــــي

( )8

اله ْمداني ،وهو أبو َمسروق بن األجد الفقيه:
" -12قال األجد بن مالك َ
ْكــرا"
مــن األرض َمعرو ًفــا إلينــا و ُمن ً

وكـــان علينـــا ذ َّمـــ ٌة أن تُجـــاوزوا
حسان بن ثابت(:)4
" -11قال ّ

ٍ
تــــأج ُج ُّ
كالشــــواظ"
بقافيــــة
َّ

ٍ
ــعت ُ
َفــس
لــذ ِّل ن
همزتُــك
فاختض ُ
َ
َ

( )2

( )5

" -81قال الشاعر:
لــت َوليجــ ًة
ــم بأنّــك قــد ُجع َ
واع َل ْ

ْـف غيـ َـر َم ُشــوب"
الحت َ
سـاقوا إليــك َ

( )6

عصعة(:)2
درة
الخارجي ،أحدُ بني هالل بن عامر بن َص َ
ّ
" -81قال حبيب بن ُخ َ
ٍ
عشــر ذه َبــت
يــب إنــا فــي َم
يــا ط ُ

َمســعاتُهم فــي التَّبــار وال َّت َبــب"

( )2

أيضاَ :سب ُقه في ذكر شواهد غريب القرآن ُ
ونقل
تفرد به ابن هشام (تً )812:
تاس ًعا :وم ّما ّ
من بعده عنه .وقد وقفت له من هذا على ( )1شواهد هو أقدم من ذكرها ،ويغلب على الظ ّن
أنه المصدر فيها ،وهذا بيانها:

( )1السيرة النبوية .841/8
( )8السيرة النبوية .545/8
( )2السيرة النبوية .545/8
( )4في ديوان حسان (ص )152:قصيدة ُيشبه أن يكون هذا البيت منها.
( )5السيرة النبوية .256/1
( )6السيرة النبوية .542/8
مما فات د .إحسان عباس جمعه من شعر حبيب بن ُخدْ رة في " ِشعر الخوارج" (ص.)811:
( )2هذا ّ
( )2السيرة النبوية .258/1
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" -1قال الك َُميت(:)1
ُنــــــــت قب َلــــــــه
ليتَنــــــــي ك
ُ

ضـــــجعا"
أت َم
قـــــد
تبـــــو ُ
َ
ّ

( )8

" -8قال أمية بن أبي الصلت الثقفي(:)2
وســجا الليـ ُ
ـل بــالظالم ال َبهــيم"

إذ أتــى موهنًــا وقــد نــام َصــحبي

( )4

" -2قال الشاعر(:)5
حتى ُأبيحـوا َ
جـو َة الـدار"
وخ َّلـوا َف َ

نقصـ ًة
َأل َبسـ َ
ـت قو َمــك َمخــزا ًة و َم َ

( )6

" -4قال تميم بن أبي ُمقبل ،أحدُ بني عامر بن َصعص َعة(:)2
الحــــديث
َمذاويــــدُ بــــالبيض َ

وجفــوا"
ـب َأ َ
الر ْكـ ُ
الر ْكــب أحيا ًنــا إذا َّ
علــى َّ

الهذليها ،وهو صخر ال َغ ّي(:)1
-5ص"ـوقال صخر بن عبد الله
ـــــــــــــــــــــــــــقا ُل ّ
ومــــن كَبيـ ٍ
ـــر زبانيــــ ْة"
ـــر َن َفـ ٌ

( )11

" -6وقد قال َ
الخطيم التميمي في الجاهلية(:)11
ـــيم تــــداعاه الرجـ ُ
ـــال زيــــاد ًة
َزنـ ٌ

كما زيـدَ فـي َعـرض األديـم األكـار ُ "
( )18

للهنائي (ص ،)621:وجمهرة اللغة ،البن دريد .1114/8
( )1ينظر :المنتخب من كالم العربُ ،
( )8السيرة النبوية .116/8
( )2ينظر :الزاهر في معاني كلمات الناس ،لألنباري .224/1
( )4السيرة النبوية .848/1
( )5أنشدَ ه اب ُن ّبري بال نسبة ،ينظر :لسان العرب .142/15
( )6السيرة النبوية .215/1
( )2ينظر :أساس البالغة ،للزمخشري .281/1
( )2السيرة النبوية .112/8
( )1ينظر :شرح أشعار الهذليين ،للسكري .821/1
( )11السيرة النبوية .218/1
( )11ينظر :لسان العرب .822/18
( )18السيرة النبوية .261/1
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( )2

