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قواعد النشر



افتتاحية العدد

          احلمد هلل رب العاملني ، و الصالة والسالم عىل سيد اخللق وخاتم األنبياء و املرسلني ،سيدنا حممد و عىل آله 
وصحبه أمجعني ،أما بعد :

          فيرس هيئة حترير حولية جامعة املجمعة للبحوث و الدراسات أن تقدم العدد اخلامس هلا .ويف هذا العدد 
تستمر سياستنا نحو اختيار جمموعة من البحوث، متتاز باألصالة و اجلدة ، مع االلتزام بتجويد املحتوى العلمي و 

االرتقاء هبا من حيث عملية التحرير والتحكيم و التوثيق و اإلخراج.     

          ونأمل أن تلبي هذه املجلة طموحات  الباحثني و املهتمني وتتيح هلم الفرصة لنرش البحوث و الدراسات التي 
يتوفر فيها اجلدة وفق أخالقيات ومناهج البحث العلمي ونسعى -بعون اهلل- للنهوض هبذا الوعاء نحو األفضل 

إقيليميًا وعاملًيا .

          و يتضمن هذا العدد دراسة بعنوان : " القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد 
األزدي )ت 3٢١هـ( مجًعا وختريـًجا وتوجيًها "،وتتناول هذه الدراسة القراءات الواردة يف كتاب مجهرة اللغة 

كاماًل ، ومجعت من املواضع التي استشهد فيها بالقراءات القرآنية صحيحها وشاذها .

          وأختتم هذه االفتتاحية بتوجيه الشكر إىل الزمالء أعضاء هيئة التحرير عىل جهودهم املوفقة ، وإين ألرجو أن 
تكون اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف مستوى تطلع القراء ،حتى حتقق هذه احلولية األهداف املرجوة ،وتواكب 

املستوى و األهداف النبيلة التي تسعى إليها اجلامعة .

كام أقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا احلولية وعاًء لنرش بحوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا .
وفقنا اهلل مجيًعا ملا فيه خدمة العلم و االنتفاع به .  

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           د.أحمد بن علي الرميح
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اين د. خلود بنت طالل احلسَّ
أستاذ القراءات املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية

بكلية الرتبية باملزامحية 
جامعة شقراء

Dr. Nehad Ahmed Ibrahim El Saied
Assistant Professor of Commercial and Maritime Law
Department of Business Administration - Faculty of 

Science and Humanities Quwaiiyeh
Shaqra University, Saudi Arabia

   ملخص البحث  
أهم  من  واحًدا  خيدم  كونه  يف  البحث:  هذا  أمهية  تأيت         
الكتب اللغوية التي أثَّرت يف الكتب التي جاءت بعده؛ وهو 
كتاب )مجهرة اللغة(؛ لإلمام أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد 

األزدي )املتوىف سنة 3٢١هـ(.

         وقد سلكُت يف بحثي هذا: منهًجا استقرائيًّا توثيقيًّا حتليليًّا 
للقراءات القرآنية التي استشهد هبا ابن دريد يف كتابه.

        فإين بعد أن استقريُت كتاَب مجهرة اللغة كاماًل، ومجعُت 
منه املواضع التي استشهد فيها بالقراءات القرآنية -صحيِحها 
ورودها  ترتيب  عىل  املواضع  هذه  بإثبات  قمُت  وشاذِّها-: 
جُت هذه القراءات عىل جهة توثيقها من  يف الكتاب؛ ثم خرَّ
قرأ  من  إىل  فنسبُتها  واللغوية  والتفسريية  القراءاتية  املدونات 
ُكلَّ  تناولُت  الشاذ؛ ثم  بالقراءة هبا يف  املتواتر، واشُتِهَر  هبا يف 
بلَغْت  مبنًى ومعنًى. وقد  والتوجيه  والتعليل  بالتحليل  ذلك 

مجلة هذه املواضع: )سبعني موضًعا(.

       ثم جعلُت البحَث يف فصلني: )الفصل األول( من ثالثة   
فُت فيه  مباحث: مبحٍث ترمجُت فيه البن دريد. ومبحٍث عرَّ
منهجه  معالـَم  فيه  استعرضُت  ومبحٍث  اللغة.  مجهرة  بكتابه 
اللغة. ثم جعلت )الفصل  بالقراءات يف مجهرة  يف استشهاده 

الثاين( بتاممه: يف مجع وختريج وتوجيه قراءات هذا الكتاب.

