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موضوع البحث:

دراســة منهــج تفســر (غريــب القــرآن) عنــد ابــن هشــام يف هتذيبــه لســرة ابــن إســحاق مــع

حتقيــق ألفــاظ الغريــب ،وحتريــر شــواهدها ،وإبــراز مــا مت ّيــز بــه يف هــذا البــاب.

أهداف البحث:

 -بيان منهج ابن هشام يف تفسري ألفاظ غريب القرآن ،ومت ّيزه يف هذا الباب.

 -حتقيق ألفاظ الغريب ،وحترير شواهدها.

مشكلة البحث:

 هل البن هشام أثر يف علم غريب القرآن؟ وما مقدار ذلك األثر؟ -بامذا مت ّيز علم ابن هشام بالغريب؟ وما منهجه يف تفسريه؟

نتائج البحث:

 بــرزت إمامــة ابــن هشــام إضافــ ًة إىل (علــم الســرة) يف ثالثــة أمــور :علمــه بغريــب اللغــة،وحفظــه لشــواهدها ،ومعرفتــه باألنســاب.

فس ابن هشام يف كتابه ( )111لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.
 َّ استشــهد عليهــا بـــ ( )202شــاهدً ا ،مــن القــرآن وقراءاتــه ،والســنة وأقــوال الســلف ،وكالمـعرا ونثـ ًـرا.
العــرب شـ ً

الدالة (املفتاحية):
الكلامت َّ

ابن هشام  -ابن إسحاق  -غريب القرآن  -الشواهد الشعرية.
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F
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل نبينا حممد ،وعىل آله وأصحابه  ..وبعد:
فهذا ٌ
بحث بعنوان:
(منهــج ابـــن هشــام (ت218:هـــ) يف تفسيـــر غريـــب القــرآن وشواهـــده يف هتذيبـــه لســرة

ابــن إســحاق (ت150:هـــ))

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

يف هتذيبــه لســرة ابــن إســحاق ،بعــد مجعهــا ،وحتقيقهــا ،وحتريــر شــواهدها ،ورسدهــا عــى ترتيــب
ـوي
ـره مــن ألفــاظ الغريــب والشــواهد يف معجــم لغـ ّ
املصحــف الرشيــف ،ثــم تأليــف مجيــع مــا فـ َّ َ

بحســب موا ّدهــا(.)1

ـدف البحــث إضافــة مــا ّدة مهمــة لعلــم (غريــب القــرآن) مل يســبق العنايــة هبــا ،مــع تقدّ مهــا،
وهـ ُ

وضمهــا إىل مرتبتهــا العاليــة بــن كتــب غريــب القــرآن ،واالســتفادة
ود ّقتهــا ،وأصالتهــا يف املنهــج،
ّ

ـيتبي للقــارئ  -مل
ممّــا ح ّققــه ابــن هشــام مــن املعــاين ،ومــا حف َظــه مــن الشــواهد ،وبعضهــا  -كــا سـ ّ
تُنقــل إال عنــه ،وقــد مت ّيــز يف ِّ
كل ذلــك وأبــان عــن علـ ٍم متــن.

أئمــة اللغــة؛
ـارش عــن ّ
ـره ابــن هشــام مــن غريــب القــرآن النقـ َـل املبـ َ
وحســبك أن تــرى فيــا فـ َّ َ

واألصمعي
كيونــس بــن حبيــب النحــوي (ت182:هـــ) ،وأيب عبيــدة معمر بــن املثنــى (ت210:هـــ)،
ّ

ـم أهــل اللغــة بالغريــب ،وأشــعار
(ت213:هـــ) ،وأيب زيــد األنصــاري (ت215:هـــ) ،وهــم أعلـ ُ
العــرب ،وأ ّيامهــم ،وأنســاهبم.

(( (1أمتمت 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 الشعر ّية قرابة ثالثني شاهدً ا ال جتدها عند غريه ،وال تُنقل إال عنه.
مــع تصحيحــه روايــة كثـ ٍ
ـر مــن األبيــات ،وذكــر روايــات أخــرى لعــدد مــن الشــواهد ،وشــدّ ة

حتريــه وضبطــه أللفــاظ األبيــات ،وتفســرها واالستشــهاد هلــا.
ّ

مــع عنايتــه الظاهــرة بنســبة األبيــات لقائليهــا ،وذكــر أنســاهبم ،وعــدد أبيــات قصائدهــم،

ومناســبتها عنــد احلاجــة.

ـم تــراه مــع استشــهاده بأشــعار العــرب مكثـ ًـرا مــن االستشــهاد بالقــرآن الكريــم ،والقــراءات،
ثـ ّ

واحلديــث النبــوي ،وأقــوال الســلف ،لتفســر غريــب األلفــاظ القرآنيــة ،مســندً ا يف ّ
كل ذلــك إىل رواته
وناقليه.

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

وتعــرف
واشــتهاره يف البرصيــن ،إال أين مل أ ّطلــع عــى دراســة جتمــع علمــه بالغريــب وشــواهده،
ّ

بــه ،مــع إفــراده لــه بالتصنيــف كــا ســيأيت يف مصنّفاتــه ،إال مــا كان مــن بحــث الدكتــور حييــى بــن
صالــح الطو ّيــان ،وفقــه اهلل ،والــذي نــر يف جملــة اجلامعــة اإلســامية عــدد ( ،)169بعنــوان( :تفســر

ابــن هشــام لغريــب القــرآن مــن خــال كتابــه الســرة النبويــة ،مج ًعــا ودراس ـ ًة) ،وقــد اطلعــت عليــه

بعــد فراغــي مــن هــذا البحــث ،واســتفدت منــه يف مراجعــة مــا مجع ُتــه ،وظهــرت يل فيــه املالحظــات
اآلتيــة:

 -1ذكــر الباحــث أن األلفــاظ الغريبــة بلغــت( :أكثــر مــن تســعني لفظــة قرآنيــة غريبــة)( ،)1ومل
يرقمهــا الباحــث أثنــاء بحثــه ،يف حــن بلغــت األلفــاظ أثنــاء مجعــي هلــا وحتقيقهــا يف بحـ ٍ
ـث مسـ ّ
ـتقل:

( )111لفظــة ،والفــرق بينهــا ليــس بقليــل.

 -2تعــرض الباحــث يف ّأول بحثــه لـــ( :منهــج ابــن هشــام يف تفســره ومصــادره فيــه) ،وجــاء
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ـرا للغايــة ،وجممـ ً
ـا يف ( )5صفحــات ،مل يــزد الباحــث فيهــا عــى ذكــر عنــوان املطلــب وشــاهد
خمتـ ً
أو شــاهدين عليــه( ،)1أ ّمــا بحثنــا هــذا ففــي منهــج ابــن هشــام يف تفســر (غريــب القــرآن) فقــط وليس

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

 -3ذكــر الباحــث :أن (الشــواهد الشــعرية بلغــت أكثــر مــن تســعني شــاهدً ا)( ،)2يف حــن بلغــت

الشــواهد الشــعرية يف بحثنــا هــذا )142( :شــاهدً ا ،وال مقارنــة بــن العدديــن.

نصوصــا عــن ابــن هشــام ليــس فيهــا يش ٌء
 -4أدخــل الباحــث يف الغريــب مــا ليــس منــه ،ونقــل
ً

مــن الغريــب ،وقــد تكــرر هــذا منــه يف مخســة مواضــع( ،)3منهــا 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 ،فيــا قــال ســفيان بــن ُع َيينــة ،عــن إســاعيل بــن أيب خالــد ،عــن عبــد اهلل

بــن أيب قتــادة( :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[ األنفــال.)4("]27:
 -5ويف مقابل ذلك ترك ما هو من الغريب قط ًعا ،وذلك يف ثالثة مواطن من الكتاب:

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

ــورات .قــال النابغــة الذبيــاين(:)5
ــورة
للعــدو وضائعــة .ومجعهــاَ :ع ْ
ّ
َع ْ
ــورة :أي ُم ْع َ
َلق للبيت َع ْور ًة
متى تَل َقهم ال ت َ

وال اجلار َمروما وال األمر ِ
ضائ ًعا.
َ
ً
َ

ٍ
أيضــا:
وهــذا البيـ ُ
ـورة ً
ـورة ً
ـورة الرجــل ،وهــيُ :حرم ُتــه .وال َعـ ْ
أيضــاَ :عـ ْ
ـت يف أبيــات لــه .وال َعـ ْ

ــو َءة"(.)6
الس ْ
َّ

((( (1ص.)26 ،22
((( (2ص.)22
(( (3تنظر يف( :ص.)91 ،79 ،68 ،59 ،52
((( (4ص.)59
(( (5ديوانه (ص.)162
(( (6السرية النبوية.)524/1( ،
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ـم :ال َعديــدُ للقــوم .وقــد قــال اخلَطِيــم التميمــي يف
ثانيهــا( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)[ القلــم" :]13:والزَّنيـ ُ

اجلاهلية ( : )1

ُ
الرجال زياد ًة
نيم تداعاه
َز ٌ

كام ِزيدَ يف َع ِ
رض األدي ِم
األكارع" (.)2
ُ

ثالثهــا( :ﮆ ﮇ ﮈ) [ الكوثــر" :]1:قــال ابــن هشــام :وك َْوثــر أراد :الكثــر .ولفظــه

مشــتق مــن لفــظ الكثــر.
ٌّ

قال الكُميت بن ٍ
زيد يمدح هشام بن عبد امللك بن مروان(:)3
َ
ب
كثري يا اب َن مروان ط ّي ٌ
وأنت ٌ

ِ
العقائ ِل ك َْوثرا.
وكان أبوك اب ُن

قيق إذا ما احتدمن
حل َ
ُيامي ا َ

َــو ٍثر ِ
كاجل ْ
الل.
َْ
ــح ْمن يف ك ْ
وح َ

ٍ
ٍ
وهذا
محار َوحش(:)4
ُ
البيت يف قصيدة له .وقال ُأم ّية بن أيب عائذ اهلذيل يصف َ

ٍ
يعني بالك َْوثر :الغبار الكثري ،ش َّبهه لكثرتِه عليه ِ
قصيدة له"
باجلالل .وهذا البيت يف

(.)5

وهبــذا تتبــن اإلضافــة اهلا ّمــة التــي مت ّيــز هبــا بحثنــا هــذا ،ودعــت إىل إمتامــه واالنتفــاع بامدتــه بإذن

اهلل ،عــى ّأن قــد اســتفدت مــن البحــث املذكــور لفظـ ًة فاتتنــي ،فأضفتهــا إىل مــا مجعتــه ،فأنــا لصاحبــه

ـرا عــى مــا اجتهــد.
شـ ٌ
ـاكر عــى مــا أحســن ،وجــزاه اهلل خـ ً
وقد اشتمل هذا البحث عىل:

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

12

(( (1أقدم من ذكره ابن هشام ،وينظر :لسان العرب.)277/12( ،
(( (2السرية النبوية.)361/1( ،
(( (3ديوانه (ص.)177
اختالف عن رواية ابن هشام.
(( (4ديوان اهلذل ّيني .)181/2( ،وفيه
ٌ
(( (5السرية النبوية.)394/1( ،
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تعريف موجز بابن هشام ،وكتابه يف السرية.
2.ثم متهيد فيه
ٌ

ُ
ســائل مــن منهــج ابــن هشــام يف تفســر غريــب القــرآن
األول :م
3.ثــم يتلــوه املبحــث ّ
عــرض ملســائل عام ٍ
ــة مــن طريقــة ابــن هشــام يف تفســره للغريــب،
وشــواهده .وفيــه
ٌ
ّ
ً
إمجــال.
وأســاليب إيــراده ،واستشــهاده عليــه

ـم املبحــث الثــاين :وفيــه رس ٌد ألنــواع شــواهد تفســر غريــب القــرآن عنــد ابــن هشــام يف
4.ثـ ّ
كتابــه "الســرة النبويــة" ،وتفصيـ ُـل الــكالم فيهــا ،وهي:
ّأو ًل :القرآن الكريم.
ثان ًيا :القراءات.
ثال ًثا :السنة النبوية.
راب ًعا :أقوال السلف.
خامسا :كالم العرب.
ً

كل قســم منهــا :تعريــف موجــز ،مــع ذكــر مقــدار اســتعامهلا ،وأمثلـ ٍ
ويف ِّ
ـة كافيــة منهــا ،وبيــان

ثــم بيــان األصــول العلميــة مــن
مــدى ّ
صحــة االستشــهاد بتلــك الشــواهد يف تفســر الغريــبّ ،

ضوابــط ومســائل ســار عليهــا ابــن هشــام يف اســتعامله لتلــك الشــواهد.

5 .ثم اخلامتة متضمن ًة أبرز نتائج البحث وتوصياته ،فاملصادر واملراجع.
أما منهج البحث فيتلخص يف اآليت:
 -1كـ ّـررت قــراءة كتــاب( :الســرة النبويــة) البــن هشــام ،واســتخرجت مجيــع املواضــع التــي

ذكــر فيهــا "غريــب القــرآن" وبيانــه لــه.

نص كالم ابن هشام بال تغيري.
 -2التزمت ّ
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 -3اعتمــدت لكتــاب (الســرة النبويــة) طبعــة رشكــة ومطبعــة البــايب احللبــي ،مــر ،ط،2

5731هـــ ،بتحقيــق :مصطفــى الســقا ،وإبراهيــم األبيــاري ،وعبــد احلفيــظ شــلبي.

 -4رجعــت 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 الســام

هــارون ،وعبــد الرمحــن املعلمــي ،وحنّــا مجيــل حــداد ،وإميــل يعقــوب ،ومعاجــم اللغــة ،وعا ّمــة

كتــب األدب ،والبالغــة ،وكتــب غريــب القــرآن والتفســر ،ثــم البحــث االلكــروين يف مجيــع كتــب
املكتبــة الشــاملة ،وموســوعة الشــعر العــريب.

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

ـرج للبحــث إىل حــدّ الــرح والتعليــق ،وذلــك ليــس مــن مقاصــده.
ُمـ ٌ

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

ـرة مــن الغريــب.
املفـ ّ

وفيــا عــدا ذلــك التزمــت املنهــج العلمــي املتّبــع يف كتابــة البحــوث العلميــة ،سـ ً
ـائل اهلل تعــاىل

توفيقــه وهدايتــه والقبــول ،وصــى اهلل وســلم وبــارك عــى نبينــا حممــد وآلــه وصحبــه.
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ً
أول :التعريف بابن هشام وكتابه (السرية النبوية):
هــو عبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب ّ
ـدويس ،أبــو حممــد البــري ،إمــا ُم اللغــة
السـ
الذهــي َّ
ّ

والنحــو واألدب واألخبــار واألنســاب( ،)1قــد َم مــر ،وحــدّ ث هبــا باملغــازي وغريهــا( ،وكان ثقـ ًة)(.)2

ـزين (ت264:هـــ)" :قــدم علينــا الشــافعي ،وكان بمــر عبــد امللــك بــن هشــام صاحــب
قــال املـ ّ

(املغــازي) ،وكان ّ
علمـ ُة أهــل مــر بالعربيــة والشــعر ،فقيــل لــه يف املصــر إىل الشــافعي ،فتثاقــل ،ثم
ذهــب إليــه ،فقــال :مــا ظننــت أن اهلل خيلــق مثــل الشــافعي" ( ،)3وقــال عنــه الســهييل (ت581:هـــ):

()4
ذر اخلُشــني (ت604:هـــ):
ـهور بحمــل العلــمُ ،متقــدّ ٌم يف علــم النّســب والن ّْحــو"  ،وقــال أبــو ّ
"مشـ ٌ
ـة باللغـ ِ
"كان مــن أهــل املعرفـ ِ
ـة والغريـ ِ
ـب والتاريـ ِ
ـخ واألنســاب" ( ،)5وقــال الذهبــي (ت748:هـــ):

"كان ابــن هشــام ن َْحو ًّيــا أدي ًبــا إخبار ًّيــا فاضـ ً
ـا" (.)6

ـي مــن أئمة اللغــة يونــس بــن حبيــب النحــوي (ت182:هـــ)( ،)7وخلــف األمحر(ت180:هـــ)
لقـ َ

()8

 ،وأبــا زيــد األنصــاري (ت215:هـــ)( ،)9والشــافعي (ت204:هـــ) ،وقــال عنــه" :الشــافعي حجــة يف
()10
ـافعي ،فــا ســـــــمعت منــه َلنـ ًة َقـ ّ
ـط،
حممــد بــن إدريــس الشـ ّ
اللغــة"  ،وقــال" :طالــــت جمالســتنا ّ

(( (1ينظر :تاريخ ابن يونس املرصي)137/2( ،؛ وسري أعالم النبالء ،للذهبي.)428/10( ،
(( (2تاريخ ابن يونس املرصي.)137/2( ،
(( (3سري أعالم النبالء.)429/10( ،
(( (4الروض ُاألنف.)43/1( ،
(( (5اإلمالء املخترص يف رشح غريب السري( ،ص.)3
(( (6تاريخ اإلسالم.)388/5( ،
(( (7ينظر :السرية النبوية.)538 ،90 ،70 ،55/1( ،
(( (8ينظر :السرية النبوية.)19/1( ،
(( (9ينظر :السرية النبوية.)56 ،13/1( ،
( (1(1تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)387/5( ،
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وال كلمـ ًة غريهــا أحسـ ُن منهــا» (.)1
وأخــذ عــن أيب عبيــدة معمــر بــن املثنــى (ت210:هـــ)( )2وأكثــر عنــه ،بــل عا ّمــة مــا ّدة الغريب يف

كتابــه الســرة مســتفاد ٌة منــه ،ويف طبقتــه من األئمــة ســيبويه (ت161:هـــ) ،والكســائي (ت189:هـ)،
واألصمعي (ت213:هـــ) ،ونحوهم.
والفراء (ت207:هـــ)،
ّ

وكان اب ـ ُن هشــام مقدّ ًمــا يف علمــه بالشــعر وغريــب اللغــة ،مشــهو ًدا لــه فيــه ،ولعــل ذلــك مــن

أثــر علــم أهــل البــرة هبــا ،كــا قــال ابــن سـ ّ
جلمحــي (ت231:هـــ)" :وكان ألهــل البــرة يف
ـام ا ُ

العرب ّيــة ُقدْ َم ـ ٌة ،وبالنحــو ولغــات العــرب والغريــب عناي ـ ٌة" ( .)3قــال الصفــدي (ت764:هـــ) عــن
ابــن هشــام (ت218:هـــ)" :كان عــامل مــر بالغريــب يف ّ
الش ـ ْعر" ( ،)4وصنّــف فيــه( :رشح مــا وقــع

()5
ـافعي حــن ورد
ـرة مــن الغريــب)  ،وقــال ابــن كثــر (ت774:هـــ)" :اجتمــع بــه الشـ ُّ
يف أشــعار ِّ
السـ َ

ـرا" (.)6
مــر ،وتناشــدا مــن أشــعار العــرب شــي ًئا كثـ ً

صنّــف( :الســرة النبو ّيــة)ّ ،
ـر) البــن إســحاق ،وهــي
وهذهبــا وخلّصهــا مــن( :املغــازي والسـ َ
أشــهر كتــب الســرة وأوثقهــا ،وإليــه تُنســب ،قــال ِ
القفطــي (ت646:هـــ)" :وهــذه الســرة التــي

يروهيــا عــن ابــن إســحاق قــد ّ
ومــرة بالنقصــان ،وصــارت ال
مــرة بالزيــادة،
ّ
هــذب منهــا أماكــن ّ
ـرط غــرا ٍم ،وكثــر ُة روايـ ٍ
تعــرف إال بـ(ســرة ابــن هشــام) ،وللمرص ّيــن هبــا َفـ ُ
ـة ،وعــن املرص ّيــن نُق َلــت
ـال (ســر ُة ابـ ِ
إىل ســائر اآلفــاق" ( ،)7وقــال ابــن كثــر (ت774:هـــ)" :وإنــا نُســبت إليــه ف ُيقـ ُ
ـن هشــام)

َ
ألنــه َّ
ـتدرك أشــياء» (.)8
هذ َبــا وزاد فيهــا ونقــص منهــا ،وحـ َّـر َر أماكــن واسـ
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(( (1املقفى الكبري ،للمقريزي.)210/5( ،
(( (2نقل عنه يف "السرية النبوية" يف قرابة مخسني موض ًعا ،منها.)151/2( ،)636 ،363 ،114 ،101 ،55/1( :
(( (3طبقات فحول الشعراء.)12/1( ،
(( (4الوايف بالوفيات.)143/19( ،
(( (5املرجع السابق.
(( (6البداية والنهاية.)308/10( ،
(( (7إنباه الرواة عىل أنباه النحاة.)212/2( ،
(( (8البداية والنهاية.)308/10( ،
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ـويف
ـي الكـ ّ
وقــد روى ابـ ُن هشــام (كتــاب الســرة) مــن طريــق :أيب حممــد زيــاد بــن عبــد اهلل ال َبكَّائـ ّ

()1
لبي.
(ت183:هـــ)  ،عــن حممد بــن إســحاق امل ّط ّ

ِ
حــر وملوكهــا) مطبــوع( ،)2و(رشح مــا وقــع يف أشــعار الســرة مــن
ولــه (التيجــان يف أنســاب ْ

الغريــب) مفقــود ،وهــو شــديد ّ
الش ـ َبه بموضــوع هــذا البحــث ،وعســى أن يكــون فيــا مجعنــاه أدا ًء

لبعــض مــا حـ ّـر َره فيــه.