" -2قال الشاعر(:)1
الحـال"
َس َفكْنا دما َء ال ُبـدْ ن فـي تُربـة َ

ـيف َح َّ
ـل بأرضـنا
الض ُ
و ُكنّا إذا ما ّ

( )8

" -2وقال نهار بن تَوسعة ،أحدُ بني تيم الالت بن ثعلبة بن ُعكابة بن صعب بن علي بن بكر
بن وائل .قال ابن هشام :هؤالء موال بني حنيفة(:)2
د ٌ
ـــع ال ِّلــــوا ُء
راك بعــــد مــــا وقـ َ
( )4
ُـــل ُمخ َط َ
بـــه ولك ِّ
ـــأ ٍة وقـــا ُء"

ــض
ونجـــى يوسـ َ
ــي َر ْكـ ٌ
ّ
ــف ال َّثقفـ َّ
ولــــو أ ْد َركنَــــه َل َق َضــــين ن َْح ًبــــا

الح ْسحاس من بني أسد بن خزيمة(:)5
الح ْسحاس ،وبنو َ
" -1قال ُس َحيم عبدُ بني َ
الصياصـيا"
نسا ُء تَمـي ٍم َيبتَـدرن َّ

ُ
يــــران ّصــــرعى
وأصــــبحت ال ّث

( )6

وأصـــــــــــــــــــــــــــبحت
َ

 الخاتمة.
يسر تمام هذا البحث ،وأسأله مزيد توفيقه ،وقد أثمر من النتائج اآلتي:
الحمد لله الذي ّ