Abstract
The importance of this research is evident in 
serving one of the most important linguistic 
books which have been of a noticeable effect 
on the following books. It is (The Congrega-
tion of  Language); Al Emam Abo Bakr Mo-
hammed bin Al-Hassan bin Duraid Al-Azdi 
(Died I 321AH).
In my research, I followed an inductive docu-
mentary and analytical approach of the Qura-
nic readings with which Ibn Duraid had quoted 
in his book.
After I had read the whole book of the Con-
gregation of Language and had identified and 
collected the place in which he quoted from 
the Quranic readings- whether correct or 
odd- , I prove these places according to the 
order of their appearance in the book. Then, 
I authenticated these readings on its place of 
documentation from the reading, explanatory 
and linguistic blogs, attributing them to those 
who use them in recurrent or eccentric read-
ing. After that, I dealt with them through anal-
ysis, interpretation and guidance, structure and 
meaning. The total of these places was seventy 
places.
Next, I divided the research into two chap-
ters: The first consists of three sections: In the 
first section, I translated for Ibn Duraid. In the 
second section, I gave a glimpse of his book" 
The Congregation of Language". In the last 
section, I viewed the features of his approach 
regarding his quotation of the readings in The 
Congregation of Language. The second chap-
ter was entirely allocated for the aggregation, 
authentication and guidance of the readings of 
this book. 

القراءات الواردة في جمهرة اللغة ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي 
)ت 321هـ(جمًعا وتخريـًجا وتوجيًها
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املقدمة
احلمــد هلل حــق محــده، والصــالة والســالم عىل رســوله 

وعبــده، وعــىل آلــه وصحبــه، أمــا بعد:
ــوم  ــا يف كل العل ــًرا عميًق ــة أث ــراءات القرآني ــإن للق ف
اإلســالمية؛ مــن جهــة أهنــا وحــيٌّ مــن اهلل عــز وجــل 
إىل نبيــه صــىل اهلل عليــه وســلم؛ ومــن جهــة أهنــا ســنٌة 
ُمتَّبَعــٌة تلقاهــا اخللــف عــن الســلف؛ بالســند املتصــل 
إليــه عليــه الســالم. فــال بــد واألمــر كذلــك؛ أن تكون 
ــا،  ــا مــن أصــول االحتجــاج لغــًة وإعراًب أصــاًل رئيًس

تفســرًيا وفقًهــا.
ــرت القــراءات القرآنيــة يف العربيــة وعلومهــا  ولقــد أثَّ
-بخاصــٍة يف ِعلَميهــا الرئيســني: النحــو والــرف-؛ 
فســواٌء أكانــت القــراءُة القرآنيــُة موافقــًة للقيــاس 
النحــوي والــريف أم غــرَي موافقــة: فقــد تعامــل 
ــاس  ــوب القي ــاس وج ــىل أس ــا ع ــة معه ــامء العربي عل
عــىل نصهــا الصحيــح املتواتــر؛ ال أن ُتقــاس هــي عــىل 
غريهــا؛ إذ ال يوجــد نــصٌّ مــن نصــوص االستشــهاد 
ــا،  ــر روايته ــا، وتوات ــوة ثبوهت ــبهها يف ق ــوي ُيش اللغ
ــيام أن  ــا؛ وال س ــا وصياغته ــا يف متنه ــع بصحته والقط
ــه  ــم بقراءات ــرآن الكري ــار الق ــن آث ــًرا م ــدا أث ــَو ب النح

ــة)١(.  املختلف
أن  العربيــة -واحلالــة هــذه-:  أيقــن علــامُء  لقــد 
ــم  ــْت جهوَده َب ــم، وتطلَّ ــتدعت علوَمه ــراءاِت اس الق
ــاين هــذه القــراءات، وإيضــاح معانيهــا،  يف كشــف مب

ــان. ــة والبي ــل الفصاح ــىل حمم ــا ع وإظهاره
ــن كان هلــم  ــامء الذي ــار هــؤالء العل ــذا؛ وإن مــن كب ه
الِقــْدح الـــُمعىلَّ يف خدمــة علــوم العربية؛ واالستشــهاد 
بالقــراءات القرآنيــة يف أثنــاء الكتابــة والتأليــف فيهــا: 
أبــا بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي؛ وإن من 
ــة(،  ــرة اللغ ــاَب مجه ــه: )كت ــاله يف حيات ــا أم ــم م أعظ
ــه  ــه مــن جــاء بعــده بُحســن ورعــه في ــذي شــهد ل ال
ــه  ــة نقول ــه، ووثوقي ــه وعرض ــوة ترتيب ــه، وق وصنعت