تــويف  بمــر ،ســنة (218هـــ) عــى الصحيــح ،كــا ذكــره ابــن يونــس (ت 347:هـــ)

يف (تارخيــه ملــر)( ،)3وذكــر الســهييل (ت581:هـــ) أنــه تــويف ســنة (213هـــ)( ،)4قــال القفطــي
األول ،ووفاتِــه
ـول عــى نســبِه ّ
حلــدْ س ،واملعـ ّ
(ت646:هـــ)" :وهــذا الــذي قالــه الســهييل عــى ســبيل ا َ
األوىل؛ فــإن الناقــل لذلــك هــو أبــو ســعيد عبدالرمحــن بــن يونــس املــري ،إمــام مــر يف احلديــث

والتاريــخ ،ذكــره يف (تاريــخ الغربــاء القادمــن عــى مــر)" (.)5

ثان ًيا :منهج ابن هشام يف كتابه (السرية النبوية):
بــن ابــ ُن هشــام منهجــه يف هتذيبــه لســرة ابــن إســحاق يف ّأول كتابــه ،فقــال" :قــال ابــ ُن
ّ

ـاعيل بــن إبراهيــم ،و َمــن ولــدَ رسـ َ
ـاب بذكــر إسـ َ
ـول اهلل
هشــام :وأنــا إن شــا َء اهلل مبتـ ٌ
ـدئ هــذا الكتـ َ
ـت مــن روى الســرة عــن ابــن إســحاق ،وأمالهــا عليــه اب ـ ُن إســحاق مرتــن ،قــال حييــى بــن معــن" :زيــاد البكّائــي
(( (1وهــو أثبـ ُ
ـح منــه عنــد زيــاد البكّائــي ،وهــو مــن
يف ابــن إســحاق ثقــة" ،وقــال صالــح بــن حممــد" :ليــس كتــاب (املغــازي) عنــد أحــد أصـ ّ
أثبــت النــاس يف هــذا الكتــاب" .وتنظــر ترمجتــه يف :هتذيــب الكــال ،للمـ ّـزي)485/9( ،؛ وســر أعــام النبــاء ،للذهبــي.)5/9( ،
(( (2بمطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة ،بلكنــو اهلنــد ،الطبعــة األوىل ســنة 1347هـــ ،والنســخة املخطوطــة التــي طبــع عنهــا الكتــاب
ـوص ُمقحمــة ليســت مــن كالم ابــن هشــام ،كــا يف (ص )17 ،11مــن املطبوعــة .ثــم طبــع الكتــاب
ســقيمة جــدًّ ا ،وفيهــا نصـ ٌ
عــن مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي ،وقوبــل عــى نســخة أخــرى متأخــرة عــن األوىل بأربــع ســنوات ،وحمفوظــة يف املتحــف
الربيطــاين بلنــدن ،برقــم (.)2901
((.)137/2( (3
(( (4الروض ُاألنف.)43/1( ،
(( (5إنباه الرواة عىل أنباه النحاة)212/2( ،؛ وينظر :تاريخ اإلسالم ،للذهبي.)387/5( ،
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ِ
ِ Gمــن ولـ ِ
ِ
ـاألو َل ،مــن إسـ َ
ـاعيل إىل رســول اهلل
وأوالدهــم
ـده،
األو َل فـ ّ
ألصالبــمّ ،

ـرض مــن حديثهــم ،وتـ ٌ
ـارك ذكـ َـر غريهــم مــن ولــد إســاعيل ،عــى هــذه
 ،Gومــا يعـ ُ
ـة لالختصــار ،إىل حديــث سـ ِ
اجلهـ ِ
ـرة رسـ ِ
ـول اهلل  ،وتـ ٌ
ـض مــا ذكــره ابـ ُن إســحاق
ـارك بعـ َ

يف هــذا الكتــاب ،ممــا ليــس لرســول اهلل  Gفيــه ذكـ ٌـر ،وال نـ َ
ـزل فيــه مــن القــرآن يش ٌء،
ٍ
ـرا لــه ،وال شــاهدً ا عليــه ،ملــا َذكـ ْـر ُت مــن االختصار،
وليــس ســب ًبا لــيء مــن هــذا الكتــاب ،وال تفسـ ً

بعضهــا َي ْش ـنُع احلديـ ُ
ـث بــه،
ذكرهــا مل َأر أحــدً ا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعر ُفهــا ،وأشــيا َء ُ
ـعارا َ
وأشـ ً
ٍ
ـتقص إن شــا َء اهلل
ـي بروايتــه ،ومسـ
ـض النــاس ِذكـ ُـره ،وبعـ ٌ
ـض يســو ُء بعـ َ
وبعـ ٌ
ـض مل ُيقـ َّـر لنــا البكّائـ ُّ
تعــاىل مــا ســوى ذلــك منــه بمبل ـ ِغ الروايـ ِ
ـة لــه ،والعل ـ ِم بــه"( ،)1فظهــر مــن منهجــه:
 .1قصدُ االختصار يف كتابه.
ُ .2
ترك ِّ
كل ما ال ذكر فيه لرسول اهلل  ، وال صلة له به.
 .3تـ ُ
ـرك مــا ال يتصــل بتفســر يشء مــن الســرة النبويــة ،ومــا كان مشـ ً
ـتمل عــى تفســرها فإنــه

يذكــره مــن القــرآن أو الشــعر أو غريمهــا.

ٍ
ترك ِ
ُ .4
أشعار أوردها ابن إسحاق ،لسبب ممّا يأيت:
ذكر
األول :أن أهل العلم بالشعر ينكروهنا.

ِ
كره من املعاين.
الثاين :الشتامهلا عىل ما َي ْشنع ذ ُ
الثالث :ما فيه مساء ٌة لبعض املسلمني.
َّائي (ت183:هـ) لكتاب ابن إسحاق.
الرابع :ما مل يثبت من رواية البك ّ
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(( (1السرية النبوية.)4/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

 .5اســتقصاء ّ
كل مــا تدعــو إليــه احلاجــة ممّــا ذكــره ابــن إســحاق ،أو بلــغ ابــن هشــام روايـ ًة لــه

أو رأ ًيــا منــه.

ـص يتبـ ّـن مقــدار عنايــة ابــن هشــام بالشــواهد يف كتابــه ،وفحصــه هلــا ،ومتييــزه
ومــن هــذا النـ ّ

بــن مــا يقبــل منهــا ومــا ال يقبــل ،ســواء مــن جهــة نقلهــا والثبــوت ،أو مــن جهــة مــا تضمنتــه مـــن
املعـاين (.)1

أيضــا أن ابــن هشــام مل يكــن جمــرد ناقـ ٍ
ـل ملــا أورده ابــن إســحاق ،أو متاب ًعــا لــه
وتبـ ّـن مــن ذلــك ً
ِ
ـرا،
فيــه لــا اشــتهر يف النــاس مــن إمامتــه يف علــم الســر واملغــازي واألنســاب ،بــل كان ناقــدً ا بصـ ً
مم ّيـ ًـزا مــن كالم ابــن إســحاق مــا ظهــرت فيــه إمامتــه مــن (علــم الســرة) ،ومــا كان فيــه دون ذلــك
مــن (علــم الشــعر) روايــة ودرايــة.

فجــاء هتذيــب ابــن هشــام جلانــب (الســرة) خفي ًفــا يســرا؛ ألنــه مــن خاصـ ِ
ـة علــم ابــن إســحاق،
ّ
ً

ـرا ظاهـ ًـرا؛ ألنــه مــن
ترصفــه ،وبــان فيــه جليـ ُـل علمــه ،وجــا َء كثـ ً
أمــا جانــب (الشــعر) فاتســع فيــه ّ
خاصـ ِ
ـة علــم ابــن هشــام ،مــع قلــة علــم ابــن إســحاق بــه.
ّ
وقــد أكثـ َـر ابـ ُن سـ ّ
ـام اجلمحــي (ت231:هـــ) مــن بيــان حــال ابــن إســحاق يف الشــعر ،وحــال

وهجنــه ومحــل
مــا نقلــه منــه يف كتبــه ،وكان ُ
بعضــه شــديدً ا ،فــكان ممّــا قــال" :وكان ممّــن أفســد الشــعر َّ
كل ُغثـ ٍ
ـاء منــه حممــد بــن إِســحاق بــن يســار ،مــوىل ِ
َّ
آل خمر َمــة بــن امل ّطلــب بــن عبــد منــاف ،وكان

ـي مــوىل آل خمر َمــة .وكان
بالســر ،قــال ّ
ـم مــا بقـ َ
الزهــري :ال يــزال يف النــاس علـ ٌ
مــن علــاء النــاس ّ
أكثــر ِ
علمــه باملغــازي والســر وغــر ذلــك ،فقبــل النــاس عنــه األشــعار وكان يعتــذر منهــا ويقــول:
ُ
ِ
ِ
ـعار الرجــال
الســر أشـ َ
ـذرا ،فكتــب يف ّ
ال علــم يل بالشــعرُ ،أتينــا بــه فأمح ُلــه .ومل يكــن ذلــك لــه عـ ً
(( (1تت ّبــع الدكتــور .نــارص الديــن األســد يف كتابــه الفريــد( :مصــادر الشــعر اجلاهــي)( ،ص )337مآخــذ ابــن هشــام عــى ابــن إســحاق
يف الشــعر ،وحرصهــا يف أربعــة وجــوه .وأبــان فيــا كتــب عــن مبلــغ علــم ابــن هشــام بأشــعار العــرب ،ومهارتــه يف مجعهــا وفهمهــا
ترصفــه فيها.
ونقدهــا ،وســعة ُّ
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ـا عــن الرجــال ،ثــم جــاوز ذلــك إِىل عـ ٍ
ـعار النســاء فضـ ً
ـعرا قـ ّ
ـاد وثمــو َد،
ّ
ـط ،وأشـ َ
الذيــن مل يقولــوا شـ ً
ٍ
ـع إِىل
ـعارا كثــرة وليــس بشــعر ،إِنــا هــو كال ٌم مؤ ّلـ ٌ
ـف َم ْعقــو ٌد بقــواف ،أفــا يرجـ ُ
فكتــب هلــم أشـ ً
ٍ
نفســه فيقــولَ :مــن َ
الســنني؟ واهللُ  يقــول:
محــل هــذا الشــعر؟ و َمــن أ ّداه منــذ آالف مــن ّ
أيضـــا( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)[ األنعــام ،]45:أي :ال بق َّي ـ َة هلــم .وقـــال ً

ﭱ ﭲ)[ النجــم ،]51-50:وقــال يف عـ ٍ
ـاد( :ﯻ 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

ٍ
ضــع البــن إِ
ﮙ ﮚ)[ إبراهيــم ،)1( "]9:وقــال" :فلــو كان الشــعر َ
ســحاق ،ومثــل مــا َروى
مثــل مــا ُو َ
الص ُحف ّيــون ،مــا كانــت إِليــه حاجـ ٌة ،وال فيــه دليـ ٌـل عــى ِعلــم"( ،)2وقــال" :ولســنا ن ُعــدُّ مــا َيــروي اب ُن
ُّ
ٍ
ـعراَ ،
ـعر أحسـ ُن مــن َأن يكــون ذاك هلــم"(.)3
ولَن ال يكــون هلــم شـ ٌ
اســحاق لــه وال لغــره شـ ً
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(( (1طبقات فحول الشعراء.)7/1( ،
(( (2املرجع السابق.)11/1( ،
(( (3املرجع السابق.)247/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

األول:
املبحث ّ
ُ
مسائل من منهج ابن هشام يف تفسري غريب القرآن وشواهده
يشــتمل هــذا املبحــث عــى مســائل عامـ ٍ
ـة مــن منهــج ابــن هشــام يف تفســره لغريــب األلفــاظ
ّ

ـاص مــن الشــواهد اآليت ذكرهــا يف
القرآنيــة ،ومنهــج استشــهاده عليهــا ،ممّــا ال ينــدرج حتــت نــو ٍع خـ ٍّ
املبحــث التــايل بــإذن اهلل ،وهــذا ُ
أوان بياهنــا:

أو ًل :اســتوعب ابــن هشــام يف كتابــه تفســر ( )111لفظـ ٍ
ـة مــن غريــب ألفــاظ القــرآن الكريــم،
َ
ّ
َ

وذلــك عنــد ورود آيــة اللفظــة يف ّأول موضــع هلــا مــن كالم ابــن إســحاق ،واستشــهد فيهــا بـــ ()202

شــاهد.

ثان ًيــا :يف مجيــع شــواهده يقــدم قولــه( :قــال ابــن هشــام) ،ليم ّيــز كال َمــه مــن كالم ابــن إســحاق

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

يف تفســر الغريــب وذكــر الشــواهد.

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

الشــاهد ،ثــم إيــراد الشــاهد .كــا يف قولــه عنــد قولــه تعــاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)

[ البقــرة" :]22:قــال ابــن هشــام :األنــداد :األَمثــالِ ،
واحدهــم نِــدّ .
قال لبيد بن ربيعة(:)2

أمحَـــدُ اللـــه فـــال نِــــدَّ لــــه

يــر ما شــا َء َف َع ْ
ـــل" (.)3
ب َيدَ يــه اخلَ ُ

(( (1السرية النبوية.)361/1( ،
(( (2رشح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،إحسان عباس (ص.)174:
(( (3السرية النبوية)533/1( ،؛ وينظر.)175/2( ،)583 ،542 ،535/1( :
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يعــرف بنســب القائــل يف كثــر مــن املواضــع ،كــا يف قولــه عنــد قولــه تعــاىل( :ﮧ
راب ًعــاّ :

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ)[ البقــرة :]144:قــال ابــن هشــامَ ":شــ ْط َره:
ـوه و َق ْصــدَ ه" .قــال عمــرو بــن أمحـ َـر الباهــي ،وباهلـ ُة بــن َيعــر بــن ســعد بــن قيــس بــن عيــان،
نَحـ َ

ـف ناق َتــه(:)1
يصـ ُ

تعدو بنا َش ْط َر َج ٍع وهي عاقد ٌة

ِ
حل َقبا"(.)2
كار َب ال َعقدُ من إيفادها ا َ
قد َ

وقصتــه ،وتفســر مــا فيــه مــن الغريــب،
خامســا :يتطــرق أحيا ًنــا إىل رشح الشــاهد ،وبيــان ســببه ّ
ً

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

ِ
تص ّبــون .تقـ ُ
وس ـ َف َك الـ ِّـز َّق :أي
"قــال ابــن هشــام :ت َْســفكونُ :
ـول العــربَ :س ـ َف َك د َمــه :أي ص َّبــهَ .
َهرا َقــه .قــال الشــاعر(:)3

يف ح َّل ِ
بأرضنا
و ُكنّا إذا ما ّ
الض ُ َ

س َفكْنا ِدماء البدْ ِن يف ت ِ
ُربة احل ِ
ال.
َ ُ
َ
َ

قــال ابــن هشــامَ :يعنــي َ
الرمــل .وهــو الــذي تقــول لــه العــرب:
(باحلــال) :ال ّطــن الــذي ُيالطــه ّ

َ
جربيل ّملــا قــال فرعــون( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)
«أن
ـه َلة .وقــد جــا َء يف احلديــثّ :
السـ ْ
َّ

ـذ ِمــن َحـ ِ
()4
[ يونــس ]90:أخـ َ
حلـ ُ
حل ْمـ َـأة" (.)5
وح َأتِــه فـ
ـال البحــر َ
َ
ـال مثـ ُـل ا َ
ـرب بــه وج ـ َه فرعــون»  ،وا َ

وقــال يف قولــه تعــاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)[ آل عمــران" :]146:قــال ابــن هشــام :واحــدُ
ِ
ِ
ـي ونحوهــا ،فشـ ّبهوها
الر ّب ّيــنِ :ر َّب ،..وواحــد ُة ِّ
الربــاب :ر ّبــة وربابــة .وهــي مجاعــات قــداح أو عـ ّ
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(( (1جماز القرآن ،أليب عبيدة.)60/1( ،
(( (2السرية النبوية)550/1( ،؛ وينظر.)663 ،557 ،534 ،14/1( :
(( (3أقدم من ذكره ابن هشام ،وينظر :لسان العرب.)191/11( ،
(( (4ينظر :مسند أمحد ،)82/4( ،ح()2203؛ وجامع الرتمذي ،)287/5( ،ح(.)3107
(( (5السرية النبوية.)539/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

الصلــت(:)1
هبــا ، ..وقــال ُأم ّيــة بــن أيب ّ
ول شياطينِهم ُ
َح َ
أبابيل ِرب ّيـــ

دسـورا.
ـون َشـدّ وا َسن َّ
َـو ًرا َم ُ

ـف فيهــا ِ
أيضــاِ :
ٍ
القــداح.
اخلرقـ ُة التــي ُت َلـ ُّ
وهــذا البيـ ُ
والربابــة ً
ـت يف قصيــدة لــه .قــال ابــن هشــامِّ :
قــال ابــن هشــام :والســنَور :الــدروع .والــدُّ س :هــي املســامري التــي يف ِ
احل َلــق .يقــول اهلل :
َّ َّ
ُ
األخـ َـزر ِ
(ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)[القمــر ،]13:قــال الشــاعر وهــو أبــو ْ
احلـ ّـاين ،مــن متيــم(:)2
ِ
قو ِم"(.)3
سا بأطراف ال َقنا ا ُمل َّ
َد ْ ً

سادســا :ربــا وهــم يف نســبة الشــاهد ،كــا يف قولــه عنــد قولــه تعــاىل( :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)
ً

أيضــا:
طــر،
"والســلوى:
[ البقــرة:]57:
ــانَى ،و ُيقــال للعســل ً
ُ
الس َ
واحدتــاَ :ســ ْلواة ،و ُيقــال إهنــاُّ :
َّ
ٌ

الســلوى .وقــال خالــد بــن زهــر اهلــذيل:
َّ
ألنتم
وقاس َمها باهلل ح ًّقا
ُ
َ

ِ
ورها"(.)4
الس ْلوى إذا ما ن َُش ُ
أ َل ُّذ من َّ

عمــه خالــد بــن زهــر
ولعلــه َسـ ُ
ـبق قل ـ ٍم منــه؛ ألن القصيــدة قاهلــا أبــو ذؤيــب اهلــذيل يف ابــن ِّ

اهلــذيل( ،)5ومل أقــف لــه عــى وه ـ ٍم غــره.

ســاب ًعا :أكثــر اب ـ ُن هشــام النقـ َـل عــن شــيخه أيب عبيــدة معمــر بــن املثنــى (ت210:هـــ) ،فقــد

َ
نقــل عنــه (ً )13
نقــا ،بعضهــا ســا ًعا وليــس يف كتــب أيب عبيــدة املطبوعــة ،وســتأيت اإلشــارة إىل

ذلــك .وقــد يزيــد عليــه مــا ال يذكــره مــن املعــاين أو الشــواهد( ،)6وربــا نقــل عنــه املعنــى وخالفــه
(( (1مل أجده عند غري ابن هشام.
(( (2مل أجده عند غري ابن هشام.
(( (3السرية النبوية)112/2( ،؛ وينظر.)248 ،193/2( ،)536 ،393/1( :
(( (4السرية النبوية.)535/1( ،
(( (5ينظر :ديوان اهلذليني)158/1( ،؛ ورشح ديوان اهلذليني ،للسكري.)27/1( ،
(( (6ينظر :السرية النبوية.)248/2( ،)583 ،363 ،14/1( ،
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()1
ـمى مــن أمهلــه أبــو عبيــدة مــن الشــعراء( ،)2وربــا خالفــه يف ترتيــب
بذكــر شــاهد آخــر لــه  ،وربــا سـ ّ

بعــض األبيــات ،كــا يف قولــه عنــد قولــه تعــاىل(:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)[ البقــرة:]19:

"قــال علقمــة بــن َعبــدة ،أحــدُ بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد َمنــاة بــن متيــم(:)3
كأن ُم صا َبت عليهم َسحا َب ٌة
َّ
وفيها:

فال ِ
تعديل بيني وبني ُم َغ َّم ٍر

صــــواع ُقها لطريه َّن َدبِ
يـــب.
ُ
س َق ِ
تك َروا َيا ا ُمل ْز ِن ُ
وب.
حيث ت َُص ُ
َ

وهــذان البيتــان يف قصيـ ٍ
املفضــل الض ّبــي (ت168:هـــ)،
ـدة لــه"( ،)4والقصيــدة مــن اختيــارات ّ

األول ثــم قولــه:
وترتيــب البيــت األول فيهــا ،)37( :وترتيــب الثــاين ،)5( :وذكــر ابــن هشــام البيـ َ
ـت ّ
ٍ
األول ملناســبته معنــى اآليــة .والبيتــان يف (جمــاز
ـعر بوجــود أبيــات بينهــا ،ولع ّلــه قــدّ م ّ
"وفيهــا" ُيشـ ُ
القــرآن) أليب عبيــدة (ت210:هـــ) بنفــس ترتيــب ابــن هشــام بــا َفصـ ٍ
ـل بينهــا(.)5

نصــا مهـ ًّـا يف بيــان نقــل أيب عبيــدة (ت210:هـــ) عــن العــرب يف تفســر القــرآن،
وقــد ذكــر ًّ

ـأوال ذلــك عــن العــرب يف َقــول اهلل .
فقــال" :قــال ابــن هشــام :عــن أيب ُعبيــدة ويونــس َّأنــا تـ َّ
حدَّ ثنــي أبــو ُعبيــدة بذلــك".