( )1ينظر :لسان العرب .111/11
( )8السيرة النبوية .521/1
( )2ينظر :المعارف ،البن قتيبة (ص ،)216:وأنساب األشراف ،للبالذري .818/6
( )4السيرة النبوية .842/8
( )5أورده الماوردي في النكت والعيون  .212/4وفي ديوان النابغة الجعدي (ص:)118:
الصياصيا
بحت نسا ُء تَميم يلتقطن َّ
فأصبحت الثيران َغرقى وأص َ
َ
السهيلي في الروض األُنُف  241/6وقال ّ
إن( :أحمد بن داود أنشده في
ّ
واألصح أنها رواي ٌة لبيت ُس َحيم؛ فقد نس َبه له ّ
الصياصيا" ،ولم يقل" :يبتدرن" ) ،ولم أجده فيما وصل إلينا من كتاب "النبات" ألبي
كتاب "النبات" له فقال فيه" :يلتقطن َّ
حنيفة الدينوري أحمد بن داود (ت.)828:
( )6السيرة النبوية .841/8
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 -1برزت إمامة ابن هشام (ت )812:إضاف ًة إلى "علم السيرة" في ثالثة أمور :علمه بغريب
اللغة ،وحفظه لشواهدها ،ومعرفته باألنساب.
كثيرا من غريب
علما ً
 -8أضاف ابن هشام (ت )812:إلى سيرة ابن إسحاق (تً )151:
اللغة وشواهدها.
فسر ابن هشام (ت )812:في كتابه ( )111لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.
َّ -2
 -4استشهد عليها بـ ( )818شاهدً ا ،جاءت موزع ًة على اآلتي:
 ( )82من القرآن الكريم بنسبة (.)%12.4 ( )8من القراءات بنسبة (.)%1 ( )8من السنة النبوية بنسبة (.)%1 ( )1من أقوال السلف بنسبة (.)%4.4 ( )168من كالم العرب بنسبة ( ،)%21.8وكان منها:من ِّ
الشعر ( )148بنسبة ( ،)%22.2ومن النثر ( )81بنسبة (.)%18.2
 -5أكثر النق َل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ،)811:وله عنه نقول ليست في كتبه
المطبوعة.
القرآن الكريم ُّ
َ
تثبت به اللغ ُة
وأصح
أجل
أئمة اللغة على أن
وأفصح ما ُ
ُ
ُّ
 -6انعقدت كلم ُة ّ
بإجما .
 -2القراءات متواترها وشا ّذها ُح َّج ٌة في العرب َّية ُمطل ًقا ،وهي أقوى في عرب َّيتها من أقوال
السلف زمن االحتجاجً ،
فضال عن َن َقلة اللغة من أهل العربية.
ُ
 -2السنة النبوية ُّ
أفصح العرب
ورسول الله 
تثبت به اللغة بعد كتاب الله تعالى،
أجل ما ُ
ُ
قاطب ًة ،وال يتقدَّ م كال َمه في الفصاحة والبيان كال ُم ٍ
بشر بإجما .
الصواب في قولهم
لم بالغريب من أهل الغريب ،وأن
َ
َّ -1
نص العلماء على أن الصحاب َة أع ُ
دونهم.
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ٍ
ُ
أئمة العربية في أن
َ
تثبت به ال ُّلغ ُة ،وال
وأشمل
أوسع
 -11كالم العرب
مصدر ُ
ُ
خالف بين ّ
كال َم العرب ُك َّله ن ْظ َمه ون ْث َره ُي ُّ
ستدل به على إثبات اللغة ُمطل ًقا.
 -11سار ابن هشام (ت )812:في تحديد من تُؤخذ عنهم اللغة ،وعزو الشواهد ،والتزام
عصور االحتجاج ،على األصول المشهورة ألهل اللغة ،والمعتبرة عندهم قبله وبعده.
 -18اعتنى بروايات األبيات ،وتفنَّن في ذكر معانيها ،وموضوعاتها ،ومناسباتها ،وعدد
أبياتها ،وأكثر من ذكر أنساب الشعراء ،والتعريف بهم.
مذهب يختار أكثر أهل اللغة
عما ُيستحيا منه من المعاني ،وذلك
ٌ
 -12تع َّفف في شواهده ّ
خال َفه.
 -14انفرد بذكر شواهد لم تُنقل عن غيره ،وقد بلغت ( )81شاهدً ا لم أجدها عند غيره.
تفرد به َسب ُقه في ذكر شواهد غريب القرآن ُ
ونقل من بعده عنه ،وله من هذا ()1
ومما ّ
ّ -15
شواهد هو أقدم من ذكرها ،ويغلب على الظ ّن أنه المصدر فيها.
ومما يوصى به في ختام هذا البحث:
ّ
المبرزين الذين
 -1متابعة استخراج "غريب القرآن" وشواهده من بطون كتب أئمة اللغة
ّ
يرجع إليهم في علم الغريب وأشعار العرب.
 -8تخصيص الشواهد الشعرية عند ابن هشام (ت )812:بدراسة مفردة؛ لما له من التم ّيز
والتفرد فيه.
في هذا الباب
ّ
السير في أقوم طريق ،والحمد لله
وبالله تعالى التوفيق ،وهو المسؤول أن يعيننا على ّ
رب العالمين.