ــهاداته. واستش

ثــم إين لـــامَّ مل أقــف عــىل مــن َجـــَمَع تلــك القــراءات 
ــا  ــن تناوهل ــاب، وال م ــذا الكت ــواردة يف ه ــة ال القرآني
ــز  ــتخرُت اهلل ع ــل: اس ــه والتعلي ــج والتوجي بالتخري
ــة  ــراءات القرآني ــًة للق ــك؛ خدم ــوم بذل ــل أن أق و ج
ــه اهلل.  ز رمح ــُمربِّ ــام الـ ــذا اإلم ــا هل ــا، وإكراًم وعلومه

خطة البحث
الفصــل األول: ابــن دريــد األزدي وكتابــه مجهــرة 

ــث: ــة مباح ــه ثالث ــة، وفي اللغ
املبحث األول: ترمجة ابن دريد األزدي.

املبحث الثاين: التعريف بكتاب مجهرة اللغة.
املبحــث الثالــث: منهــج ابــن دريــد يف استشــهاده 

بالقــراءات يف مجهــرة اللغــة.
ــة  ــرة اللغ ــواردة يف مجه ــراءات ال ــاين: الق ــل الث الفص

ــا. ــا وتوجيًه ــا وخترجًي ــد؛ مجًع ــن دري الب

منهج البحث
ســلكُت يف بحثــي هــذا: املنهــج االســتقرائي التوثيقي، 

ــم التحلييل.  ث
ــاَب مجهــرة اللغــة كامــاًل،  فــإين بعــد أن اســتقريُت كت
ومجعــُت منــه املواضــع التــي استشــهد فيهــا ابــُن 
ــاذِّها-:  ــا وش ــة -صحيِحه ــراءات القرآني ــد بالق دري
ــا  ــب وروده ــىل ترتي ــع ع ــذه املواض ــات ه ــُت بإثب قم
عــىل  القــراءات  هــذه  جــُت  خرَّ ثــم  الكتــاب؛  يف 
ــريية  ــة والتفس ــات القراءاتي ــن املدون ــا م ــة توثيقه جه
املتواتــر،  يف  هبــا  قــرأ  مــن  إىل  فنســبُتها  واللغويــة 
واشــُتِهَر بالقــراءة هبــا يف الشــاذ؛ ثــم تناولــُت ُكلَّ ذلــك 
ــد  ــى. وق ــى ومعنً ــه مبنً ــل والتوجي ــل والتعلي بالتحلي

ــا(. ــبعني موضًع ــع: )س ــذه املواض ــة ه ــْت مجل بلَغ
وقــد ســميُته: )القــراءات الــواردة يف مجهــرة اللغــة أليب 
ــا  ــد األزدي .. مجًع ــن دري ــن ب ــن احلس ــد ب ــر حمم بك

ــا(. ــا وتوجيًه وخترجًي
ــَث  ــذا البح ــل ه ــاىل أن جيع ــبحانه وتع ــائلًة اهلل س س
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خالًصــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع بــه ُكلَّ ناظــٍر 
ــوَم يقــوم األشــهاد؛  ــه ي خــَر يل مــن بركات ــه، وأن يدَّ في
وصــىل اهلل وســلم عــىل نبينــا حممــٍد وعــىل آلــه وصحبــه 

ــني. أمجع

الفصل األول: ابن دريد األزدي وكتابه مجهرة اللغة

املبحث األول: ترمجة ابن دريد األزدي)٢(:	 
هــو حممــد بــن احلســن بــن ُدَريــد)3( بــن َعَتاِهَيــة 
بــن َحنَْتــم؛ أبــو بكــر األزدي القحطــاين البــري 

الشــافعي)٤(.
ولــد بالبــرة يف ســكة صالــح، ســنة ثــالث وعرشيــن 
ــر  ــل يف اجلزائ ــامن، وتنق ــأ بع ــرة؛ ونش ــني للهج ومائت
ــب األدب  ــارس، وطل ــرة وف ــني الب ــا ب ــة م البحري
وعلــم النحــو واللغــة. وكان أبــوه مــن رؤســاء زمانــه 
مــن ذوي اليســار؛ وأمــا هــو: فــكان رأًســا يف العربيــة 
؛  والنســب وأشــعار العــرب؛ ورد بغــداد بعــد أن أســنَّ