ِ

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

"وح َّطــ ٌة :أي ُح َّ
ــط عنّــا ذنو َبنــا" ( ،)6وعنــد قولــه تعــاىل( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)[ الرعــد]11:
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(( (1السرية النبوية.)249 ،248/2( ،
(( (2ينظر :السرية النبوية)14/1( ،؛ وجماز القرآن.)147/2( ،
(( (3املفضليات( ،ص.)392
(( (4السرية النبوية.)532/1( ،
أيضا (ص.)648
(()33/1( (5؛ ويف
االختيارين ّ
املفضليات واألصمعيات ،لألخفش الصغري تقديم وتأخري ً
َ
(( (6السرية النبوية.)535/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

قــال" :ا ُملع ّقبــات :هــي ِمــن أمـ ِ
حممــدً ا" ( ،)1ومل يذكــر فيهــا شــاهدً ا ،وذلــك قليــل يف
ـر اهلل حيفظــون ّ
كتابــه (.)2

تاسـ ًعا :نقـ َـل ابـ ُن هشــام نقـ ً
ـول مهمـ ًة عــن أئمــة اللغــة ،ليســت يف كتبهــم املطبوعــة ،ومنهــا مــا

ذكــره عنــد قولــه تعــاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)[ البقــرة" :]78:قــال

ـاين :إال قــراءة؛ َّ
ـي :الــذي يقــر ُأ وال يكتــب .يقــول :ال
ألن األُ ِّمـ ّ
ابــن هشــام :عــن أيب ُعبيــدة :إال أمـ َّ
ـأوال ذلــك عــن
ـاب إال ّأنــم يقرؤو َنــه .قــال ابــن هشــام :عــن أيب ُعبيــدة ويونــس َّأنــا تـ َّ
يعلمــون الكتـ َ

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

ـر َأ .ويف كتــاب اهلل ( :ﮈ ﮉ
الن ّْحــوي وأبــو ُعبيــدة :أن العـ َ
ـرب تقــول :متنّــى ،يف معنــى :قـ َ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)[ احلــج ،]52:قــال:
وأنشدين أبو ُعبيدة الن ّْحوي(:)3

متنّى كتاب اهلل أو َل َل ِ
يـــله
َّ
َ

حام ا َمل ِ
ِ
ِ
قاد ِر.
ـــره واىف َ َ
وآخ َ

أيضا(:)4
وأنشدين ً
ِ
الليل خال ًيا
كتاب اهلل يف
متنّى َ

بور عىل ِر ْس ِل.
متَن َِّي داو َد َّ
الز َ

ِ
ِ
وواحــد ُة األمـ ِ
أيضــا :أن يتمنّــى الرجـ ُـل املـ َ
ـره" ( ،)5وهــذا النقـ ُـل عن
ـان ً
ـانُ :أ ْمن َيــة .واألمـ ِ ُّ
ـال أو غـ َ

أيب ُعبيــدة (ت210:هـــ) ليــس يف كتابــه (جمــاز القــرآن) ،وال يف كتبــه املطبوعة.

(( (1السرية النبوية.)569/2( ،
(( (2تنظر يف :السرية النبوية.)569/2( ،)570 ،310 ،55/1( ،
(( (3البيــت بــا نســبة يف عا ّمــة كتــب اللغــة ،ينظــر :العــن ،للخليــل بــن أمحــد)390/8( ،؛ ومقاييــس اللغة ،البــن فــارس)277/5( ،؛
ولســان العرب ،البــن منظــور.)294/15( ،
(( (4البيــت بــا نســبة يف عا ّمــة كتــب اللغــة ،ينظــر :الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ،لألنبــاري)151/2( ،؛ واملحكــم واملحيــط
األعظــم ،البــن ســيده ،)511/10( ،ولســان العــرب ،البــن منظــور.)294/15( ،
(( (5السرية النبوية.)537/1( ،
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عــارشا :يذكــر كثــرا مــن تصاريــف األلفــاظ ،مــن مثــل قولــه" :ومجــع ب ِ
حــرة :بحائــر و ُب ُحــر.
َ
ً
ً
ٍ
ِ
وســيب .ومجـــع حــا ٍم األكثــر:
ومجــع َوصيلــة :وصائــل ُ
وو ُصــل .ومجــع ســائبة األكثــر :ســوائب ُ
ُحــوم"( ،)1وقولــه عنــد قولــه تعــاىل( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) [ البقــرة :]19:قــال ابــن
ِ
السـ ّيدِ ،مــن ســاد َي ُســود .وا َمل ّيــت،
الص ِّيــب :املطــر .وهــو مــن صـ َ
هشــامَ ":
ـاب َي ُصــوب ،مثـ ُـل قوهلــمَّ :
ِ
صيائــب" (.)2
ـات َي ُمــوت .ومج ُعــه:
ِمــن مـ َ

املبحث الثاين:
شواهد غريب القرآن عند ابن هشام يف كتابه (السرية النبوية)
قــال ابــن الط ّيــب الفــايس (ت1170:هـــ)" :املــرا ُد بالشــواهد عند علــاء اللســان :اجلُزئ ّيــات التي

تُذ َكــر إلثبــات القواعــد مــن كالم اهلل تعــاىل ،أو كالم رســوله  ،أو كالم العــرب ال َع ْربــاء
ِ
تنوعــت الشــواهد عنــد ابــن هشــام (ت218:هـــ) يف
الثابتــة فصاحتُهــم ،املوثــوق بعرب ّيتهــم" ( ،)3وقــد ّ
كتابــه يف الســرة إىل مــا يــأيت:
ّأو ًل :القرآن الكريم:
ـت يف املصاحــف ،املعجـ ُـز بنفســه ،املتع َّبدُ
هــو :كالم اهلل املنـ َّـزل عــى نب ِّيــه حممــد  ،املث َبـ ُ

بتالوته (.)4
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(( (1السرية النبوية.)89/1( ،
(( (2السرية النبوية)532/1( ،؛ وينظر.)535 ،532/1( :
(( (3رشح كفاية املتحفظ( ،ص.)95
القــراء ،للســخاوي( ،ص)84؛ والربهــان يف علــوم القــرآن ،للزركــي،
(( (4ينظــر :جامــع البيــان ،البــن جريــر)90/1( ،؛ ومجــال
ّ
(.)277/1

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

وهــو مــن أجـ ِّـل الشــواهد التــي اســتعملها ابـ ُن هشــام يف تفســر الغريــب ،وقــد تكـ ّـرر اســتعامله

ـرة ،وذلــك يم ّثــل مــن جممــوع شــواهده البالــغ عددهــا ( )202شــاهد ،مــا نســبتُه.)% 13.4( :
لــه ( )27مـ َّ
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 :يسـتَفتحون :يسـتَنرصون .ويسـتَفتحون
أيضــا :يتحاكمــون .ويف كتــاب اهلل تعــاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ)[ األعــراف،)1("]89:
ً

وقــال يف قولــه تعــاىل( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [ اجلاثيــة" :]7:قــال ابــن هشــام :األ ّفــاك :الكـ ّ
ـذاب .ويف كتاب اهلل

تعــاىل( :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ)[ الصافــات.)2(" ]152-151:

واآليــات يف نــزول القــرآن بلغــة العــرب عديــد ٌة ظاهــرةٌ ،مــن نحــو قولــه تعــاىل( :ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)[ يوســف ،]2:وقولــه( :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)[ طــه ،]113:قــال الشــافعي
"والقــرآن ّ
ُ
يــدل عــى أن ليــس مــن كتــاب اهلل يش ٌء إال بلســان العــرب"(.)3
(ت204:هـــ):

أئمــة اللغــة عــى أن القـ َ
ـت بــه
ـح مــا تثبـ ُ
ـح وأفصـ ُ
ـرآن الكريــم أجـ ُّـل وأصـ ُّ
وقــد انعقــدت كلم ـ ُة ّ
"والكتــاب أعــرب وأقــوى يف احلجـ ِ
ِ
ـة ِمــن ِّ
اللغ ـ ُة بإمجــا ٍع( ،)4قــال الفـ ّـرا ُء (ت207:هـــ):
الشــعر"(،)5
ُ َّ
َ ُ
ُ
ـكل مــا ور َد أ َّنــه ُقـ ِ
ـرآن فـ ُّ
وقــال الســيوطي (ت911:هـــ)" :أ َّمــا القـ ُ
ـاج بــه يف
ـر َئ بــه جــاز االحتجـ ُ

متواتــرا أم آحــا ًدا أم شــا ًّذا"( ،)6وقــال ابــن الط ّيــب الفــايس (ت1170:هـــ):
العربيــة؛ ســوا ٌء كان
ً
"الخــاف بــن العلــاء يف االســتدالل بالقــرآن العظيــم ،واالحتجــاج بــه يف مجيــع الفنــون العلميــة
ـوا وبيا ًنــا بأنواعــه الثالثــة"(.)7
عــى اختالفهــا وكثرهتــا ،وال س ـ ّيام علــوم اللســان؛ لغ ـ ًة ورص ًفــا ونحـ ً

(( (1السرية النبوية.)212/1( ،
(( (2السرية النبوية)358/1( ،؛ وينظر.)107/2( :
(( (3الرسالة( ،ص.)42
(( (4ينظــر :االقــراح يف أصــول النَّحــو ،للســيوطي)416/1( ،؛ ورشح كفايــة املتحفــظ ،البــن الطيــب الفــايس( ،ص)100؛ ويف أصــول
النحو ،لســعيد األفغــاين( ،ص.)28
(( (5معاين القرآن.)14/1( ،
(( (6فيض نرش االنرشاح)416/1( ،؛ وينظر :خزان ُة األدب.)9/1( ،
(( (7رشح كفاية املتحفظ( ،ص.)96
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وابــن هشــام يف مجيــع مواضــع استشــهاده بالقــرآن يصــدّ ره بقولــه" :ويف كتــاب اهلل  "إال مــا

نــدر ،ويقدّ مــه عــى مــا ســواه مــن الشــواهد ،كــا عنــد قولــه تعــاىل( :ﭽ ﭾ ﭿ)[ البقــرة" :]204:

قــال ابــن هشــام :األ َلــدُّ  :الــذي َيشـ َغب فتشــتدُّ خصومتــه .ومجعــهُ :لــدّ  .ويف كتــاب اهلل ( :ﭡ

ـدي بــن
ﭢ ﭣ ﭤ) [ مريــم ،]97:وقــال املهلهــل بــن ربيعــة التّغلبــي ،واســمه امــرؤ القيــس ،و ُيقــال :عـ ّ
ربيعة ( : )1

ِ
األحجار حدًّ ا ولِينًا
إن حتت

وخصيـــم ألــَدَّ ذا ِم ِ
َ
عالق"(.)2
ً

وقــد يكتفــي بذكــر الشــاهد مــن القــرآن عــن ذكــر غــره مــن الشــواهد؛ اكتفــا ًء بــه واســتغنا ًء،

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

أيضــا :يتحاكمــون .ويف كتــاب اهلل تعــاىل:
قــال ابــن هشــام" :يسـتَفتحون :يسـتَنرصون .ويسـتَفتحون ً

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

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

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

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)[ النــور" :]22:فمعنــى "أن يؤتــوا" يف هــذا املذهــب( :)4أن ال يؤتــوا.
ويف كتــاب اهلل ( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)[ النســاء ،]176:يريــد :أن ال ِ
تضلــوا( .ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)[ احلــج ،]65:يريــد :أن ال تقــع عــى األرض" ( ،)5وقــال يف قولــه تعـــاىل( :ﯫ ﯬ)

ـدع َ
أهـل ناديـه.
[ العلــق" :]17:فل َيــ ُ

كـام قــال تعــاىل( :ﮚ ﮛ) [ يوسف ،]82:يريدَ :
أهل القرية" (.)6
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(( (1جماز القرآن ،أليب عبيدة.)13/2( ،
(( (2السرية النبوية)174/2( ،؛ وينظر.)547 ،107/2( :
(( (3السرية النبوية.)212/1( ،
ِ
(( (4أي ما ذكره قبل ذلك من أن معنى (يأتل) :حيلف.
(( (5السرية النبوية.)304/2( ،
(( (6السرية النبوية.)312/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

ثان ًيا :القراءات:

وهي :كيفي ُة ِ
وجه ِ
زو ك ُِّل ٍ
ِ
الكلامت القرآن َّي ِة اتِّفا ًقا واختال ًفا ،مع َع ِ
أداء
لناق ِله (.)1
َّ
مر َتــن يف موضــع واحــد ،وذلــك يم ّثــل مــن
وقــد اســتعملها اب ـ ُن هشــام يف تفســره للغريــب ّ

جممــوع شــواهده البالــغ عددهــا ( )202شــاهد ،مــا نســبتُه.)%1( :

وذلــك املوضــع يف تفســره غريــب قولــه تعــاىل( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)[ األنفــال ،]61:حيــث

الصلــح .ويف كتــاب اهلل ( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)[ حممــد،]35:
قال":والســ ْلم ً
أيضــاُّ :
َّ

الس ـ ْلمِ)( ،)2وهــو ذلــك ا َملعنــى ،قــال زهــر بــن أيب ُســلمى(:)3
و ُيقــر ُأ( :إىل ِّ
لم واس ًعا
الس َ
وقد ُقلتُام إن نُدرك ِّ

ٍ
ٍ
عروف من ال َق ْو ِل ن َْس َل ِم.
بامل و َم

ـت يف قصيـ ٍ
ـدة لــه .قــال ابــن هشــام :وبل َغنــي عــن احلســن بــن أيب احلَســن ال َبــري أ ّنــه
وهــذا البيـ ُ

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

الصلــت(:)6
السـ ْلمِ)( ،)5وهــو :اإلســام .قــال ُأم ّيــة بــن أيب ّ
ﯓ ﯔ)[ البقــرة ،]208:و ُيقــر ُأ( :يف َّ
فام أنابوا لس ْل ٍم حني ت ِ
ُنذ ُرهم
ُ َ

ُر ْس ُل اإلله وما كانوا له َع ُضدا.

ـت يف قصيـ ٍ
ـرب لِدَ ْلـ ٍ
ـدة لــه .وتقـ ُ
الس ـ ْلم .قــال طرفــة بــن
وهــذا البيـ ُ
ـول العـ ُ
ُعمــل ُمســتطيل ًةَّ :
ـو ت َ

ـف ناق ـ ًة لــه(:)7
العبــد ،أحــدُ بنــي َقيــس بــن ثعلبــة ،يصـ ُ
هلا ِمرفقـــان َأ ْفتالن كأنَّام

بس ْل َم ْي دالِ ٍح ُم َ
تشـدِّ ِد.
َتـــ ُُّر َ

(( (1ينظــر :الربهــان يف علــوم القــرآن ،للزركــي)318/1( ،؛ ومنجــد املقرئــن ،البــن اجلــزري( ،ص)49؛ ولطائــف اإلشــارات،
للقســطالين.)170/1( ،
(( (2قراءة محزة وشعبة عن عاصم .ينظر :السبعة ،البن جماهد( ،ص.)601
(( (3ديوانه( ،ص.)106
(( (4مل أجده عن احلسن ،ويشبهه قول ابن عباس :للطاعة .ينظر :تفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم.)235/8( ،
(( (5قراءة ابن كثري ونافع والكسائي .ينظر :السبعة ،البن جماهد( ،ص.)180
(( (6مل أجده عند غري ابن هشام.
ِ
ِ
بس ْل َم ْي دال ٍج".
(( (7ديوانه برشح األعلم الشنتمري( ،ص ،)33وفيهُ " :أم ّرا َ
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ٍ
قصيدة له" (.)2
البيت يف
و ُيروى :دالِج( .)1وهذا
ُ

والقــراءات متواترهــا وشــا ّذها حج ـ ٌة يف العربيـ ِ
ـة ُمطل ًقــا ،وهــي أقــوى يف عرب َّيتِهــا مــن أقــوال
َّ
ُ َّ

ـا عــن َن َقلــة اللغــة مــن أهــل العربيــة؛ َّ
الســلف زمــن االحتجــاج ،فضـ ً
ـي
ألن منهــا مــا قــر َأ بــه النبـ ُّ

ثــم قــر َأ بــه أصحا ُبــه الكــرام  ،Mحتــى أمجعــوا عــى مصحــف عثــان
 زمنًــاّ ،
ـري وجـه قـ ِ
ـمى
 قــراء ًة ورسـ ًـا ،قــال ابــن ِجنِّــي (ت392:هـــ)" :لكـ َّن َ
َ َّ
غرضنــا أن ُنـ ِ َ
ـوة مــا ُيسـ ّ
ـمت العربيـ ِ
ـذ ِمــن سـ ِ
ـة الروايـ ِ
اآلن شــا ّذ ًا ،وأ َّنــه ضــارب يف صحـ ِ
ـة بِ ِجرانِــه ،آخـ ٌ
َ
ـة ُمهل ـ َة ميدانِــه؛ لئــا
َّ
َّ
ٌ
َ

َيـ َـرى َمـ ِ
أن العـ َ
ـض ِمنــه ،أو هتم ـ ٌة لــه .ومعــاذ اهلل! وكيــف يكـ ُ
ـر ٌي(َّ )3
ـون هــذا
ـدول عنــه إ َّنــا هــو غـ ٌّ
والرواي ـ ُة تُنميـ ِ
ـه إىل رسـ ِ
ـول اهلل  ، واهلل تعــاىل يقـ ُ
ـول (ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)[ احلــر،]7:

وهــذا حكــم عــام يف املعــاين واأللفـ ِ
ـذه هــو األخـ ُ
ـاظ ،وأخـ ُ
ترفضــه
ـذ بــه .فكيــف يســو ُغ مــع ذلــك أن َ
ٌّ
ٌ
ـول اهلل  ، فلــن يقــر عــن وجـ ٍ
وجتتنبــه! فــإن َقــر يشء ِمنــه عــن ِ
بلوغــه إىل رسـ ِ
ـه ِمــن
َ
ٌ
ُ
ُ َ
ـهاب ،إال أنَّنــا وإن مل نقــرأ يف ال ِّتـ ِ
ـراب دا ٍع إىل الفسـ ِ
ـاوة بــه خما َفـ َة االنتشـ ِ
ـحة واإلسـ ِ
اإلعـ ِ
ـع
ـار فيــه ،ونُتابـ ُ

مــن يتبــع يف القـ ِ
كل جائـ ٍ
ـراءة َّ
ـمى شــا ّذ ًا ،وأ َّنــه ممــا أمـ َـر اهلل
َ َ َ ُ
ـز روايـ ًة ودرايـ ًة ،فإ َّنــا نعتقــدُ قــو َة هــذا املسـ ّ
ِ
ِ
ِ
ـم ،وأكثـ ُـر
تعــاىل بتق ُّبلــه ،وأرا َد منَّــا العمـ َـل بموجبِــه ،وأنــه حبيـ ٌ
ـريض مــن القــول لديــه .ن َعـ ْ
ـب إليــه ،ومـ ٌّ
مــا فيــه أن يكـ َ
ـض قياسـ ًا؛ إذ مهــا مجي ًعــا
ـره ِمــن املجتمـ ِع عندهــم عليــه أقــوى ِمنــه إعرابـ ًا ،وأهنـ ُ
ـون غـ ُ
ـندان إىل السـ ِ
ـان مسـ ِ
مرويـ ِ
ـلف .)4("M
َّ
َّ