 المراجع.
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 .1أساس البالغة ،للزمخشري ،ت :محمد عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
.1411
 .8األصمعيات ،لألصمعي ،ت :أحمد شاكر وعبد السالم هارون ،دار المعارف ،مصر،
ط1112 ،2م.
 .2األغاني ،ألبي الفرج األصفهاني ،ت :إحسان عباس ،وآخرون ،دار صادر ،بيروت،
ط.1482 ،1
 .4اإلمالء المختصر في شرح غريب السير ،ألبي ذر الخشني ،ت :بولس برونله ،دار
الكتب العلمية ،بيروت.
 .5إنباه الرواة على أنباه النحاة ،للقفطي ،ت :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر،
القاهرة ،ط.1416 ،1
 .6أنساب األشراف ،للبالذري أحمد بن يحيى ،ت :سهيل زكار ورفيقه ،دار الفكر،
بيروت ،ط.1412 ،1
 .2بحوث ومقالت في اللغة ،لرمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط،2
.1415
 .2البداية والنهاية ،البن كثير عماد الدين ،ت :سامي محمد السالمة ،دار طيبة ،ط،8
.1481
 .1البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طري َق ْي الشاطبية والد َّرة ،لعبد الفتاح
قاضي ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
 .11بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،للسيوطي ،ت :محمد أبو الفضل إبراهيم،
المكتبة العصرية ،صيدا.
 .11تاج العروس من جواهر القاموس ،للزبيدي ،ت :عبد الستار أحمد فراج ،مطبعة
حكومة الكويت.1225 ،
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 .18تاريخ اإلسالم ،للذهبي شمس الدين ،ت :عمر التدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
ط.1412 ،8
 .12تاريخ ابن يونس المصري ،ألبي سعيد ابن يونس الصدفي ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط.1481 ،1
 .14التحرير والتنوير ،للطاهر ابن عاشور ،نشر الدار التونسية.
 .15تفسير الحسن البصري ،لمحمد عبد الرحيم ،دار الحديث ،القاهرة.
 .16تفسير القرآن العظيم ،البن أبي حاتم الرازي ،ت :أسعد الطيب ،مكتبة نزار الباز ،ط،2
.1411
 .12تفسير مجاهد ،ت :محمد عبد السالم ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر ،ط،1
.1411
 .12تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل ،البن تيمية ،ت :علي محمد العمران،
ومحمد عزير شمس ،دار عالم الفوائد ،مكة المكرمة ،ط.1485 ،1
 .11تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،للمزي ،ت :بشار معروف ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط.1411 ،1
 .81تهذيب اللغة ،لألزهري أبي منصور ،ت :محمد مرعب ،دار إحياء التراث العربي،
ط8111 ،1م.
 .81التيجان في ملوك حمير ،البن هشام ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،بلكنو الهند،
ط.1242 ،1
 .88جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،البن جرير الطبري ،ت :عبدالمحسن التركي ،دار
هجر ،ط.1488 ،1
 .82جامع الترمذي ،ألبي عيسى الترمذي ،ت :أحمد شاكر ،مصطفي البابي الحلبي،
مصر ،ط.1215 ،8
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 .84جمهرة أشعار العرب ،ألبي زيد القرشي ،ت :علي البجادي ،نهضة مصر للطباعة.
ِ
 .85الحتجاج ِّ
اللغة ،الواقع وداللته ،لمحمد حسن جبل ،دار الفكر العربي،
بالشعر في
القاهرة1126 ،م.
للقراء الس ِ
ِ
بعة ،ألبي علي الفارسي ،ت :بدر الدين قهوجي ،وبشير جويجابي،
الحج ُة
َّ .86
ّ
دار المأمون ،دمشق/بيروت ،ط.1412 ،8
المفضليات واألصمعيات ،لألخفش الصغير ،ت:فخر الدين قباوة ،دار
الختيارين
.82
ّ
َ
الفكر المعاصر ،بيروت ،ط.1481 ،1
 .82خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،للبغدادي ،ت :عبد السالم هارون ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة ،ط.1412 ،4
 .81الخصائص ،البن جنّي ،ت :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
.1481
 .21خلق أفعال العباد ،للبخاري ،ت :أسامة محمد الجمال ،مكتبة أبو بكر الصديق ،ط،1
.1482
 .21الدر المنثور في التفسير بالمأرور ،للسيوطي ،دار الفكر ،بيروت.
 .28دلئل اإلعجاز ،للجرجاني ،ت :محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،القاهرة ،ط،2
.1412
 .22ديوان األعشى الكبير ميمون بن قيس ،ت :محمد حسين ،مكتبة اآلداب بالجماميز.
 .24ديوان حسان بن رابت ،ت :وليد عرفات ،دار صادر ،بيروت8116 ،م.
 .25ديوان ذي الرمة شرح أبي نصر الباهلي برواية رعلب ،ت :عبد القدوس أبو صالح،
مؤسسة اإليمان ،جدة ،ط.1418 ،1
 .26ديوان زهير بن أبي سلمى ،ت :علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1412 ،1
 .22ديوان طرفة بن العبد شرح األعلم الشنتمري ،ت :درية الخطيب ،المؤسسة العربية
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للدراسات والنشر ،بيروت ،ط8111 ،8م.
 .22ديوان علقمة بن عبدة ،ت :سعيد نسيب مكارم ،دار صادر ،بيروت ،ط1116 ،1م.
 .21ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي ،ت :مطا الطرابيشي ،مجمع اللغة العربية،
دمشق ،ط.1415 ،8
 .41ديوان عنترة ،ت :محمد سعيد مولوي ،المكتب اإلسالمي.1211 ،
 .41ديوان الفرزدق ،ت :علي فاعور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط .1412 ،1وطبعة دار
بيروت.
 .48ديوان المعاني ،ألبي هالل العسكري ،ت :أحمد سليم غانم ،دار الغرب اإلسالمي،
ط.1484 ،1
 .42ديوان النابغة الجعدي ،ت :واضح الصمد ،دار صادر ،بيروت ،ط1112 ،1م.
 .44ديوان الهذليين ،الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة.1225 ،
 .45الرسالة ،الشافعي ،ت :أحمد شاكر ،مكتبة الحلبي ،مصر ،ط.1252 ،1
 .46روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،لآللوسي ،ت :محمد األمد،
وعمر عبد السالم ،إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط.1481 ،1
 .42الروض األُنف في شرح السيرة النبوية لبن هشام ،للسهيلي ،ت :عبد الرحمن الوكيل،
دار الكتب الحديثة ،،ط.1411 ،1
 .42الزاهر في معاني كلمات الناس ،لألنباري أبي بكر ،ت :حاتم الضامن ،مؤسسة
الرسالة ،ط.1418 ،1
 .41السبعة ،البن مجاهد ،ت :شوقي ضيف ،دار المعارف ،مصر ،ط.1411 ،8
 .51الستدلل في التفسير ،لنايف بن سعيد الزهراني ،مركز تفسير للدراسات القرآنية،
الرياض ،ط.1426 ،8
 .51سير أعالم النبالء ،للذهبي ،ت :شعيب األرنايوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،2
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.1415
الريح هاشم ،دار الجيل ،بيروت،
السيرافي ،ت :محمد ّ
 .58شرح أبيات سيبويه ،البن ّ
.1416
 .52شرح أبيات مغني اللبيب ،للبغدادي ،ت :عبد العزيز رباح ،وأحمد يوسف دقاق ،دار
الثقافة العربية ،دمشق ،ط.1411 ،8
 .54شرح أشعار الهذليين ،ألبي سعيد السكري ،ت :عبد الستار فراج ،مكتبة دار العروبة،
القاهرة.
 .55شرح الجمل ،البن عصفور اإلشبيلي ،ت :فواز الشعار ،دار الكتب العلمية ،ط،1
.1411
 .56شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل ،لألعلم الشنتمري ،ت :حنّا نصر الحتي ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،ط.1414 ،1
 .52شرح ديوان عنترة ،للخطيب التبريزي ،ت :مجيد طراد ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
ط.1418 ،1
 .52شرح ديوان الفرزدق ،ت :إيليا الحاوي ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت ،ط1122 ،1م.
 .51شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،ت :إحسان عباس ،وزارة اإلرشاد واألنباء،
الكويت1168 ،م.
 .61شرح السنة ،للبغوي محيي السنة ،ت :شعيب األرنايوط ،المكتب اإلسالمي ،دمشق،
ط.1412 ،8
 .61شرح صحيح مسلم ،للنووي ،دار الخير ،بيروت ،ط.1416 ،2
 .68شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ،لألنباري أبي بكر ،ت :عبد السالم هارون،
دار المعارف.
 .62شرح كفاية المتحفظ ،البن الط ّيب الفاسي ،ت :علي حسين البواب ،دار العلوم،
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الرياض ،ط.1412 ،1
 .64شعر الخوارج ،إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،ط1124 ،8م.
ِّ .65
الشعر والشعراء ،البن قتيبة ،ت :أحمد محمد شاكر ،دار المعارف ،القاهرة.
الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،البن فارس ،ت :أحمد
ّ .66
حسن بسج ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط .1412 ،1وطبعة :الس ّيد أحمد صقر،
مطبعة عيسى البابي الحلبي ،القاهرة.
الصحاح ،للجوهري ،ت :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط،4