ِ
ً
إمجــال ،وهــي جهــ ٌة ُمنفكَّــ ٌة عــن القــراءة هبــا ،قــال
القــراءات ثابتــ ٌة قط ًعــا ،مقدَّ مــ ٌة
فعرب َّيــة
الشــا َّذ ِة يف العربيـ ِ
ِ
ـراءات َّ
ـاس عــى االحتجـ ِ
ـة ،إذا مل
ـاج بالقـ
الســيوطي (ت911:هـــ)" :وقــد أطبـ َ
َّ
ـق النَّـ ُ
ـل ذلــك احلـ ِ
ِ
ـج هبــا يف مثـ ِ
ـرف بعينِــه ْ
ـاس
جيـ ْـز القيـ ُ
ُتالــف قياسـ ًا معروفـ ًا ،بــل ولــو خا َل َف ْتــه ُيتـ ُّ
وإن مل ُ
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(( (1هي رواية الديوان ،كام يف املرجع السابق.
(( (2السرية النبوية.)674/1( ،
ِ
ِ
ُ
الر ُ
املقبول يف َخلقه ُ
وخ ُلقه .ينظر :لسان العرب.)148/20( ،
جل
(( (3ا َمل ِري :هو َّ
(( (4املحتسب.)103/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

ـراءة َّ ِ
ـاج بالقـ ِ
عليــه  ،..ومــا ذكر ُتــه ِمــن االحتجـ ِ
ـم فيــه خالف ـ ًا بــن النُّحــاة"( ،)1وقــال
الشــا َّذة ال أعلـ ُ

ـح كالم وأب َل ُغــه ،وجيــوز االستشــهاد بمتواتــره
ـمه أفصـ ُ
البغـ ُّ
ـدادي (ت1093:هـــ)" :فكالمــه عـ َّـز اسـ ُ
وشــا ِّذه"(.)2

أيضــا:
توجيههــا ،كــا يف قولــه:
وقــد مجــع ابــن هشــام مــع استشــهاده بالقــراءات
"والســ ْلم ً
َ
َّ

السـ ْلمِ)
ُّ
الصـــلح .ويف كتـــاب اهلل ( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)[ حممــد ،]35:و ُيقـــر ُأ( :إىل ِّ

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

الســ ْلمِ)( ،)4وهــو :اإلســام"(.)5
[ البقــرة ،]208:و ُيقــر ُأ( :يف َّ
ثال ًثا :السنة النبوية:

وهــي :مطلــق آثــار رســول اهلل  .قــال أمحــد بــن حنبــل (ت241:هـــ)" :الســنة عندنا

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

مر َتــن ،وذلــك يم ّثــل مــن جممــوع شــواهده
وقــد اســتعملها اب ـ ُن هشــام يف تفســره للغريــب ّ

البالــغ عددهــا ( )202شــاهد ،مــا نســبتُه.)% 1( :

وهــذان املوضعــان يف قولــه تعــاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ)[ البقــرة" :]84:قــال ابــن
ِ
تص ّبــون .تقـ ُ
وس ـ َف َك الـ ِّـز َّق :أي َهرا َقــه.
هشــام :ت َْســفكونُ :
ـول العــربَ :س ـ َف َك د َمــه :أي ص َّبــهَ .

(( (1فيض نرش االنرشاح.)416/1( ،
ِ
َّحوي ،للخطيب.)296/1( ،
(( (2خزانة األدب)9/1( ،؛ وينظر :يف أصول النَّحو ،لألفغاين( ،ص)45؛ وضوابط الفكر الن
ّ
(( (3قراءة محزة وشعبة عن عاصم .ينظر :السبعة ،البن جماهد( ،ص.)601
(( (4قراءة ابن كثري ونافع والكسائي .ينظر :السبعة ،البن جماهد( ،ص.)180
(( (5السرية النبوية.)674/1( ،
(( (6طبقات احلنابلة ،أليب يعىل.)226/1( ،
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قال الشاعر(:)1

يف ح َّل ِ
بأرضنا
و ُكنّا إذا ما ّ
الض ُ َ

س َفكْنا ِدماء البدْ ِن يف ت ِ
ُربة احل ِ
ال.
َ ُ
َ
َ

قــال ابــن هشــامَ :يعنــي َ
الرمــل .وهــو الــذي تقــول لــه العــرب:
(باحلــال) :ال ّطــن الــذي ُيالطــه ّ

َ
جربيل ّملــا قــال فرعــون( :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)
«أن
ـه َلة .وقــد جــا َء يف احلديــثّ :
السـ ْ
َّ
ـذ ِمــن َحـ ِ
[ يونــس ]90:أخـ َ
ـرب بــه وجـ َه فرعــون»( ،)2واحلَـ ُ
ـال مثــ ُـل احلَ ْمـ َـأة" (،)3
وح َأتِــه فـ
ـال البحــر َ
َ

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

ـرا(:)4
الر ّمــة يصـ ُ
ومج ُعــهُ :ص ُعــد .قــال ذو ُّ
ـف ظب ًيــا صغـ ً
الصعيدَ به
كأنّه ُّ
بالضحى ترمي ّ

ِ
الرأس ُخرطو ُم.
د ّباب ٌة يف ِعظا ِم

ٍ
أيضــا :الطريــق .وقــد جــا َء يف احلديــث« :إياكــم والقعــو َد
والصعيــد ً
وهــذا البيــت يف قصيــدة لــهّ .

الصعــدات»( )5يريدُ ال ّطـ ُـرق" (.)6
عــى ُّ

ُ
ُّ
ورســول اهلل 
تثبــت بــه اللغــة بعــد كتــاب اهلل تعــاىل،
أجــل مــا
والســنة النبويــة
ُ

ِ
ِ
ٍ
بــر بإمجــا ٍع(َ ،)7
والبيــان كال ُم
الفصاحــة
أفصــح العــرب قاطبــ ًة ،وال يتقــدَّ م كال َمــه يف
قــال
ُ
ّ
وأكثرهــا ألفا ًظــا ،وال نعلمــه حييــط
ـع األلســنة مذه ًبــا،
الشــافعي(ت204:هـ)" :ولســان العــرب أوسـ ُ
ُ

ٌ
نبــي" (.)8
إنســان
بجميــع علمــه
غــر ٍّ
ُ
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(( (1أقدم من ذكره ابن هشام ،ومل ينسبه ،وينظر :لسان العرب.)191/11( ،
(( (2أخرجه أمحد يف مسنده ،)82/4( ،ح()2203؛ والرتمذي يف اجلامع ،)287/5( ،ح(.)3107
(( (3السرية النبوية.)539/1( ،
(( (4ديوانه.)389/1( ،
(( (5أخرجه أمحد يف مسنده ،)131/18( ،ح()11586؛ وينظر :رشح السنة ،للبغوي.)305/12( ،
(( (6السرية النبوية.)303/1( ،
(( (7ينظر :املزهر)165/1( ،؛ وفيض نرش االنرشاح)446/1( ،؛ ويف أصول النحو( ،ص.)47
الصاحبي( ،ص.)24
(( (8الرسالة( ،ص)42؛ وينظرّ :

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

أئمــة اللغــة،
وقــد ســار عــى االحتجــاج بحديــث النبــي  يف اللغــة والنحــو عا َّمــة َّ

ـض علــاء اللغــة ِّ
ـع مــن
وال ُيعلــم عــن أحدهــم التو ُّقــف يف ذلــك ،حتــى ظهــر بعـ ُ
املتأخريــن( )1ومنـ َ
ِ
ِ
()2
األئم ـ ُة
االستشــهاد باحلديــث لتصحيــح قواعــد العربيــة وأحكامهــا؛ لبعــض العلــل  ،ومل يلتفــت َّ
ـي عــى خالفــه ،قــال
املح ِّققــون إىل ذلــك القــول ،بعــد أن ب َّينــوا خطـ َـأه ،بــل انعقــد إمجا ُعهــم العمـ ُّ

اب ـ ُن ال َّط ّيــب الفــايس (ت1170:هـــ)" :مــا رأيــت أحــدً ا مــن األشــياخ املح ِّققــن إال وهــو يسـ ُّ
ـتدل
ـاظ اللغويــة ،ويســتنبطون مــن األحاديــث النَّبويـ ِ
باألحاديــث عــى القواعــد النَّحويــة واأللفـ ِ
ـة األحكا َم
َّ
وغــر ذلــك مــن أنــواع العلــوم اللســان َّي ِة ،كــا يســتخرجون منهــا
والصفيــ َة واللغويــ َة،
النَّحويــ َة َّ
َ
الشعيــة" (.)3
األحــكا َم َّ

ـب مــا ح َّق َقتــه إحــدى الباحثـ ِ
أئمـ ُة النَّحـ ِ
وبحسـ ِ
ـو األوائـ ِ
ـات( )4فقــد بلـ َ
ـل ِمــن
ـغ مــا استشــهدَ بــه َّ
ـبب ق َّلـ ِ
ـث ( )87حديثـ ًا رشيفـ ًا ،و( )29أثــر ًا عــن الصحابـ ِ
احلديـ ِ
ـة  .)5(Mولعـ َّـل ِمــن سـ ِ
ـة تلــك
َّ
ســبة ٍ
غريهــا مــا نعلمــه ِمــن هتيبِهــم ِمــن نِ ِ
ــواهد بالن ِ
ِ
ِ
ِّســبة إىل ِ
َّ
رســول اهلل 
يشء إىل
الش
ُّ
ُ
ِ
ِ
ـع احلديــث
ـص عــن ذلــك ،ومل تظهــر جماميـ ُ
دون العلـ ِم بثبوتــه ،ومل ي ُكـ ْن مــن شــأن أهــل ال ُّلغــة الفحـ ُ

والســنن األربعــة ومســند أمحــد إال بعــد اســتتامم البنــاء ألصــول كالم العــرب
كالص َ
املعتمــدةَّ ،
حيحــن ُّ
وقواعـ ِ
ـده بســنني طويلــة (.)6
َ
األندليس (ت745:هـ).
الضائع (ت680:هـ) ،وتبعه أبو ح ّيان
أظهر هذا
القول أبو احلسن اب ُن ّ
ّ
((َّ (1أو ُل َمن َ
ٍ
ِ
ِ
والبغــدادي
الســيوطي (ت911:هـــ) يف االقــراح يف أصــول النحــو،)446/1( ،
َّفصيــل
املســألة بــيء ِمــن الت
تعــر َض هلــذه
ّ
ّ
((َّ (2
(ت1093:هـــ) يف خزانــة األدب)9/1( ،؛ وأوىف مــن تك َّلــم عنهــا وأجــاد ابـ ُن الط ّيــب الفــايس؛ (ت1170:هـــ) يف كتا َب ْيــه :رشح
كفايـ ِ
ـة املتح ّفــظ( ،ص ،)96وفيــض نــر االنــراح)446/1( ،؛ ويف ضوابــط الفكــر النحــوي )339/1( ،حتريـ ٌـر ج ّيــدٌ ألقــوال
العلــاء ،ومجــع ٍ
واف لألبحــاث املعــارصة فيهــا.
ٌ
(( (3رشح كفاية املتحفظ( ،ص.)100
ِ
ِ
ِ
ِ
(( (4هــي د .خدجيــة احلديثــي ،يف كتابــا :موقـ ُ
الشيــف (ص ،)88وقــد مج َعــت إحصائَهــا ّممــا
ـف النُّحــاة مــن االحتجــاجِ باحلديــث َّ
ذكـ َـره أبــو عمــرو بــن العــاء (ت154:هـــ) ،واخلليـ ُـل بــن أمحــد (ت175:هـــ) ،وســيبويه (ت180:هـــ) ،والفـ ّـراء (ت207:هـــ)،
وغريهــم مــن أئمــة اللغــة املتقدِّ مــن.
والزجــاج (ت311:هـــ)،
رد (ت285:هـــ)َّ ،
وا ُملـ ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
اللغــة قواعدَ هــا عــى
أئمــة
(( (5وينظــر :النُّحــاة واحلديــث النبــوي الرشيــف( ،ص ،)335 ،93ففيهــا إحصــاءات وشــواهد لبنــاء
الش ِ
ِ
يــف.
احلديــث
النبــوي ّ
ّ
ِ
ِ
ـو يف كتـ ِ
ـض الباحثــن َّ
الصحيـ ِ
ـاب
ـح بعـ ُ
ـح ســن َة (233هـــ) ،وذلــك بعــدَ أن ُد ِّو َن النَّحـ ُ
ـاري فــر َغ مــن تأليــف كتابِــه َّ
أن البخـ َّ
رجـ َ
((َّ (6
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ـت يقــدّ م استشــهاده بقولــه" :وقــد جــاء يف احلديــث" ،وتلــك عــادة عا ّمــة
وابــن هشــام كــا رأيـ َ

أهــل اللغــة املتقدمــن :إيــراد احلديــث مبــارشة يف االستشــهاد ،دون التقديــم بذكــر راويــه ،أو مــن
()1
عمــن جــاء بــه
أخرجــه عنــه  ،وذلــك أنــه يف أقـ ّـل أحوالــه ُيعامــل معاملــة كالم العــرب الــذي يؤخــذ ّ

مــن ثقــات النّق َلــة ،دون النظــر إىل مــا ســوى ذلــك ،عــى مــا ســيأيت بيا ُنــه يف شــواهد (لغــة العــرب)

بــإذن اهلل.

راب ًعا :أقوال السلف:
الكتاب
الصحابــة والتّابعــن وأتبــاع التّابعــن ،ممَّــن التــزم
ويــراد هبــم :أهـ ُـل القــرون ّ
َ
املفضلــة مــن َّ

والسنة (.)2
ُّ

وقــد اســتعمل ابـ ُن هشــام (ت218:هـــ) أقواهلــم يف تفســره للغريــب يف ( )9مواضــع( ،)3وذلــك

يم ّثــل مــن جممــوع شــواهده البالــغ عددهــا ( )202شــاهد ،مــا نســبتُه.)% 4.4( :

ومثــال ذلــك قولــه يف قولــه تعــاىل( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ)[ آل عمــران :]44:قــال ابــن
ِ
فخــرج ِقــدْ ُح زكر ّيــا
داحهــم التــي اســت ََهموا هبــا عليهــا،
هشــام:
َ
"أقالمهــم :ســها َمهم ،يعنــي :ق َ
َ
ن بــن أيب احلســن البــري( ،)5(")4وقــال يف قولــه تعــاىل( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
فضمهــا .فيــا قال احلسـ ُ
َّ

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)[ النســاء" :]51:قــال ابــن هشــامِ :
اجل ْبــت عنــد العــرب :مــا

كل مــا َأضـ َّـل عــن احلــق .ومجــع ِ
ُعبــدَ مــن دون اهلل  .والطاغــوتُّ :
اجل ْبــتُ :جبــوت .ومجــع

ـح( )6أنــه قــالِ :
الطاغــوت :طواغيــت .قــال ابــن هشــام :وبل َغنــا عــن ابــن أيب نَجيـ ٍ
الســحر.
اجل ْبــتِّ :
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ِ
نصف ٍ
قرن .ينظر :ضوابط الفكر النحوي.)370/1( ،
سيبويه بام يزيدُ عن
(( (1تنظر :املراجع السابقة يف االحتجاج باحلديث النبوي يف النحو واللغة.
(( (2ينظر :رشح صحيح مسلم ،للنووي)67/6( ،؛ وتنبيه الرجل العاقل ،البن تيمية.)577/2( ،
(( (3ينظر :السرية النبوية()363 ،55/1( ،موضعان)() 107/2( ،)674 ،580 ،562 (،موضعان).)303( ،
(( (4جامع البيان ،البن جرير.)352/5( ،
(( (5السرية النبوية.)580/1( ،
تفسري جماهد ،واألثر يف تفسري جماهد.)161/1( ،
(( (6هو عبد اهلل بن أيب نَجيح يسار املكي .وهو راوي َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

والطاغــوت :الشــيطان" (.)1
ـواب يف قوهلم
ـم بالغريــب مــن أهــل الغريــب ،وأن الصـ َ
وقــد نـ َّ
ـص العلــاء عــى أن الصحابـ َة أعلـ ُ
ِ
دوهنــم ،ومــن ذلــك قــول ابــن جريــر (ت )310:يف
تعليقــه عىل قــول الراجــز(:)2
َت بِ ِ
راح.
دو َة حتى َد َلك ْ
ُغ َ
"و ُيــروىَ :بــراحِ  .بفتــح البــاء ،فمــن روى ذلــك (بِـ ِ
ـع
ـراح) بكــر البــاء فإ َّنــه يعنــي :أ َّنــه يضـ ُ

ـي مــن ِ
غيابــا .وهــذا تفســر أهــل الغريــب؛
النّاظـ ُـر ك َّفــه عــى حاجبــه مــن ُشــعاعها؛ ل َينظــر مــا بقـ َ
ـرت يف اخلـ ِ
أيب عبيــدة ،واألصمعــي ،وأيب عمــرو الشــيباين(ِ ،)3
ـت عــن
رويـ ُ
وغريهــم .وقــد ذكـ ُ
ـر الــذي َ

ـت بِـ ٍ
ـت
ـراح" .يعنــي :بـــ(راحٍ ) مكانًا .ولسـ ُ
عبــد اهلل بــن مســعود أ َّنــه قال حــن غربت الشــمسَ " :دل َكـ ْ

أدري هــذا التفســر  -أعنــي قو َلــه :بِـ ٍ
ـراح مكا ًنــا  -مــن كالم مــن هــو يف اإلســناد ،أو مــن كالم عبــد
اهلل؟ فــإن ي ُكــن مــن كالم عبــد اهلل ،فــا شـ َّ
ـرت
ـك أ َّنــه كان أعلــم بذلــك مــن أهــل الغريــب الذيــن ذكـ ُ
وأن الصــواب يف ذلــك قو ُلــه دون ِ
وإن مل يكــن مــن كالم عبــد اهلل ،فـ َّ
قولــمْ ،
َ
ـإن أهـ َـل العربيــة
قولــمَّ َّ ،
ـم بذلــك منــه" ( ،)4وقــد ن َّبــه اب ـ ُن جنّــي (ت392:هـــ) إىل مثــل هــذا املعنــى يف قولــه عــن
كانــوا أعلـ َ

تأويـ ٍ
َغرب ظاهـ َـره" :ينبغــي أن ُيســن ال َّظـ ُّن بابــن عبــاس ،ف ُيقــال :إ َّنــه
ـل البــن عبــاس  اسـت َ
ـر مــن ُع ِ
ـم ب ُلغــة القــوم مــن كثـ ٍ
لامئهــم" (.)5
أعلـ ُ
الســلف يف مســائل ال ُّلغــة هــو املطابــق ألصــول االســتدالل عند أهــل اللغة،
واالستشــها ُد بأقــوال َّ

يب مــا ُي ْؤثــر عــن بعض الســلف
قــال ابــن عاشــور (ت1393:هـــ)" :ويدخــل يف مــا َّدة االســتعامل العــر ِّ

(( (1السرية النبوية.)562/1( ،
ِ
للفراء)129/2( ،؛ وجماز القرآن ،أليب عبيدة.)388/1( ،
(( (2هو يف معاين القرآن،
ِ
والشـ ِ
ـظ لل َغريـ ِ
ـعر ،حافـ ٌ
(( (3إسـ ُ
ـع العلـ ِم بال ُّلغــة ّ
ـحاق بــن ِمــرار َّ
ـم ،والنَّــوادر،
الشـ ّ
ـدادي ،واسـ ُ
ـيباين ،أبــو عمــرو البغـ ّ
ـب ،صنَّــف :اجليـ َ
الوعــاة.)439/1( ،
ـب النَّحو ّيــن( ،ص)111؛ بغيــة ُ
ومــات ســنة (206هـــ) .ينظــر :مراتـ ُ
(( (4جامع البيان ،)28/15( ،وينظر منه.)626/7( :
(( (5املحتسب.)403/2 ( ،
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ـات عــى قوانــن اسـ ِ
يف َفهــم معــاين بعــض اآليـ ِ
ـتعاملم"( ،)1وإقـ ُ
ـال أهــل اللغــة مــن االستشــهاد هبــا
ِ
ِ
َّ
إقاللــم الن
هــو مــن جنــس
ولعــل مــن ســبب ذلــك
َّبــوي()2؛
ِّســبي مــن االستشــهاد باحلديــث الن ِّ
ِّ

مهتهــم إىل التلقــي عــن األعــراب ،وتت ُّبــع القبائــل والبــوادي؛ جلمــع ُلغــات أهلهــا،
أيضــا انـ
ُ
ً
ـراف َّ
ـت
وحفظِهــا ،وتدوينهــا ،فانشــغلوا بذلــك عــن اســتخراج مثلــه مــن كالم الســلف ،والذيــن قــد ُد ِّونـ ْ

ـر مــن أقواهلــم ،مــع مــا لبعــض أهــل اللغــة مــن الـ َّـرأي يف األخــذ عــن املتأخريــن مــن العــرب؛
كثـ ٌ
ـة القديمـ ِ
رعايـ ًة ل ُّلغـ ِ
ـة واهتام ًمــا هبــا (.)3

وقــد أكثــر ابـ ُن هشــام النقــل عــن احلســن البــري (ت110:هـــ)؛ إذ هــو بلد ّيــه ،وموضعــه مــن

العلــم والفصاحــة ال خيفــى ،وبلغــت شــواهده عنــه ُثل َثــي شــواهد أقــوال الســلف ،منهــا موض َعـ ْـن مل
أجدمهــا عــن احلســن (ت110:هـــ) إال عنــد ابــن هشــام ومل أجدمهــا عنــد غــره ،وهــي:

( -1ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)[ النــور" :]22:و ُيقــال :وال َيأ َتــل أولــو ال َفضــل:

وال َيلــف أولــو ال َفضــل .وهــو َقــول احلســن بــن أيب احلســن البــري( ،)4فيــا بل َغنــا عنــه" (.)5

حلســن ال َبــري أ ّنــه
( -2ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)[ األنفــال" :]61:وبل َغنــي عــن احلســن بــن أيب ا َ

كان يقــول( :ﯼ ﯽ ﯾ) [ األنفــال ]61:لإلســام(.)7( ")6

ـر يف مجعــه آلثــار الســلف ،ويعتــر هبــا ،وليســت موجــودة فيــا
وهــذه اآلثــار يســتفيد منهــا املفـ ّ
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(( (1التحرير والتنوير.)23/1( ،
(( (2ينظر :االستدالل يف التفسري ،لنايف الزهراين( ،ص.)420
(( (3ينظر :املرجع السابق( ،ص.)432
(( (4مل أجــده عــن احلســن هبــذا اللفــظ ،وهــو معنــى قراءتــه( :وال يتـ َّ
ـأل) كــا يف القــراءات الشــاذة ،البــن خالويــه( ،ص ،)101ومقتــى
ســبب النــزول الــذي أخرجــه عنــه ابــن املنــذر يف تفســره كــا يف الــدر املنثــور ،)705/10( ،وفيــه :أن أبــا بكــر منــع نفقتــه عــى
رجـ ٍ
ـل مــن قرابتــه ّملــا خــاض يف أمــر عائشــة  ،Jوحلــف ّأل ينفــق عليــه ،فنزلــت اآليــة.
(( (5السرية النبوية.)303/2( ،
(( (6مل أجده عن احلسن ،ويشبهه قول ابن عباس :للطاعة .ينظر :تفسري القرآن العظيم ،البن أيب حاتم.)235/8( ،
(( (7السرية النبوية.)674/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

ـع مــن تفســر احلســن البــري(.)1
ُجـ َ
ـر ُمســندة ،حاهلــا حــال مــا استشــهد
وعا ّمـ ُة مــا نقلــه ابــن هشــام مــن أقــوال الســلف بالغـ ٌ
ـات غـ ُ

بــه مــن األحاديــث النبو ّيــة ،وقــد ســبقت اإلشــارة هنــاك إىل وجــه ذلــك.
خامسا :كالم العرب:
ً

ِ
مقاصدهــا؛ ِمــن ألفاظِهــا ،وأسـ ِ
ـرب عــن
ـور ُد هبــا(.)2
ـر بــه العـ ُ
ـاليب معانيهــا التــي ُتـ َ
هــو :مــا تُعـ ِّ ُ
وينقســم إىلِ :شــعر ونثــر.
وقــد اســتعمل ابـ ُن هشــام كال َم العــرب يف تفســره لغريــب القــرآن يف ( )162موض ًعــا ،وذلــك

يم ّثــل مــن جممــوع شــواهده البالــغ عددهــا ( )202شــاهد ،مــا نســبتُه.)%80.2( :

وكان منه ( )142شاهدً ا شعر ًّيا بنسبة ( ،)%87.7و( )20شاهدً ا نثر ًّيا بنسبة (.)%12.3
ومــن أمثلــة استشــهاده بــه قولــه يف قولــه تعــاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ـرب
ﭥ) [ البقــرة" :]78:قــال ابــن هشــام :وحدثنــي يونــس بــن حبيــب الن ّْحــوي وأبــو ُعبيــدة :أن العـ َ

تقــول :متنّــى ،يف معنــى :قـ َـر َأ  ،..قــال :وأنشــدين أبــو ُعبيــدة الن ّْحــوي(:)3
متنّــى كتــاب اهلل أو َل َل ِ
يـله
َّ
َ

حــام ا َمل ِ
ِ
ِ
قــاد ِر.
ــره واىف َ َ
وآخ َ

(( (1ينظر :تفسري احلسن البرصي ،ملحمد عبد الرحيم.)156/2( ،)406/1( ،
(( (2اخلصائص)87/1( ،؛ وينظر :تاج العروس)462/39( ،؛ واملعجم الوسيط( ،ص.)831
(( (3البيــت بــا نســبة يف عا ّمــة كتــب اللغــة ،ينظــر :العــن ،للخليــل بــن أمحــد)390/8( ،؛ ومقاييــس اللغة ،البــن فــارس)277/5( ،؛
ولســان العرب ،البــن منظــور.)294/15( ،
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أيضا(:)1
وأنشدين ً
ِ
الليل خال ًيا
كتاب اهلل يف
متنّى َ

بور عىل ِر ْس ِل"(.)2
متَن َِّي داو َد َّ
الز َ

وقولــه يف قولــه تعــاىل( :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [ آل عمــران" :]61:قــال ابــن

هشــام :قــال أبــو عبيــدة :نَبتَهــل :ندعــو باللعنــة .قــال أعشــى بنــي قيــس ابــن ثعلبــة(:)3
ال تق ُع َّ
دن وقد أ َّك ْلتَها َح َط ًبا

رشها َيو ًما ونَبت ُ
َهل.
نَعو ُذ من ِّ

ـت يف قصيـ ٍ
ـدة لــه .يقــول :ندعــو باللعنــة .وتقــول العــربَ َ :بـ َـل اهلل فال ًنــا .أي :لعنَــه.
وهــذا البيـ ُ

وع َليــه َ ْب َلــة اهلل .قــال ابــن هشــام :و ُيقــالْ ُ :ب َلــة اهلل .أي :لعنــة اهلل" (.)4

ـمل مصـ ٍ
ـع وأشـ ُ
أئمــة العربيــة يف أن
ـدر تثبـ ُ
وكالم العــرب أوسـ ُ
ـت بــه ال ُّلغ ـ ُة ،و"ال خــاف بــن ّ
ٍ
ـتدل بــه عــى إثبــات القواعــد العربيــة مطل ًقــا؛ مــن لغـ ٍ
كال َم العــرب ُك َّلــه؛ ن ْظ َمــه ون ْثـ َـره ُيسـ ُّ
ورصف،
ـة،
ونحـ ٍ
ـو ،وغــر ذلــك" (.)5
الشــعر والنَّثــر .وإ َّنــا يتــج منهــا "بــا ثبــت عــن الفصحـ ِ
ـاء ا َملوثـ ِ
ِ
ويشـ ُ
ـوق
ـمل كال ُم
َ
ُ ُّ ُ
َ
العــربَ ِّ :
أصــول علمي ٍ
ٍ
ِ
ــة
ولتحقيــق ذلــك ســار ابــن هشــام يف استشــهاده بلغــة العــرب عــى
بعرب َّيتِهــم" (،)6
ّ

صحــة تلــك الشــواهد ،وســامة منهــج اســتعامهلا يف تفســر الغريــب ،وفيــا يــأيت
معتــرة ،تضمــن ّ
بياهنــا:
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(( (1البيــت بــا نســبة يف عا ّمــة كتــب اللغــة ،ينظــر :الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ،لألنبــاري)151/2( ،؛ واملحكــم واملحيــط
األعظــم ،البــن ســيده)511/10( ،؛ ولســان العــرب ،البــن منظــور.)294/15( ،
(( (2السرية النبوية .)537/1( ،وهذا ُ
النقل عن أيب ُعبيدة ليس يف كتابه (جماز القرآن) ،وال يف كتبه املطبوعة.
(( (3ديوانه( ،ص ،)61وفيه" :تَعو ُذ من ِّرشها يو ًما وتَبت ُ
َهل" ،وهو أش َبه بسياق القصيدة.
(( (4السرية النبوية.)583/1( ،
(( (5رشح كفاية املتحفظ ،البن الط ّيب الفايس( ،ص.)101
(( (6االقرتاح يف أصول النَّحو ،للسيوطي)526/1( ،؛ وينظر :ملع األدلة ،البن األنباري( ،ص.)81

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

ّأو ًل :التــزم يف مــن تُؤخــذ عنهــم اللغــة :الثقــة والعدالــة .فلــم يأخــذ عــن معــروف بكــذب،

أئمــة اللغــة وح ّفاظهــا ،كــا يف قولــه:
أو جمهــول ال ُيعــرف ،بــل كان
يــرح بمــن ينقــل عنــه مــن ّ
ّ
"أخــرين أبــو زيــد األنصــاري"( ،)1و"حدّ ثنــي يونــس بــن حبيــب النحــوي"( ،)2و"أخــرين أبــو عبيــدة

النحــوي" (.)3

نــص العلــاء عــى لــزوم ذلــك يف نقــل اللغــة ،فقــال ابــن فــارس (ت395:هـــ)" :إ َّنــا
وقــد َّ

تُؤخــذ اللغــة مــن الــرواة ال ِّثقــات ذوي الصــدق واألمانــة ،و ُيتَّقــى ا ُمل َظنّــون" ( ،)4وأفــرد ابــن جنّــي
ِ
ـاب يف صــدق النَّقلــة ،وثِقــة الـ ُّـرواة َ
واحل َملــة) (.)5
(ت392:هـــ) با ًبــا يف خصائصــه بعنــوان( :بـ ٌ
ـزو لناقلــه فليــس بقــادح يف قبولــه؛ فــإن النقـ َـل عــن
ـر معـ ٍّ
ومــا نق َلــه ابــن هشــام مــن الشــواهد غـ َ
ِ
ـت موقــع شــيوخه إمامـ ًة وعدالــة" ،وقــد وقــع ذلــك
احلُ َّجــة ُح َّجـ ٌة ،لتو ُّفــر
رشط العدالــة ،وقــد علمـ َ

ـس يقــول :حدثنــي ال ِّثقـ ُة عــن العــرب .فقيــل لــه:
ـره ،وكان يونـ ُ
ـرا ،يعنــي بــه اخلليـ َـل وغـ َ
لســيبويه كثـ ً
ـميه" (.)6
ـي بعــدُ  ،فأنــا ال ُأسـ ّ
ـميه؟ قــال :هــو حـ ٌّ
ـم ال تُسـ ّ
َمــن ال ِّثقــة؟ قــال :أبــو زيــد .قيــل لــه :فلـ َ

ـمى الشــعراء يف ( )127شــاهدً ا ،ومل يتخلــف عــن
ثان ًيــا :التــزم عـ َ
ـزو الشــواهد إىل قائليهــا ،فقــد سـ ّ

ذلــك إال يف ( )15شــاهدً ا هــو يف مجيعهــا متفــرد بالنقــل؛ إذ مل أجدهــا عنــد غــره(.)7

عــى أن اجلهـ َ
ـرف ناق ُلــه؛ فقــد تقـ ّـرر عنــد أهــل اللغــة ّ
ـم
ـر إذا ُعـ َ
أن :املهـ َّ
ـل بقائــل الشــاهد ال يـ ُّ

يف الشــاهد الـ ّـراوي ال القائــل؛ ألنــه مــا بمعرفتــه ُيقبــل الشــاهد أو ُيــر ّد ،وقــد اعتمــدَ العلــا ُء مــا رواه
(( (1السرية النبوية.)56/1( ،
(( (2السرية النبوية.)537/1( ،
(( (3السرية النبوية.)55/1( ،
الصاحبي( ،ص )62طبعة الس ّيد صقر.
((ّ (4
(( (5اخلصائص)502/2( ،؛ وينظر :منه)411/1( ،؛ وملع األدلة ،لألنباري( ،ص)85؛ واملزهر ،للسيوطي.)48/1( ،
(( (6االقرتاح يف أصول النحو ،للسيوطي)628/1( ،؛ وينظر منه.)544/1( ،
(( (7وهــذه مواضعهــا :الســرة النبويــة( 363 ،359 ،311 ،305 ،89 ،55/1( ،موضعــان)( 537 ،موضعــان)،)571 ،554 ،539 ،
(.)547 ،545 ،175/2
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ـدادي (ت1093:هـــ):
ســيبويه (ت180:هـــ) عــن العــرب ممّــا ال ُيعــرف قائ ُلــه؛ ثق ـ ًة بــه ،قــال البغـ ّ
إن صــدر مــن ٍ
ُ
وتتمتُــه ْ
ّ
ثقــة ُيعتمــد عليــه ُقبــل ،وإال فــا ،وهلــذا كانــت
"الشــاهدُ
َ
املجهــول قائ ُلــه َّ
ـف بعــد سـ ٍ
ـلف ،مــع َّ
ـح َّ
أن فيهــا أبيا ًتــا عديــد ًة ُجهـ َـل
الشــواهد ،اعتمــدَ عليهــا خلـ ٌ
أبيـ ُ
ـات ســيبويه أصـ َّ
قائلوهــا ،ومــا عيــب هبــا ِ
ِ
خــرج كتا ُبــه إىل الن ِ
كثــر ،والعنايــ ُة بالعلــم
ّــاس والعلــا ُء
ناقلوهــا ،وقــد
َ
َ
ٌ
َو ِكيــدةٌ ،ونُظـ َـر فيــه و ُف ِّتــش ،فــا طعــن أحــدٌ مــن ا ُملتقدِّ مــن عليــه ،وال ا َّدعــى أ َّنــه أتــى بشـ ٍ
ـعر ُمنكــر" (.)1

ـر اهتــام ابــن هشــام بعــزو الشــواهد :تفــرده بنســبة ُجلـ ٍ
وكان مــن أثـ ِ
ـة منهــا إىل قائليهــا ،وذلــك
ّ

ـره يف نســبتها،
يف ( )6مواضــع ،فنسـ َ
ـب عــد ًدا مــن األبيــات هــي عنــد غــره بــا نســبة ،أو خالفــه غـ ُ

وهــي:

الز َبعرى يف ذلك(:)2
"قال ابن ِّ
الوغى
مطاعيم يف ا َملقرى
ُ
مطاعني يف َ
ُ
"قال ال َع ْبيس،
واسمهُ :عبيد بن وهب(:)4
ُ
بأرض َف ٍ
ِ
ــالة ال ُيســدُّ َوصيــدُ هـا

"وأنشدين أبو ُعبيدة الن ّْحوي(:)6
كتاب اهلل َّأو َل َل ِيله
متنّــى َ
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لب ِعظا ٌم ُحلو ُمها"(.)3
زباني ٌة ُغ ٌ
ِ
غري ُمنك َِر"(.)5
عيل و َمعروف هبا ُ
َّ
حــام ا َمل ِ
ِ
ِ
قاد ِر"(.)7
وآخ َره واىف َ َ

ـاب ســيبويه ( )342بيتـ ًا ،بإحصـ ِ
ـات املجهولـ ُة يف كتـ ِ
ـاء صاحــب" :بحــوث ومقــاالت
(( (1خزانــة األدب .)16/1( ،وقــد بلغــت األبيـ ُ
ِ
ِ
يف اللغــة" (ص ،)90وبلـ َ
ـر معروفــة النِّســبة.
ـغ مــا ُع ِرفـ ْ
ـت نســبتُه منهــا ( ،)233والباقــي ( )109غـ ُ
(( (2أورده ابن األنباري بال عزو يف رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات( ،ص.)404
(( (3السرية النبوية.)312/1( ،
(( (4نســبه أبــو زيــد القــريش يف مجهــرة أشــعار العــرب( ،صُ ،)17لزهــر ،وليــس يف ديوانــه ،وأورده ابــن قتيبــة بــا نســبة يف تفســر
غريــب القــرآن( ،ص.)265
(( (5السرية النبوية.)305/1( ،
(( (6البيــت بــا نســبة يف عا ّمــة كتــب اللغــة ،ينظــر :العــن ،للخليــل بــن أمحــد ،)390/8( ،ومقاييــس اللغة ،البــن فــارس،)277/5( ،
ولســان العــرب ،البــن منظــور .)294/15( ،وهــذا النقـ ُـل عــن أيب ُعبيــدة ليــس يف كتابــه (جمــاز القــرآن) ،وال يف كتبــه املطبوعة.
(( (7السرية النبوية.)537/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

أيضا(:)1
"وأنشدين ً
ِ
الليل خال ًيا
كتاب اهلل يف
متنّى َ
"قال الشاعر(:)3
الصاخ رأيتهم
قو ٌم إذا سمعوا ّ
"وقال الراجز(:)5

بور عىل ِر ْس ِل"(.)2
متَن َِّي داو َد َّ
الز َ
ما بني ُملجم ُم ِ
هره أو سافِعِ"(.)4

ٍ
فص ّيوا َ
مثل
كعصف مأكول"(.)6
ُ

ـت أحـ ٍ
ـاج ،كــا مل يستشــهدْ ببيـ ِ
ثال ًثــا :مل خيـ ُـرج يف شــواهده عــن عصـ ِ
ـور االحتجـ ِ
ـد ِمــن املو َّلدين(،)7
َْ

ثــم املخرضمــن ،وختــم بابــن َه ْر َمــة
بــل كان عا ّمــة مــن استشــهد بأشــعارهم مــن اجلاهل ّيــنّ ،
(ت176:هـــ)( )8الــذي يتو ّقــف عنــد طبقتــه االحتجــاج بالشــعر؛ وذلــك أن العلــاء حــروا زمــن

االحتجـ ِ
ـاج با َمل ْســمو ِع ابتــدا ًء مــن اجلاهليــة قبــل اإلســام بنحــو قر َنـ ْـن مــن الزمــان ،وانتهــا ًء بأواخــر
القــرن الثــاين ألهــل األمصــار ،ويمتــدُّ إىل هنايــة القــرن الرابــع ألهــل الباديــة( ،)9قــال أبــو عبيــدة

(( (1أي :أبــو عبيــدة .وهــذا النقـ ُـل عنــه ليــس يف كتابــه "جمــاز القــرآن" ،وال يف كتبــه املطبوعــة .والبيــت بــا نســبة يف عا ّمــة كتــب اللغــة،
ينظــر :الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ،لألنبــاري)151/2( ،؛ واملحكــم واملحيــط األعظــم ،البــن ســيده ،)511/10( ،ولســان
العــرب ،البــن منظــور.)294/15( ،
(( (2السرية النبوية .)537/1( ،وهذا ُ
النقل عن أيب ُعبيدة ليس يف كتابه (جماز القرآن) ،وال يف كتبه املطبوعة.
((ُ (3ينســب لعمــرو بــن معــد يكــرب ،كــا يف ديوانــه (ص ،)206واملتقدمــون ال يعزونــه كــا عنــد ابــن هشــام ،وهتذيــب اللغــة،
والصحــاح ،للجوهــري.)1230/3( ،
لألزهــري)65/2( ،؛ َّ
(( (4السرية النبوية.)311/1( ،
العجاج.
(( (5نسبه صاحب خزانة األدب )189/10( ،لرؤبة بن ّ
(( (6السرية النبوية.)55/1( ،
ٍ
(( (7املو َّلــد :هــو ا ُملحــدَ ث مــن ِّ
ـج بــيء مــن كالمهــم.
كل يشء .ويــراد هبــمَ :مــن جــا َء بعــد زمــن االحتجــاج يف العربيــة ،فــا ُي َتـ ُّ
ينظــر :لســان العــرب ،البــن منظــور)470/3( ،؛ واملزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا ،للســيوطي.)242/1( ،
(( (8إبراهيــم بــن عـ ّ
ـح جميــدٌ  ،مــات ســنة (176هـــ) .ينظــر :طبقــات ّ
الشــعراء ،البــن ا ُملعتـ ّـز
ـي ابــن َه ْر َمـ َة القـ ّ
ـريش املـ ّ
ـاعر فصيـ ٌ
ـدين ،شـ ٌ
والشــعر ّ
(ص)20؛ ّ
والشــعراء ،البــن قتيبــة( ،ص.)753
ِ
(( (9ينظر :االحتجاج ِّ
بالشعر يف اللغة ،ملحمد جبل( ،ص)83؛ وضوابط الفكر النحوي ،للخطيب.)222/1( ،
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ِ
ـعر بامـ ِ
ـرئ ال َق ْيــسُ ،
وختــم بابــن َه ْرمــة" (.)1
معمــر بــن ا ُملثنّــى (ت210:هـــ)" :افتُتــح الشـ ُ
وقــد أمجــع أهــل اللغــة عــى االحتجــاج بــكالم اجلاهل ّيــن واملخرضمــن( ،)2وأمجعــوا عــى عــدم