َّ .62
.1412
َّحوي ،لمحمد عجاج الخطيب ،دار البصائر ،القاهرة.
 .62ضوابط الفكر الن
ّ
 .61طبقات الحنابلة ،البن أبي يعلى ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1412 ،1
 .21طبقات ّ
عتز ،ت :عبد الستار أحمد فراج ،دار المعارف ،مصر ،ط.2
الم ّ
الشعراء ،البن ُ
 .21طبقات فحول الشعراء ،البن سالم الجمحي ،ت :محمود محمد شاكر ،دار المدني،
جدة.
 .28طبقات النحويين واللغويين ،للزبيدي ،ت :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف،
مصر1126 ،م.
 .22العين ،للخليل بن أحمد ،ت :مهدي المخزومي ورفيقه ،دار ومكتبة الهالل.
 .24غريب القرآن ،البن قتيبة  ،ت :السيد أحمد صقر ،دار الكتب العلمية ،ط.1212 ،1
ِ
أصول النَّحو ،لسعيد األفغاني ،المكتب اإلسالمي ،بيروت.1412 ،
 .25في
 .26فيض نشر النشراح ،البن الط ّيب الفاسي ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية ،دبي،
ط.1482 ،8
 .22القتراح في أصول النَّحو ،للسيوطي ،مطبو مع شرحه :فيض نشر النشراح ،البن
الط ّيب الفاسي ،دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث ،دبي ،ط.1482 ،8
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 .22القراءات الشاذة ،البن خالويه ،دار الكندي ،اربد ،األردن8118 ،م.
 .21لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بيروت ،ط.1414 ،2
 .21لمع األدلة في النحو ،البن األنباري ،ت :سعيد األفغاني ،مطبعة الجامعة السورية،
.1222
 .21لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األررية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة
المرضية ،للسفاريني ،مؤسسة الخافقين ،دمشق ،ط.1418 ،8
 .28مجاز القرآن ،ألبي عبيدة معمر بن المثنى ،ت :محمد فؤاد سزكين ،مكتبة الخانجي،
القاهرة.1221 ،
 .22المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،البن جني ،ت :محمد عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط.1411 ،1
 .24المحكم والمحيط األعظم ،البن سيده ،ت :عبد الحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية،
ط.1481 ،1
 .25مراتب النحويين ،ألبي الطيب اللغوي ،ت :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة
العصرية ،ط.1482 ،1
 .26مسند أحمد بن حنبل ،مؤسسة قرطبة ،القاهرة .وطبعة :دار المعارف ،القاهرة ،ط،1
ت :أحمد شاكر.
 .22مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ،لناصر الدين األسد ،دار المعارف ،مصر،
ط1122 ،2م.
 .22المعارف ،البن قتيبة ،ت :ثروت عكاشة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط،8
1118م.
 .21المفضليات ،للمفضل الضبي ،ت :أحمد شاكر ،ورفيقه ،دار المعارف ،القاهرة ،ط.6
 .11مقاييس اللغة ،البن فارس ،ت :عبد السالم هارون ،دار الفكر.1211 ،
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 .11المقفى الكبير ،للمقريزي ،ت :محمد اليعالوي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط،8
.1482
للهنائي ،ت :محمد العمري ،معهد البحوث بجامعة أم
 .18المنتخب من كالم العربُ ،
القرى ،ط.1411 ،1
 .12منتهى الطلب من أشعار العرب ،البن ميمون ،ت :نبيل طريفي ،دار صادر ،بيروت،
ط1111 ،1م.
 .14منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،البن الجزري ،ت :علي العمران ،دار عالم الفوائد،
مكة ،ط.1411 ،1
 .15موسوعة التفسير المأرور ،مركز المعلومات والدراسات القرآنية ،معهد اإلمام
الشاطبي ،جدة ،ط.1421 ،1
 .16موسوعة الشعر العربي ،مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ،اإلصدار اإللكتروني
األول8111 ،م.
ِ
ِ ِ
َّبوي َّ
ُ
الشريف ،لخديجة الحديثي ،دار
.12
موقف النحاة من الحتجاجِ بالحديث الن ّ
الرشيد.1121 ،
 .12النبات ،ألبي حنيفة الدينوري ،ت :برنهارد لفين ،نشر فرانز شتاير ،فيسبادن.1214 ،
 .11النحاة والحديث النبوي الشريف ،لحسن موسى الشاعر ،وزارة الثقافة والشباب،
عمان1121 ،م.
 .111النكت والعيون ،للماوردي ،ت :السيد عبد المقصود ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 .111الوافي بالوفيات ،للصفدي ،ت :أحمد األرنايوط ورفيقه ،دار إحياء التراث،
بيروت.1481 ،
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