وأوهلــم ّ
بشــار بــن
االحتجــاج بــكالم املو ّلديــن وا ُملحدَ ثــن( ،)3وهــم "مــن جــاء بعــد عــر املائ َتـ ْـنَّ ،
ـواس(.)6( ")5
ُبـ ْـرد( ،)4وأبــو ُنـ َ

ِ
ِ
ـق ا ُملح ّققــون عــى
ـتدالل
وأ ّمــا اإلســام ّيون أو املتقدمــون "فاختلفــوا يف االسـ
بكالمهــم ،وأطبـ َ
االستشــهاد بــه ومل يعبــؤوا ِ
ِ
باخلــاف يف ذلــك" (.)7
َ

صحــة االستشــهاد ظاهر؛
راب ًعــا :اعتنــى بروايــات األبيــات ،ون َّبــه إىل اختالفهــا ،وأثـ ُـر ذلــك عــى َّ
ٍ
ُ
فقــد يكــون َّ
إحداهــا عــى األُخرى.
ـح
ترتجـ ُ
الشــاهد يف روايــة دون ُأخــرى ،وقــد َّ
وقــد أشــار إىل اختــاف الروايــات يف ( )5مواضــع ،منهــا قولــه تعــاىل( :ﮢ ﮣ ﮤ

ـب جهنّــمُّ :
كل مــا ُأوقــدت بــه .قــال
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ)[ األنبيــاء " :]98:قــال ابــن هشــامَ :ح َصـ ُ

أبــو ُذؤيــب اهلــذيل(:)8

فأطفئ وال ِ
ِ
تك ِم ً
توقد وال ُ
ضأ
ْ

ِ
ِ
كاتا.
َطري َش ُ
لنار ال ُعداة أن ت َ

ٍ
أبيــات لــه .و ُيــروى :وال ت ُ
البيــت يف
وهــذا
مؤثــر يف
َــك ُم ْ ِص ًبــا" ( ،)9فاختــاف الروايــة هنــا
ُ
ٌ

االستشــهاد بالبيــت ،إذ احلجــة يف روايــة دون أخــرى ،وإن قاربتهــا يف املعنــى .ومثلــه يف قولــه تعــاىل:
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(( (1املزهر.)411/2( ،
(( (2نقل اإلمجاع ابن الط ّيب الفايس يف رشح كفاية املتحفظ( ،ص)101؛ وينظر :اخلصائص ،البن جنّي.)79/1( ،
(( (3نقل اإلمجاع السيوطي يف االقرتاح يف أصول النَّحو)611/1( ،؛ وينظر :خزانة األدب ،للبغدادي.)5/1( ،
ـدي ســنة (167هـــ) .ينظــر :طبقــات ّ
الشــعراء ،البــن ا ُملعتـ ّـز
رأس ا ُملحدَ ثــن مــن الشــعراء وا ُملقــدَّ م فيهــم بإمجــاع الــرواة ،قت َلــه ا َملهـ ُّ
((ُ (4
(ص)21؛ واألغــاين ،لألصفهــاين.)94/3( ،
والشعر ّ
الشعراء( ،ص)193؛ ّ
مطبوع( ،ت195:هـ) .طبقات ّ
والشعراء( ،ص.)796
(( (5احلس ُن بن هانئ،
شاعر ُميدٌ
ٌ
ٌ
(( (6رشح أبيات مغني اللبيب ،للبغدادي.)391/3( ،
(( (7رشح كفاية املتحفظ( ،ص)101؛ وينظر :اخلصائص ،البن جنّي)79/1( ،؛ وخزانة األدب ،للبغدادي.)7/1( ،
(( (8ديوان اهلذليني.)163/1( ،
(( (9السرية النبوية.)359/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

(ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) [ األحــزاب" :]14:قــال ابــن هشــام :األقطــار :اجلوانــب.
ـر .قــال الفــرزدق(:)1
وواحدهــا :ق ْطــر .وهــي :األقتــار ،وواحدهــا :قـ ْ
كم ِمن ِغنًى فت ََح اإلل ُه هلم به

ٍ
البيت يف
و ُيروى :عىل األقتار .وهذا
قصيدة له" (.)2
ُ

ِ
األقطار.
واخلَ ُيل ُم ْق ِع َية عىل

ملــة مــن ِ
أهــل اللغــة اختــاف روايــات األبيــات بج ٍ
وقــد ع َّلــل ُ
ُ
واألصــل العــا ُّم
العلــل()3؛
ُ
كل الروايـ ِ
ـول ِّ
عندهــم :قبـ ُ
ـع ،وال
ـات التــي ور َدت عــن العــرب والــرواة ال ِّثقــات .فالروايـ ُ
ـات ال تتدافـ ُ
ٍ
()4
ـاريس (ت377:هـــ)" :إذا
ُتــر ُّد روايـ ٌة بروايــة إذا ث َبتَتــا عــن ثقــة إال َملعنــى يقتضيــه  ،قــال أبو عــي الفـ ّ
الضبـ َ
أضبـ َ
ـاس وموافقـ ُة ْ
األشــباه،
ـط وال َّث َبـ َ
ـط ،وعضــدَ َّ
اختلفــت الروايـ ُة وكان أحــدُ الفري َقـ ْـن ْ
ـت القيـ ُ

كان األخـ ُ
ـذ بــا َجــع هذيــن الوص َفـ ْـن َأ ْوىل و َأ ْرجــح" (.)5

وممّــا أنشــده ابــن هشــام خمال ًفــا فيــه روايــات الدواويــن قولــه" :قــال عنــرة بــن عمــرو ابــن

شــدّ اد ال َعبــي:

تركت ُمدَّ ًل
ولر َّب ِق ْر ٍن قد
ُ
ُ

َتكُو َفريصتُه ِ
كشدْ ِق األَع َل ِم"(.)6
َ

وهــو يف ديوانــه بروايــة األعلــم الشــنتمري (ت476:هـــ) ،وكــذا يف رشح التربيــزي (ت502:هـ)
ـل غانيـ ٍ
ـت" ( ،)7ومثلــه قولــه" :قــال أبــو ِخــراش اهلذيل:
ـة تركـ ُ
لــه" :وحليـ ِ َ
الضيك إذا شتا
إىل بيته يأوي َّ

ريسني ُ
عائل"(.)8
ومستن َب ٌح بايل الدّ َ

(( (1ديوانه (ص ،)265وفيه رواية" :األقتار".
(( (2السرية النبوية.)246/2( ،
(( (3تُنظر يف رشح أبيات سيبويه ،للسريايف)96/2( ،؛ واالقرتاح يف أصول النحو ،للسيوطي.)624/1( ،
(( (4ينظر :رشح ُ
اجلمل ،البن عصفور( ،ص)865؛ وفيض نرش االنرشاح ،للفايس.)516/1( ،
ِ
ِ
السبعة.)289/1( ،
((َّ (5
احلج ُة للقراء ّ
(( (6السرية النبوية.)670/1( ،
(( (7ديوان الفرزدق( ،ص)207؛ ورشح التربيزي له( ،ص.)170
(( (8السرية النبوية.)242/1( ،
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ويف ديــوان اهلذل ّيــن( :يــأوي الغريــب  ..ومهتلـ ٌ
أيضــا" :وأنشــدين( )2لعلقمــة
ـك بــايل)( ،)1وقــال ً

بــن عبــدة ،أحــد بنــي ربيعــة بــن مالــك بــن زيــد بــن منــاة بــن متيــم:
ذانب قد مالت َعصيفتُها
تَسقي َم َ

حدورها من أيت ِ
املاء َمطمو ُم"(.)3
ِّ
َ ُ

ِ
ورواية ديوانه،
ورشحه لألعلم الشنتمري (ت476:هـ)" :قد زالت َعصيفتُها" (.)4

خامســا :تفنَّــن يف ذكــر معــاين األبيــات ،وموضوعاهتــا ،ومناســباهتا ،وعــدد أبياهتــا ،وك ُثـ َـر ذلــك
ً
منــه كثــر ًة ظاهــرةً ،وذلــك مــن متــام االستشــهاد هبــا عــى الغريــب ،وفيهــا خــر معونـ ٍ
ـة عــى إيضــاح
ُ

معــاين الشــواهد ،وبيــان مطابقتهــا ل َلفظــة الغريــب يف اآليــة ،مــع ضبــط ألفاظهــا ،وحتقيــق نســبتها
لقائليهــا.

ِ
الس ـن ََّور ،الــدُّ ُس ،األرو ّيــة،
"هر ْجــتُ ،مســج ًحاّ ،
فــكان ممّــا ب ّينــه مــن غريــب ألفــاظ الشــواهدَّ :
الصــوىَ ،ه ْو َبــر ،طِ ْخ َفــة" (.)5
ا ُملصــدانُّ ،
ـرا ،يرثــي أثي َلــة ابنَــه ،يصــف إبـ ً
ـا،
وممّــا بـ ّـن مــن موضوعــات األبيــات" :يصـ ُ
ـف ظب ًيــا صغـ ً

ـار َوحــش ،يصــف ناق َتــه ،يصــف احلربــاء" (.)6
يصــف بلــدً ا ،يصــف محـ َ

أ ّمــا ذكــر عــدد األبيــات فهــو ســم ٌة عا ّمــ ٌة يف كتابــه ،مت ّيــز هبــا عــن كثــر مــن رواة الغريــب
وح ّفاظــه ،فــا يــكاد يــدع بي ًتــا إال ويذكــر بعــده" :وهــذا البيــت يف قصيـ ٍ
ـدة لــه" ( ،)7أو" :وهــذا البيــت
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(( (1ديوان اهلذليني.)149/2( ،
(( (2السرية النبوية.)670/1( ،
(( (3يعني أبا ُعبيدة.
(( (4ديوانه (ص)50؛ ورشحه لألعلم الشنتمري( ،ص.)35
(( (5ينظر :السرية النبوية.)248 ،112 ،107/2( ،)670 ،561 ،581 ،263/1( ،
(( (6ينظر :السرية النبوية.)174/2( ،)674 ،561 ،557 ،550 ،305 ،303/1( ،
(( (7ينظر :السرية النبوية.)303 ،246 ،216/2( ،)569 ،535 ،533 ،530/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

ـات لــه" ( ،)1أو حيــدّ د نــوع األبيــات فيقــول" :وهــذا البيــت يف أرجـ ٍ
يف أبيـ ٍ
ـوزة لــه" ( ،)2ور ّبــا حــدّ د
عــدد أبيــات القصيــدة فقــال" :وهــذا البيــت يف ثالثــة أبيـ ٍ
ـات لــه" ( .)3وقــد زاد فعلــه ذلــك عــن ()70

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

حل ْســحاس مــن بنــي
[ األحــزاب" :]26:قــال ابــن هشــام( :)4قــال ُسـ َ
حل ْســحاس ،وبنــو ا َ
ـحيم عبــدُ بنــي ا َ

أســد بــن خزيمــة(:)5

نساء َتي ٍم يبت َِدرن الص ِ
ياصيا.
َّ
َ
ُ

وأصبحت ال ّث ُ
وأصبحت
ريان ّصعى
َ

ٍ
قصيدة له.
البيت يف
وهذا
ُ

أيضا :القرون .قال النابغة اجلعدي(:)6
والصيايص ً
َّ
هطــي حتــى َب ِقيــــــ
َو َســا َد ِة َر
َ

كص ِ
ـت َفردا ِ
يص َية األ ْع َض ِ
ب.
ُ ً

ٍ
قصيدة له.
البيت يف
املوت ساد َة َرهطي .وهذا
أصاب
يقول:
ُ
ُ
َ
وقال أبو دؤاد اإليادي(:)7

فذ َعرنا سحم الص ِ
ياص بأيديـــــ
َ ْ ُ ْ َ َّ

وقار.
َضح من الك َ
ـه ّن ن ٌ
ُح ْيل ُ

(( (1ينظر :السرية النبوية.)304 ،303 ،112/2( ،)550 ،524 ،106/1( ،
(( (2ينظر :السرية النبوية.)114 ،107/2( ،)581 ،358 ،272/1( ،
(( (3ينظر :السرية النبوية.)547/2( ،
"والصيايص :احلصون واآلطام التي كانوا فيها".)249/2( .
(( (4قال ابن إسحاق (ت150:هـ) قبل ذلك:
ّ
ذكره ابن هشام ،وهو يف النكت والعيون ،للاموردي)393/4( ،؛ ويف ديوان النابغة اجلعدي( ،ص:)192
(( (5أقدم من َ
وأصبحت
فأصبحت الثريان َغرقى
َ
َ

الصياصيا.
نسا ُء َتيم يلتقطن َّ

الســهييل يف الــروض األُ ُنــف )340/6( ،وقــال ّ
إن" :أمحــد بــن داود أنشــده يف
ـح أهنــا روايـ ٌة لبيــت ُسـ َ
واألصـ ّ
ـحيم؛ فقــد نسـ َبه لــه ّ
ِ
الصياصيــا" ،ومل يقــل" :يبتــدرن" ،ومل أجــده فيــا وصــل إلينــا مــن كتــاب "لنبــات" أليب
كتــاب (النبــات) لــه فقــال فيــه" :يلتقطــن َّ
حنيفــة الدينــوري أمحــد بــن داود (ت282:هـ)".
(( (6ديوانه( ،ص.)31
(( (7مل أجده عند غري ابن هشام.
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ٍ
قصيدة له.
البيت يف
وهذا
ُ
للنســاجني .فيــا أخــرين أبــو عبيــدة ،وأنشــدين( )1لدُ َريــد بــن
والصيــايص ً
َّ
أيضــا :الشــوك الــذي ّ

جل َشــميُ ،ج َشــم بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن(:)2
ِّ
الص ّمــة ا ُ
مــاح ُ
تنوشــه
ُ
والر ُ
نظرت إليــه ّ

ٍ
البيت يف
وهذا
قصيدة له" (.)3
ُ

الصيايص يف الن ِ
املمدَّ ِد.
كوق ِع َّ
َ
ّسيج َ

ِ
سادســا :ومــن مظاهــر عنايتــه بالشــواهد وحتقيقها :إكثــاره من ذكــر أنســاب الشـ ِ
والتعريف
ـعراء،
ً

هبــم ،ومتييزهــم عنــد االشــتباه ،فقــد عـ َّـرف بالشــعراء يف ( )31موض ًعــا ،منهــم :األعشــى ،وأميــة بــن

والعجــاج ،وذو
حجــر ،هنــار بــن تَوســعة ،واألجــدع،
ّ
الصلــت ،والنّابغــة اجلعــدي ،و َأوس بــن َ
أيب ّ
الر ّمــة ،واألخطــل ،وابــن َه ْرمــة (.)4

تضمــن تن ّق ًصــا ملســلم ،أو مــا ُيســتحيا
ســاب ًعا :تع َّفــف يف شــواهده عـ ّـا ُيتأ َّثــم منــه مــن املعــاين؛ ممّــا ّ

مــن ذكــره مــن املعــاين النازلــة ،وقــد أشــار إىل ذلــك يف مقدمــة كتابــه ،فقــال" :وتـ ٌ
ـض مــا
ـارك بعـ َ

ذكرهــا مل َأر أحــدً ا مــن أهــل العلــم بالشــعر يعر ُفهــا،
ـعارا َ
ذكــره ابـ ُن إســحاق يف هــذا الكتــاب  ،..وأشـ ً
بعضهــا َي ْشـنُع احلديـ ُ
أيضــا
ـض النــاس ِذكـ ُـره" ( ،)5كــا ظهــر ذلــك ً
ـض يســو ُء بعـ َ
ـث بــه ،وبعـ ٌ
وأشــيا َء ُ
ترصفاتــه يف كتابــه(.)6
رص ً
حيــا يف بعــض ّ
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والبيت فيه" :وما راعني إال الرماح ت ُ
َنوشه".
(( (1ينظر :جماز القرآن.)136/2( ،
ُ
(( (2ديوانه( ،ص.)63
(( (3السرية النبوية.)249/2( ،
(( (4ينظر :السرية النبوية.)545 ،248/2( ،)663 ،561 ،309 ،36 ،43 ،14/1( ،
(( (5السرية النبوية.)4/1( ،
(( (6ينظر :السرية النبوية.)32 ،11/2( ،)567 ،413 ،361 ،268/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

وهــذا وإن كان مذه ًبــا اختــاره ابــن هشــام وســار عليــه ،غــر أن عا َّمــة العلــاء مــن أهــل اللغــة
ـت إىل مــا يف الشــاهد مــن املعــاين النازلـ ِ
والغريــب والتفســر ِ
ـة ومــا ُيســتحيا
وغريهــم عــى أنــه :ال ُيلت َفـ ُ
ِ
مــن ِذكــره؛ َّ
وجــه كالم العــرب ،ومــا أرادوه مــن املعــاين ،دون مــا
ألن الغـ َ
ـرض مــن إيرادهــا معرف ـ ُة ْ

ـعر
ســوى ذلك مــن قبيــح األلفاظ واألغــراض ،ويف ذلــك يقول اجلرجــاين (ت471:هـــ)" :راوي الشـ َ
ٍ
ِ
ـر باطـ ً
ـا ،أو
حــاك ،وليــس عــى احلاكــي عيــب ،وال عليــه تَبِعــة ،إذا هــو مل يقصــد بحكايتــه أن ينـ َ

ـعر ،ومــن
ـلم ،وقــد حكــى اهلل تعــاىل كال َم الكفــار .فان ُظـ ْـر إىل الغــرض الــذي ُر َ
وي لــه الشـ ُ
َيســو َء ُمسـ ً

أجلــه ُأريــد ،ولــه ُد ِّون  ،..وقــد استشــهد العلــا ُء ل َغريــب القــرآن وإعرابــه باألبيــات فيهــا ال ُفحـ ُ
ـش،
ِ
ـم مل َي ِع ْبهــم ذلــك؛ إ ْذ كانــوا مل يقصــدوا إىل ذلــك ال ُفحـ ِ
ـش ومل ُيريــدوه ،ومل
وفيهــا ذكـ ُـر الفعــل ال َقبيــح ،ثـ َّ
ـعر مــن أجلــه" ( ،)1وقــال اآللــويس (ت1270:هـــ)" :وقــد َذ َّم العلــا ُء جريـ ًـرا والفــرزدق
َيـ ْـر ُووا الشـ َ
ـراب وغـ ِ
ِ
يذ ّمــوا َمــن استشــهد بذلــك عــى إعـ ٍ
هتاجيهــا ،ومل ُ
ـره مــن ِعلــم اللســان" (.)2
يف

ـرة مــن ألفــاظ العــرب وأســاليب ِ
ـرة وافـ ٍ
ـوت ذخـ ٍ
كالمهــا،
كــا أن يف تــرك مثــل تلــك الشــواهد َفـ ُ
ِ
ـكري (ت395:هـــ)" :عــى َّ
أن العلــا َء لــو تركــوا رواي ـ َة
ومــا يتبــع ذلــك مــن أحوالــا ،قــال العسـ ّ
ِ
جــ ٌة َم ْوفــورةٌ ،يف مثــل شــعر الفــرزدق
ســخيف الشــعر لســق َط ْت عنهــم فوائــدُ كثــرةٌ،
وحماســ ُن َ َّ
ِ
ِ
عيــث واألخطــل،
وجريــر وال َب
وغريهــم" (.)3
ثامنًــا :مــن جليــل مــا مت ّيــز بــه ابــن هشــام فيــا أورده مــن شــواهد غريــب القــرآن :انفــراده بذكــر

شــواهد مل تُنقــل عــن غــره .فقــد وقفــت لــه عــى ( )21شــاهدً ا مل أجدهــا عنــد غــره ،وهــذا رسدهــا:
" -1قال الشاعر:
أصبحت للدِّ يـــ
النبي
َ
مي َّ
يا َس َّ
(( (1دالئل اإلعجاز( ،ص.)12
(( (2روح املعاين.)201/19( ،
(( (3ديوان املعاين.)431/1( ،
(( (4السرية النبوية.)571/1( ،

ِ
هريا"(.)4
ن قــوا ًما ولإلمــا ِم َظ ً
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" -2قال الشاعر:
رتنًا يف ال َق ْوس أ ْف َتنَني
لو ُ
كنت ُم َ

األخ َزر ِ
" -3قال أبو ْ
احل ّمين ،واسمه ُقتيبة:

أح ِ
بار"(.)1
اين ْ
منها الكال ُم ور ّب َّ

ي َهر
السد ِم"(.)2
َ
َْ
أجواف املياه ُّ
" -4قال الشاعر:

ِ
كرهيـــا
َ
شاب باملاء منه ُم ْه ًل ً

" -5قال الشاعر:
محيم ا ُمل ِ
هل َي َر ُعــه
يسقـــيه ريب َ

ِ
ثم َّ
عل ا ُمل َ
تون بعــــد الن
ِّهـــــال"(.)3
َّ
فهو يف بطنه ِص ْه ُر"(.)4
َيشوي الوجوه ْ

" -6قال الشاعر:
فأبرص َضو َءها
حض ْأ ُت له ناري
َ
َ

كان لوال َح ْض َأ ُة ِ
وما َ
النار هيتدي"(.)5

" -7قال الشاعر:

الوصائل يف ُش ٍ
ِ
َ
يف ِح َّق ٌة
حول
َ

واحلاميات
ب"(.)6
ُ
والس َّي ُ
ظهورها ُّ
َ

" -8قال الك َُميت بن زيد:
تفرقت األمور َبوجهتَيهـــم
َّ
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ِ
بري من
القبيـــل" (.)7
فام عرفوا الدّ َ

(( (1السرية النبوية.)554/1( ،
(( (2السرية النبوية.)534/1( ،
(( (3السرية النبوية.)363/1( ،
(( (4السرية النبوية.)363/1( ،
(( (5نقلــه أبــو ســعيد السـكّري (ت275:هـــ) ،يف رشح أشــعار اهلذليــن ،)223/1( ،عــن ابــن هشــام (ت218:هـــ) ،وقــد وقــع فيــه
تصحيــف ،وصوابــه مــا أورده ابــن هشــام (ت218:هـــ).
(( (6السرية النبوية.)89/1( ،
(( (7السرية النبوية.)310/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

الصلت:
" -9قال ُأم ّية بن أيب ّ

فام أنابوا لس ْل ٍم حني ت ِ
ُنذ ُرهم
ُ َ

ُر ْس ُل اإلله وما كانوا له َع ُضدا"(.)1

الصلت:
" -10قال ُأم ّية بن أيب ّ

ول شياطينِهم ُ
َح َ
أبابيل ِرب ّيـ

األخ َزر ِ
" -11قال الشاعر وهو أبو ْ
احل ّمين ،من متيم:

دسورا"(.)2
ـون َشدّ وا َسن ََّو ًرا َم ُ

ِ
قو ِم"(.)3
سا بأطراف ال َقنا ا ُمل َّ
َد ْ ً

" -12قال الشاعر:

فقلت هلا ال جتزعي أم ٍ
مالك
ُ
َّ

عىل ا ْبنَ ْيك ْ
ُ
لئيم
رشاها"(.)4
إن عبدٌ ٌ

" -13قال أبو ُز َبيد الطائي ،واسمه َحرمل ُة بن املنذر:
سنفات كأنن َقنا ِ
اهلنـ
ُم
ٌ ّ

جيف جدْ ب ا َملر ِ
لطول الو ِ
ِد
ود"(.)5
ِ َ
َ َ ُ

" -14قال الفرزدق(:)6
كلب عىل الناس أ ُّينا
وإ ْذ ن ََح َبت ٌ

للج ِ
وأفض ُل"(.)7
زيل َ
عىل الن َّْحب أعطى َ

" -15قال مالك بن َنويرة الريبوعي:
غري أنّني
وما ِ َل ن َْح ٌ
ب عندهم َ

الشدُ ن ُّ
ست ما تَبغي من ُّ
الش ْج ِر"(.)8
تلم ُ
َّ

(( (1السرية النبوية.)674/1( ،
(( (2السرية النبوية.)112/2( ،
(( (3السرية النبوية.)112/2( ،
(( (4السرية النبوية.)175/2( ،
(( (5السرية النبوية.)193/2( ،
(( (6ليس يف ديوان الفرزدق طبعة عيل فاعور ،وال طبعة دار بريوت ،وال يف رشح ديوانه إليليا احلاوي.
(( (7السرية النبوية.)248/2( ،
(( (8السرية النبوية.)248/2( ،
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" -16قال أبو دؤاد اإليادي:

فذ َعرنا سحم الص ِ
ياص بأيديـ
َ ْ ُ ْ َ َّ

وقار"(.)1
َضح من الك َ
ـه ّن ن ٌ
ُح ْيل ُ

" -17قال الشاعر:

ِ
اآلالل َب ْيني
فال ٌّإل ِمن

وبينَكم فال ت َْأ ُل َّن ُجهدً ا" (.)2

" -18قال األجدع بن مالك اهل َ ْمداين ،وهو أبو َمرسوق بن األجدع الفقيه:
وكان علينا ِذ َّم ٌة أن ُت ِ
اوزوا

حسان بن ثابت(:)4
" -19قال ّ
لذ ِّل ن ٍ
عت ُ
َفس
مهزتُك
فاختض ُ
َ
َ

ِ
ِمن
ْكرا"(.)3
األرض َمعرو ًفا إلينا و ُمن ً
كالش ِ
ٍ
تأج ُج ُّ
واظ"(.)5
بقافية َّ

" -20قال الشاعر:

لت َولِيج ًة
واع َل ْم بأنّك قد ُج ِع َ

غري َم ُش ِ
وب"(.)6
حلت َ
ساقوا إليك ا َ
ْف َ

درة
عصعة(:)7
اخلارجي ،أحدُ بني هالل بن عامر بن َص َ
ّ
" -21قال حبيب بن ُخ َ
ِ
يب إنا يف َم ٍ
عرش ذه َبت
يا ط ُ
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سعاتم يف التَّبار وال َّت َب ِ
ب" (.)8
َم ُ

(( (1السرية النبوية.)249/2( ،
(( (2السرية النبوية.)545/2( ،
(( (3السرية النبوية.)545/2( ،
(( (4يف ديوان حسان( ،ص )153قصيدة ُيشبه أن يكون هذا البيت منها.
(( (5السرية النبوية.)356/1( ،
(( (6السرية النبوية.)547/2( ،
ِ
(( (7هذا ّمما فات د .إحسان عباس مجعه من شعر حبيب بن ُخدْ رة يف شعر اخلوارج( ،ص.)210
(( (8السرية النبوية.)352/1( ،

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

أيضــاَ :ســب ُقه يف ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقـ ُ
ـل مــن بعــده
تاسـ ًعا :وممّــا تفـ ّـرد بــه ابــن هشــام ً

عنــه .وقــد وقفــت لــه مــن هــذا عــى ( )9شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا ،ويغلــب عــى الظ ـ ّن أنــه
املصــدر فيهــا ،وهــذا بياهنــا:
" -1قال الك َُميت(:)1
ُنت قب َله
ليتَني ك ُ

ضجعا" (.)2
تبو ُ
أت َم َ
قد ّ

" -2قال أمية بن أيب الصلت الثقفي(:)3
إذ أتى موهنًا وقد نام َصحبي

وسجا ُ
الليل بالظالم ال َبهي ِم"(.)4

" -3قال الشاعر(:)5
نقص ًة
َأل َب َ
ست قو َمك َمزا ًة و َم َ

جو َة ِ
حتى ُأبيحوا َ
الدار"(.)6
وخ َّلوا َف َ

ـض احلديـ ِ
()7
ـث ِص ُ
قالا
" -4قــال متيــم بــن أيب ُمقبــل ،أحــدُ بنــي عامــر بــن َصعص َعة َ :مذاويــدُ بالبِيـ ِ َ

الر ْكـ ِ
وجفــوا"(.)8
ْب َأ َ
الرك ُ
ـب أحيا ًنــا إذا َّ
عــى َّ

" -5وقال صخر بن عبد اهلل اهلذ ّيل ،وهو صخر ال َغ ّي(:)9
ِ
ومن ك ٍ
َبري َن َف ٌر زباني ْة"(.)10

للهنائي( ،ص)681؛ ومجهرة اللغة ،البن دريد.)1094/2( ،
(( (1ينظر :املنتخب من كالم العربُ ،
(( (2السرية النبوية.)106/2( ،
(( (3ينظر :الزاهر يف معاين كلامت الناس ،لألنباري.)334/1( ،
(( (4السرية النبوية.)242/1( ،
(( (5أنشدَ ه اب ُن ّبري بال نسبة ،ينظر :لسان العرب.)148/15( ،
(( (6السرية النبوية.)305/1( ،
(( (7ينظر :أساس البالغة ،للزخمرشي.)320/1( ،
(( (8السرية النبوية.)193/2( ،
(( (9ينظر :رشح أشعار اهلذليني ،للسكري.)280/1( ،
( (1(1السرية النبوية.)312/1( ،
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" -6وقد قال اخلَطِيم التميمي يف اجلاهلية(:)1
ُ
الرجال زياد ًة
نيم تداعاه
َز ٌ
" -7قال الشاعر(:)3

يف ح َّل ِ
بأرضنا
و ُكنّا إذا ما ّ
الض ُ َ

كام ِزيدَ يف َع ِ
رض األدي ِم
األكارع"(.)2
ُ
س َفكْنا ِدماء البدْ ِن يف ت ِ
ُربة احل ِ
ال" (.)4
َ ُ
َ
َ

" -8وقــال هنــار بــن تَوســعة ،أحــدُ بنــي تيــم الــات بــن ثعلبــة بــن ُعكابــة بــن صعــب بــن عــي

بــن بكــر بــن وائــل .قــال ابــن هشــام :هــؤالء مـ ِ
ـوال بنــي حنيفــة(:)5
قفي َرك ٌْض
ونجى
َ
ّ
يوسف ال َّث َّ
ولو أ ْد َركنَــه َل َق َضيـن ن َْح ًبـا

ِد ٌ
وقــع ال ِّلـوا ُء
راك بعــد ما
َ

ُــل ُم َط َ
بـــه ولك ِّ
ـأ ٍة ِوقا ُء"(.)6

" -9قال ُس َحيم عبدُ بني احلَ ْسحاس ،وبنو احلَ ْسحاس من بني أسد بن خزيمة(:)7
وأصبحت ال ّث ُ
وأصبحت
ريان ّصعى
َ

نساء َتي ٍم يبت َِدرن الص ِ
ياصيا"(.)8
َّ
َ
ُ

(( (1ينظر :لسان العرب.)277/12( ،
(( (2السرية النبوية.)361/1( ،
(( (3ينظر :لسان العرب.)191/11( ،
(( (4السرية النبوية.)539/1( ،
(( (5ينظر :املعارف ،البن قتيبة( ،ص)396؛ وأنساب األرشاف ،للبالذري.)292/6( ،
(( (6السرية النبوية.)248/2( ،
(( (7أورده املاوردي يف النكت والعيون .)393/4( ،ويف ديوان النابغة اجلعدي( ،ص:)192
وأصبحت
فأصبحت الثريان َغرقى
َ
َ
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الصياصيا.
نسا ُء َتيم يلتقطن َّ

الســهييل يف الــروض األُ ُنــف )340/6( ،وقــال ّ
إن" :أمحــد بــن داود أنشــده يف
ـح أهنــا روايـ ٌة لبيــت ُسـ َ
واألصـ ّ
ـحيم؛ فقــد نسـ َبه لــه ّ
ِ
الصياصيــا) ،ومل يقــل( :يبتــدرن)" ،ومل أجــده فيــا وصــل إلينــا مــن كتــاب (النبــات) أليب
كتــاب (النبــات) لــه فقــال فيــه( :يلتقطــن َّ
حنيفــة الدينــوري أمحــد بــن داود( ،ت282:هـ).
(( (8السرية النبوية.)249/2( ،
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A
يس متام هذا البحث ،وأسأله مزيد توفيقه ،وقد أثمر من النتائج اآليت:
احلمد هلل الذي ّ
 -1بــرزت إمامــة ابــن هشــام إضاف ـ ًة إىل (علــم الســرة) يف ثالثــة أمــور :علمــه بغريــب اللغــة،

وحفظــه لشــواهدها ،ومعرفتــه باألنســاب.

كثريا من غريب اللغة وشواهدها.
 -2أضاف ابن هشام إىل سرية ابن إسحاق ً
علم ً
فس ابن هشام يف كتابه ( )111لفظة من ألفاظ غريب القرآن الكريم.
َّ -3
 -4استشهد عليها بـ ( )202شاهدً ا ،جاءت موزع ًة عىل اآليت:
• ( )27شاهدً ا من القرآن الكريم بنسبة (.)%13.4
• ( )2شاهدان من القراءات بنسبة (.)%1
• ( )2شاهدان من السنة النبوية بنسبة (.)%1
• ( )9شواهد من أقوال السلف بنسبة (.)%4.4
• ( )162شاهدً ا من كالم العرب بنسبة ( ،)%80.2وكان منها:
من ِّ
الشعر ( )142بنسبة ( ،)%87.7ومن النثر ( )20بنسبة (.)%12.3
 -5أكثر َ
النقل عن أيب عبيدة معمر بن املثنى (ت ،)210:وله عنه نقول ليست يف كتبه املطبوعة.
 -6ســار ابــن هشــام يف حتديــد مــن تُؤخــذ عنهــم اللغــة ،وعــزو الشــواهد ،والتــزام عصــور

االحتجــاج ،عــى األصــول املشــهورة ألهــل اللغــة ،واملعتــرة عندهــم قبلــه وبعــده.

 -7اعتنــى بروايــات األبيــات ،وتفنَّــن يف ذكــر معانيهــا ،وموضوعاهتــا ،ومناســباهتا ،وعــدد
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ِ
ِ
والتعريــف هبــم.
الشــعراء،
أبياهتــا ،وأكثــر مــن ذكــر أنســاب
ـب خيتــار أكثــر أهــل اللغــة
 -8تع َّفــف يف شــواهده عـ ّـا ُيســتحيا منــه مــن املعــاين ،وذلــك مذهـ ٌ

خال َفــه.

 -9انفرد بذكر شواهد مل تُنقل عن غريه ،وقد بلغت ( )21شاهدً ا مل أجدها عند غريه.
 -10وممّــا تفـ ّـرد بــه َســب ُقه يف ذكــر شــواهد غريــب القــرآن ونقـ ُـل مــن بعــده عنــه ،ولــه مــن هــذا

( )9شــواهد هــو أقــدم مــن ذكرهــا ،ويغلــب عــى الظـ ّن أنــه املصــدر فيهــا.

وممّا يوىص به يف ختام هذا البحث:
ربزيــن الذيــن
 -1متابعــة اســتخراج (غريــب القــرآن) وشــواهده مــن بطــون كتــب أئمــة اللغــة امل ّ

يرجــع إليهــم يف علــم الغريــب وأشــعار العــرب.

 -2ختصيــص الشــواهد الشــعرية عنــد ابــن هشــام بدراســة مفــردة؛ ملــا لــه مــن التم ّيــز يف هــذا

البــاب والتفـ ّـرد فيــه.

الســر يف أقــوم طريــق ،واحلمــد هلل رب
وبــاهلل تعــاىل التوفيــق ،وهــو املســؤول أن يعيننــا عــى ّ

العاملــن.
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 .1أســاس البالغــة ،أليب القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري جــار اهلل (ت538 :هـــ) ،
حتقيــق :حممــد عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1419 ،1هـــ.

 .2األصمعيــات ،لألصمعــي أبــو ســعيد عبــد امللــك بــن قريــب بــن عــي بــن أصمــع (ت216 :هـ) ،
حتقيــق :أمحــد شــاكر وعبــد الســام هــارون ،دار املعــارف  -مــر ،ط1993 ،7م.

 .3األغــاين ،أليب الفــرج األصفهــاين عــي بــن احلســن بــن حممــد بــن أمحــد بــن اهليثــم املــرواين األموي
(ت356 :هـــ) ،حتقيــق :إحســان عباس ،وآخــرون ،دار صادر  -بــروت ،ط1423 ،1هـ.

 .4اإلمــاء املختــر يف رشح غريــب الســر ،أليب ذر اخلشــني مصعــب بــن حممــد (أيب بكــر) بــن
مســعود اخلشــنى اجليانــى األندلــي ،أبــو ذر ،ويعــرف كأبيــه ،بابــن أيب الركــب (ت604 :هـــ) ،

حتقيــق :بولــس برونلــه ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت.

 .5إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة ،جلــال الديــن أبــو احلســن عــي بــن يوســف القفطــي (ت646 :هـ)
 ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار الفكــر  -القاهــرة ،ط1406 ،1هـ.

 .6أنســاب األرشاف ،ألمحــد بــن حييــى بــن جابــر بــن داود ال َبـ َ
ـا ُذري (ت279 :هـــ)  ،حتقيــق :ســهيل
زكار ورفيقــه ،دار الفكــر  -بــروت ،ط1417 ،1هـ.

 .7بحــوث ومقــاالت يف اللغــة ،لرمضــان عبــد التــواب (ت1422 :هـــ)  ،مكتبــة اخلانجــي  -القاهرة،
ط1415 ،3هـ.

 .8البدايــة والنهايــة ،أليب الفــداء إســاعيل بــن عمــر بــن كثــر القــريش البــري ثــم الدمشــقي
(املتــوىف774 :هـــ)  ،حتقيــق :ســامي حممــد الســامة ،دار طيبــة ،ط1420 ،2هـــ.
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ـي الشــاطبية والــدُّ َّرة ،لعبــد الفتــاح بــن
 .9البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر املتواتــرة مــن طري َقـ ْ
عبــد الغنــي بــن حممــد القــايض (ت1403 :هـــ)  ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت.

 .10الربهــان يف علــوم القــرآن ،أليب عبــد اهلل بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن هبــادر الزركــي
(ت794 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار عــامل الكتــب1424 ،هـــ.

 .11بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
(ت911 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،املكتبــة العرصيــة  -صيدا.

الــرزاق احلســيني ،أبــو
حممــد بــن عبــد
ّ
ملحمــد بــن ّ
 .12تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوسّ ،
الزبيــدي (ت1205 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســتار أمحــد فــراج ،مطبعــة
الفيــض ،املل ّقــب بمرتــىَّ ،

حكومــة الكويــت1385 ،هـــ.

 .13تاريــخ اإلســام ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي
(ت748 :هـــ)  ،حتقيــق :عمــر التدمــري ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت ،ط1413 ،2هـــ.

 .14تاريــخ ابــن يونــس املــري ،لعبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن يونــس الصــديف ،أبــو ســعيد
(ت347 :هـــ)  ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1421 ،1هـــ.

 .15التحريــر والتنويــر ،ملحمــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي
(ت 1393 :هـــ)  ،نــر الــدار التونســية.

 .16تفسري احلسن البرصي ،ملحمد عبد الرحيم ،دار احلديث ،القاهرة.
 .17تفســر القــرآن العظيــم ،لإلمــام عــاد الديــن أيب الفــداء إســاعيل بــن كثــر القــريش الدمشــقي
املعــروف بابــن كثــر (ت 774 :هـــ)  ،حتقيــق :أســعد الطيــب ،مكتبــة نــزار البــاز ،ط1419 ،3هـــ.

 .18تفســر جماهــد ،أليب احلجــاج جماهــد بــن جــر التابعــي املكــي القــريش املخزومــي (ت104 :هـــ)
حتقيــق :حممــد عبــد الســام ،دار الفكــر اإلســامي احلديثــة  -مــر ،ط1410 ،1هـــ.
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 .19تنبيــه الرجــل العاقــل عــى متويــه اجلــدل الباطــل ،لشــيخ اإلســام أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن
عبــد الســام ابــن تيميــة (ت 728 :هـــ)  ،حتقيــق :عــي حممــد العمــران ،وحممــد عزيــر شــمس،
دار عــامل الفوائــد  -مكــة املكرمــة ،ط1425 ،1هـــ.

 .20هتذيــب الكــال يف أســاء الرجــال ،جلــال الديــن أيب احلجــاج يوســف املــزي (ت 742 :هـــ) ،
حتقيــق :بشــار معــروف ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط1400 ،1هـــ.

 .21هتذيــب اللغــة ،ملحمــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،أبــو منصــور (ت370 :هـــ)  ،حتقيــق:
حممــد مرعــب ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،ط2001 ،1م.

 .22التيجــان يف ملــوك محــر ،لعبــد امللــك بــن هشــام بــن أيــوب احلمــري املعافــري ،أبــو حممــد،
مجــال الديــن (ت213 :هـــ)  ،مطبعــة دائــرة املعــارف العثامنيــة  -بلكنــو اهلنــد ،ط1347 ،1هـــ.

 .23جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،ملحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي،
أبــو جعفــر الطــري (ت310 :هـــ)  ،حتقيــق :عبداملحســن الرتكــي ،دار هجــر ،ط1422 ،1هـ.

ـورة بــن موســى بــن الضحــاك الرتمــذي
 .24جامــع الرتمــذي ،أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْ
(ت279 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد شــاكر ،مصطفــي البــايب احللبــي  -مــر ،ط1395 ،2هـ.

 .25مجــال القـ ّـراء وكــال اإلقــراء ،لعــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين املــري الشــافعي ،أبــو
احلســن ،علــم الديــن الســخاوي (ت643 :هـــ)  ،حتقيــق :مــروان العطيــة ،ورفيقــه ،دار املأمــون

للــراث  -دمشــق ،ط1418 ،1هـ.

 .26مجهــرة أشــعار العــرب ،أليب زيــد حممــد بــن أيب اخلطــاب القــريش (ت170 :هـــ)  ،حتقيــق :عــي
البجــادي ،هنضــة مــر للطباعــة.

ِ
 .27االحتجــاج ِّ
اللغــة  -الواقــع وداللتــه ،ملحمــد حســن جبــل ،دار الفكــر العــريب -
بالشــعر يف
القاهــرة1986 ،م.
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للقــراء الس ِ
ِ
الفــاريس األصــل ،أبــو عــي
ــبعة ،للحســن بــن أمحــد بــن عبــد الغفــار
احلجــ ُة
َّ .28
ّ
ّ
(ت377 :هـــ)  ،حتقيــق :بــدر الديــن قهوجــي ،وبشــر جوجيــايب ،دار املأمــون – دمشــق ،بــروت،
ط1413 ،2هـ.

املفضليــات واألصمعيــات ،لعــي بــن ســليامن بــن الفضــل ،أبــو املحاســن ،املعــروف
.29
االختياريــن ّ
َ
باألخفــش األصغــر (ت315 :هـــ)  ،حتقيق:فخــر الديــن قبــاوة ،دار الفكــر املعــارص -بــروت،

ط1420 ،1هـ.

 .30خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب ،لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي (ت1093 :هـــ) ،
حتقيــق :عبــد الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجــي  -القاهــرة ،ط1418 ،4هـــ.

 .31اخلصائــص ،أليب الفتــح عثــان بــن جنــي املوصيل (ت392 :هـــ)  ،حتقيــق :عبد احلميــد هنداوي،
دار الكتــب العلمية  -بــروت ،ط1421 ،1هـ.

 .32خلــق أفعــال العبــاد ،ملحمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري ،أبــو عبــد اهلل
(ت256 :هـــ)  ،حتقيــق :أســامة حممــد اجلــال ،مكتبــة أبــو بكــر الصديــق ،ط1423 ،1هـــ.

 .33الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
(ت911 :هـــ)  ،دار الفكــر  -بــروت.

 .34دالئــل اإلعجــاز ،أليب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد الفــاريس األصــل ،اجلرجاين
الــدار (ت471 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــود حممد شــاكر ،مطبعة املــدين  -القاهــرة ،ط1413 ،3هـ.

 .35ديــوان األعشــى الكبــر ميمــون بــن قيــس ،مليمــون بــن قيــس بــن جنــدل مــن بنــي قيــس بــن
ثعلبــة الوائــي ،أبــو بصــر (األعشــى الكبــر) ،حتقيــق :حممــد حســن ،مكتبــة اآلداب باجلامميــز.

 .36ديــوان حســان بــن ثابــت ،حلســان بــن ثابــت األنصــاري  ،حتقيــق :وليــد عرفــات ،دار صــادر -
بــروت2006 ،م.
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 .37ديــوان ذي الرمــة رشح أيب نــر الباهــي بروايــة ثعلــب ،أليب نــر أمحــد بــن حاتــم الباهــي
(ت 231 :هـــ) حتقيــق :عبــد القــدوس أبــو صالــح ،مؤسســة اإليــان  -جــدة ،ط1402 ،1هـــ.

ــز ِن ،حتقيــق :عــي
 .38ديــوان زهــر بــن أيب ســلمى ،لزهــر بــن أيب ُســ ْلمى ربيعــة بــن ربــاح ا ُمل َ
فاعــور ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1408 ،1هـــ.

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

عيســى الشــنتمري األندلــي (ت476:هـــ) ،حتقيــق :دريــة اخلطيب ،املؤسســة العربية للدراســات
والنــر -بــروت ،ط2000 ،2م.

 .40ديــوان علقمــة بــن عبــدة ،لعلقمــة بــن َعبــدة بــن نــارشة بــن قيــس ،مــن بنــي متيــم ،حتقيــق:
ســعيد نســيب مــكارم ،دار صــادر -بــروت ،ط1996 ،1م.

 .41ديــوان عمــرو بــن معــدي كــرب الزبيــدي ،لعمــرو بــن معــدي كــرب بــن ربيعــة بــن عبــد اهلل
الزبيــدي (ت21 :هـــ) ،حتقيــق :مطــاع الطرابيــي ،جممــع اللغــة العربيــة  -دمشــق ،ط1405 ،2هـــ.

 .42ديــوان عنــرة ،لعنــرة بــن عمــرو بــن شــداد بــن معاويــة بــن قــراد العبــي ،حتقيــق :حممــد ســعيد
مولــوي ،املكتب اإلســامي1390 ،هـ.

 .43ديــوان الفــرزدق ،هلَــاَّ م بــن غالــب بــن صعصعــة التميمــي الدارمــي أبــو فــراس الشــهري

بالفــرزدق ،حتقيــق :عــي فاعــور ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط1407 ،1هـــ .وطبعــة دار
بــروت.

 .44ديــوان املعــاين،أليب هــال احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد بــن حييــى بــن مهــران
العســكري (ت :نحــو 395هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد ســليم غانــم ،دار الغــرب اإلســامي ،ط،1

1424هـ.

 .45ديــوان النابغــة اجلعــدي ،لقيــس بــن عبــد اهلل بــن ُعــدَ س بــن ربيعــة اجلعــدي العامــري ،أبــو
ليــى ،حتقيــق :واضــح الصمــد ،دار صــادر  -بــروت ،ط1998 ،1م.
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 .46ديوان اهلذليني ،للشعراء اهلذليون ،الدار القومية للطباعة والنرش  -القاهرة1385 ،هـ.

ِ
ـريش (ت204:هـــ) ،حتقيــق:
ـافعي امل َّطلبـ ّ
 .47الرســالة ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن إدريــس الشـ ّ
ـي القـ ّ
أمحــد شــاكر ،مكتبــة احللبــي  -مــر ،ط1358 ،1هـــ.

 .48روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،لشــهاب الديــن حممــود بــن عبــد اهلل
احلســيني األلــويس (ت1270 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد األمــد ،وعمــر عبــد الســام ،إحيــاء الــراث

العــريب  -بــروت ،ط1420 ،1هـــ.

 .49الــروض األُنــف يف رشح الســرة النبويــة البــن هشــام ،أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل
بــن أمحــد الســهييل (ت581 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الرمحــن الوكيــل ،دار الكتــب احلديثــة ،ط،1

1410هـ.

 .50الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس ،ملحمــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار ،أبــو بكــر األنبــاري
(ت328 :هـــ)  ،حتقيــق :حاتــم الضامــن ،مؤسســة الرســالة ،ط1412 ،1هـ.

 .51الســبعة ،أمحــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي ،أبــو بكــر بــن جماهــد البغــدادي (ت324 :هـــ)
 ،حتقيــق :شــوقي ضيــف ،دار املعــارف  -مــر ،ط1400 ،2هـ.

 .52االســتدالل يف التفســر ،لنايــف بــن ســعيد الزهــراين ،مركــز تفســر للدراســات القرآنيــة -
الريــاض ،ط1436 ،2هـــ.

 .53ســر أعــام النبــاء ،لشــمس الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن عثــان بــن َقا ْيــاز الذهبــي
(ت748 :هـــ)  ،حتقيــق :شــعيب األرناؤوط ،مؤسســة الرســالة  -بــروت ،ط1405 ،3هـ.

 .54رشح أبيــات ســيبويه ،ليوســف بــن أيب ســعيد احلســن بــن عبــد اهلل بــن املرزبــان أبــو حممــد
الريــح هاشــم ،دار اجليــل  -بــروت1416 ،هـــ.
الســرايف (ت385 :هـــ ) ،حتقيــق :حممــد ّ
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 .55رشح أبيــات مغنــي اللبيــب ،لعبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي (ت 1093 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد
العزيــز ربــاح ،وأمحــد يوســف دقــاق ،دار الثقافــة العربيــة  -دمشــق ،ط1410 ،2هـــ.

 .56رشح أشــعار اهلذليــن ،للحســن بــن احلســن أبــو ســعيد الســكري  ،حتقيــق :عبــد الســتار فــراج،
مكتبــة دار العروبــة  -القاهــرة.

ضمــي اإلشــبييل ،أبــو احلســن املعــروف بابــن
 .57رشح اجلمــل ،عــي بــن مؤمــن بــن حممــد ،ا َ
حل ْ َ
عصفــور (ت 669 :هـــ)  ،حتقيــق :فــواز الشــعار ،دار الكتــب العلميــة ،ط1419 ،1هـــ.

 .58رشح ديــوان علقمــة بــن عبــدة الفحــل ،لألعلــم الشــنتمري يوســف بــن ســليامن بــن عيســى
الشــنتمري األندلــي (ت476:هـــ) ،حتقيــق :حنّــا نــر احلتــي ،دار الكتــاب العــريب  -بــروت،
ط1414 ،1هـ.

 .59رشح ديــوان عنــرة ،أليب زكريــا حييــى بــن عــي بــن حممــد الشــيباين التربيــزي وشــهرته اخلطيــب
التَّربيــزي (ت502 :هـــ)  ،حتقيــق :جميــد طــراد ،دار الكتــاب العــريب -بــروت ،ط1412 ،1هـ.

 .60رشح ديوان الفرزدق ،إليليا احلاوي (املحقق) ،دار الكتاب اللبناين  -بريوت ،ط1983 ،1م.
 .61رشح ديــوان لبيــد بــن ربيعــة العامــري ،إلحســان عبــاس (املقــدم واملحقــق) ،وزارة اإلرشــاد
واألنبــاء ،الكويــت1962 ،م.

 .62رشح الســنة ،أليب حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفــراء البغــوي الشــافعي
(ت516 :هـــ)  ،حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط ،املكتــب اإلســامي  -دمشــق ،ط1403 ،2هـــ.

 .63رشح صحيــح مســلم ،أليب زكريــا حميــي الديــن حييــى بــن رشف النــووي (ت676 :هـــ)  ،دار
اخلــر  -بــروت ،ط1416 ،3هـــ.

 .64رشح القصائــد الســبع الطــوال اجلاهليــات ،أليب بكــر حممــد بــن القاســم بــن بشــار األنبــاري
(ت328 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســام هــارون ،دار املعــارف.
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 .65رشح كفايــة املتحفــظ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن الطيــب الصميــي الرشقــي الفــايس اإلمــام اللغــوي
الشــهري بابــن الطيــب الرشقــي (ت1170:هـــ)  ،حتقيــق :عــي حســن البــواب ،دار العلــوم -
الريــاض ،ط1403 ،1هـ.

 .66شعر اخلوارج ،إحسان عباس (ت1424 :هـ)  ،دار الثقافة  -بريوت ،ط1974 ،2م.
الشــعر ُّ
ِّ .67
والشــعراء ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت276 :هـــ)  ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر ،دار املعــارف  -القاهــرة.

الصاحبــي يف فقــه اللغــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا ،ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء
ّ .68
القزوينــي الــرازي ،أبــو احلســن (ت395 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد حســن بســج ،دار الكتــب العلمية

 -بــروت ،ط1418 ،1هـــ .وطبعــة :السـ ّيد أمحــد صقــر ،مطبعــة عيســى البــايب احللبــي  -القاهــرة.

الصحــاح ،أليب نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب (ت393 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد عبــد
َّ .69
الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن  -بــروت ،ط1407 ،4هـ.

َّحوي ،ملحمد عجاج اخلطيب ،دار البصائر  -القاهرة.
 .70ضوابط الفكر الن
ّ
 .71طبقــات احلنابلــة ،أليب احلســن ابــن أيب يعــى حممــد بــن حممــد (ت526 :هـــ)  ،دار الكتــب
العلميــة  -بــروت ،ط1417 ،1هـــ.

 .72طبقــات ّ
الشــعراء ،لعبــد اهلل بــن حممــد ابــن املعتــز العبــايس (ت296 :هـــ)  ،حتقيــق :عبــد الســتار
أمحــد فــراج ،دار املعــارف  -مــر ،ط.3

 .73طبقــات فحــول الشــعراء ،حممــد بــن َّ
ســام بــن عبيــد اهلل اجلمحــي بالــوالء ،أبــو عبــد اهلل
(ت232 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــود حممــد شــاكر ،دار املــدين  -جــدة.

 .74طبقــات النحويــن واللغويــن ،ملحمــد بــن احلســن بــن عبيــد اهلل بــن مذحــج الزبيــدي األندلــي
اإلشــبييل ،أبــو بكــر (ت379 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف  -مــر،

62

1976م.

ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لسرية ِ
ِ
إسحاق
ابن
هتذيبه
وشواهده يف
القرآن
غريب
تفسري
منهج ابن هشا ٍم (ت218:هـ) يف
ُ

 .75العــن ،أليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري
(ت170 :هـــ)  ،حتقيــق :مهــدي املخزومــي ورفيقــه ،دار ومكتبــة اهلــال.

 .76غريــب القــرآن ،أليب حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت276 :هـــ)  ،حتقيــق:
الســيد أمحــد صقــر ،دار الكتــب العلميــة ،ط1398 ،1هـــ.

ِ
أصول النَّحو ،لسعيد األفغاين ،املكتب اإلسالمي  -بريوت1407 ،هـ.
 .77يف
 .78فيــض نــر االنــراح ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن الطيــب الفــايس  ،دار البحــوث للدراســات
اإلســامية  -ديب ،ط1423 ،2هـــ.

 .79االقــراح يف أصــول النَّحــو ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي (ت911 :هـــ)
ِ
رشحــه :فيــض نــر االنــراح ،البــن الط ّيــب الفــايس ،دار البحــوث للدراســات
 ،مطبــوع مــع
اإلســامية وإحيــاء الــراث  -ديب ،ط1423 ،2هـــ.

 .80القــراءات الشــاذة ،أليب عبــد اهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه (ت370 :هـــ)  ،دار الكنــدي -
اربــد ،األردن2002 ،م.

 .81لســان العــرب ،ملحمــد بــن مكــرم بــن عــى ،أبــو الفضــل ،مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري
الرويفعــى اإلفريقــى (ت711 :هـــ)  ،دار صــادر -بــروت ،ط1414 ،3هـ.

 .82لطائــف اإلشــارات لفنــون القــراءات ،لشــهاب الديــن ابــى العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن أبــى
بكــر القســطالنى (ت923:هـــ)  ،حتقيــق :عامــر الســيد ،ورفيقــه ،جلنة إحيــاء الرتاث اإلســامي،
مطابــع األهــرام  -مــر1392 ،هـ.

ـاري (ت577:هـــ)  ،حتقيــق :ســعيد األفغاين،
 .83ملــع األدلــة يف النحــو ،لعبــد الرمحــن بــن حممــد األنبـ ُّ
مطبعــة اجلامعة الســورية1377 ،هـ.
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 .84لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األرسار األثريــة لــرح الــدرة املضيــة يف عقــد الفرقــة املرضيــة،
لشــمس الديــن أبــو العــون حممــد بــن أمحــد بــن ســامل الســفاريني احلنبــي (ت1188 :هـــ) ،
مؤسســة اخلافقــن  -دمشــق ،ط1402 ،2هـــ.

 .85جمــاز القــرآن ،أليب عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــى البــري (ت209 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد فؤاد
ســزكني ،مكتبة اخلانجــي  -القاهــرة1381 ،هـ.

 .86املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،أليب الفتــح عثــان بــن جنــي
املوصــي (ت392 :هـــ)  ،حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت ،ط،1
1419هـ.

 .87املحكــم واملحيــط األعظــم ،أليب احلســن عــي بــن إســاعيل بــن ســيده املــريس (ت458 :هـــ)،
حتقيــق :عبــد احلميــد هنــداوي ،دار الكتــب العلميــة ،ط1421 ،1هـــ.

 .88مراتــب النحويــن ،لعبــد الواحــد بــن عــي احللبــي أيب الطيــب اللغــوي (ت 351 :هـــ)  ،حتقيــق:
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،املكتبــة العرصيــة ،ط1423 ،1هـ.

 .89املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا ،لعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،جــال الديــن الســيوطي
(ت911 :هـــ)  ،حتقيــق :فــؤاد منصــور ،دار الكتــب العلميــة ،ط1418 ،1هـــ.

 .90مســند أمحــد بــن حنبــل ،أليب عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين
(ت241 :هـــ) مؤسســة قرطبــة – القاهــرة ،وطبعــة :دار املعــارف -القاهــرة ،ط ،1حتقيــق :أمحــد

شــاكر.

 .91مصــادر الشــعر اجلاهــي وقيمتهــا التارخييــة ،لنــارص الديــن حممــد أمحـــد مجيــل األســد  ،دار
املعــارف -مــر ،ط1988 ،7م.

 .92املعــارف ،البــن قتيبــة ،أليب حممــد عبــد اهلل بن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري (ت276 :هـــ) حتقيق:
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ثــروت عكاشــة ،اهليئة املرصيــة العامــة للكتــاب ،ط1992 ،2م.
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 .93املفضليــات ،املفضــل بــن حممــد بــن يعــى بــن ســامل الضبــي (ت168 :هـــ)  ،حتقيــق :أمحد شــاكر،
ورفيقــه ،دار املعــارف  -القاهرة ،ط.6

 .94مقاييــس اللغــة ،ألمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي ،أبــو احلســن (ت395 :هـــ) ،
حتقيــق :عبــد الســام هــارون ،دار الفكــر1399 ،هـ.

 .95املقفــى الكبــر ،ألمحــد بــن عــي املقريــزي املعــروف باســم تقــي الديــن املقريــزي (ت845:هـــ) ،
حتقيــق :حممــد اليعــاوي ،دار الغــرب اإلســامي  -بــروت ،ط1427 ،2هـ.

 .96املنتخــب 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 ،ط،1

1409هـ.

 .97منتهــى الطلــب مــن أشــعار العــرب ،ملحمــد بــن املبــارك بــن حممــد بــن ميمــون البغــدادي (ت:
597هـــ)  ،حتقيــق :نبيــل طريفــي ،دار صــادر  -بــروت ،ط1999 ،1م.

 .98منجــد املقرئــن ومرشــد الطالبــن ،لشــمس الديــن أبــو اخلــر ابــن اجلــزري ،حممــد بــن حممــد بــن
يوســف (ت833 :هـــ)  ،حتقيــق :عــي العمــران ،دار عامل الفوائــد  -مكــة ،ط1419 ،1هـ.

 .99موســوعة التفســر املأثــور ،ملركــز املعلومــات والدراســات القرآنيــة ،معهــد اإلمــام الشــاطبي -
جــدة ،ط1439 ،1هـ.

 .100موســوعة الشــعر العــريب ،ملؤسســة حممــد بــن راشــد آل مكتــوم ،اإلصــدار اإللكــروين األول،
2009م.

ِ
ِ ِ
ـوي َّ
 .101موقـ ُ
الشيــف ،خلدجيــة احلديثــي ،دار الرشــيد،
ـف النُّحــاة مــن االحتجــاجِ باحلديــث النَّبـ ّ
1981م.
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 .102النبــات ،أليب حنيفــة أمحــد بــن داود الدينــوري (ت282 :هـــ)  ،حتقيــق :برهنــارد لفــن ،فرانــز
شــتاير  -فيســبادن1394 ،هـ.

 .103النُّحــاة واحلديــث النبــوي الرشيــف ،حلســن موســى الشــاعر ،وزارة الثقافــة والشــباب ،عــان،
1980م.

 .104النكــت والعيــون ،أليب احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري البغــدادي،
الشــهري باملــاوردي (ت450 :هـــ)  ،حتقيــق :الســيد عبــد املقصــود ،دار الكتــب العلميــة  -بــروت.

الصفــاء خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اهلل األل َب ِكــي الفــاري
 .105الــوايف بالوفيــات ،لصــاح الديــن أبــو َّ
مشــقي َّ
ــافعي (ت764:هـــ)  ،حتقيــق :أمحــد األرنــاؤوط ورفيقــه ،دار إحيــاء
الش
الص
فــدي الدِّ
ّ
َّ
ّ
ّ

الــراث  -بــروت1420 ،هـــ.
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