فأقــام هبــا إىل آخــر عمــره )٥(.
حــّدث عــن: أيب حاتــم السجســتاين، وأيب الفضــل 
الريــايش، وعبــد الرمحــن ابــن أخــي األصمعــي، 
ــعيد  ــو س ــه: أب ــذ عن ــا. وأخ ــادة زماًن ــدر لإلف وتص
الســريايف، وأبــو بكــر بــن شــاذان، وأبــو الفــرج 
األصبهــاين، وأبــو عبيــد اهلل املرزبــاين، وإســامعيل بــن 

ــري)٦(. ــٌق كث ــر، وخل ــن الوزي ــى ب ــكال، وعيس مي
ــرع  ــو احلســن املســعودي: )كان ببغــداد ممــن ب قــال أب
يف زماننــا هــذا يف الشــعر، وانتهــى يف اللغــة، مل يوجــد 
مثلــه يف فهــم كتــب املتقدمــني، وقــام مقــام اخلليــل بــن 
أمحــد فيهــا، وكان يذهــب بالشــعر كل مذهــب، فطــوًرا 
جيــزل، وطــوًرا يــرق، وشــعره أكثر مــن أن نحصيــه)٧(. 
ــه  ــذي انتهــت إلي ــب اللغــوي: )هــو ال ــو الطي ــال أب ق
لغــة البريــني، وكان أحفــظ النــاس، وأوســعهم 
ــم  ــم العل ــا ازدح ــعر، وم ــىل الش ــم ع ــاًم، وأقدره عل
ــٍف  ــدر خل ــام يف ص ــٍد ازدحامه ــدر أح ــعر يف ص والش

ــم  ــد يف العل ــن دري ــّدر اب ــد، وتص ــن دري ــر واب األمح
ــنة(. ــتني س س

ــم،  ــل العل ــدادي: )كان رأس أه ــب البغ ــال اخلطي ق
وأشــعار  واألنســاب  اللغــة  حفــظ  يف  واملقــدم 

العــرب)٨(. 
والبــن دريــد تصانيــُف حســنٌة؛ منهــا: اجلمهــرة، 
ــري،  ــل الصغ ــى، واخلي ــتقاق، واملجتن ــايل، واالش واألم
والســالح،  واللِّجــام،  ج  ْ والــرسَّ الكبــري،  واخليــل 
وغرائــب القــرآن، وأدب الكاتــب، وفعلــُت وأفعلــُت، 
وزوار  واملالحــن،  واألنــواء،  والــرواد،  واملطــر، 

العــرب، والوشــاح، واملقصــورة )٩(.
ــن  ــدى وعرشي ــنة إح ــعبان، س ــد يف ش ــن دري ــويف اب ت

ــنة )١٠(. ــعون س ــامن وتس ــه ث ــة، ول ــالث مائ وث

املبحث الثاين: التعريف بكتاب مجهرة اللغة:	 
ــرة  ــه مجه ــه كتاب ــن حفظ ــىل م ــد أم ــد ق ــن دري كان اب
اللغــة بفــارس، ثــم أمــاله بالبــرة وببغــداد. ثــم أماله 
بفــارس -مــرًة أخــرى- عــىل غالمــه؛ والنســخة التــي 
عليهــا املعــول: هــي هــذه األخــرية. وآخــر مــا صــح 
ــد  ــن أمح ــد اهلل ب ــح عبي ــخة أيب الفت ــخ: نس ــن النَُّس م
ــا  ــم قرأه ــٍخ، ث ــدة نس ــن ع ــا م ــه كتبه ــوي؛ ألن النح

ــه)١١(. علي
ــه عــىل تســميته  ــد يف مقدمــة كتاب ــن دري ــد نــص اب وق
والتعليــل لذلــك؛ فقــال: )وهــذا كتــاب مجهــرة الكالم 
واللغــة، ومعرفــة ُجـــَمٍل منهــا تــؤدي الناظــَر فيهــا إىل 
معظمهــا إن شــاء اهلل تعــاىل. وإنــام أعرنــاه هذا االســم: 
ــا اخرتنــا لــه اجلمهــوَر مــن كالم العــرب، وأرجأنــا  ألنَّ

الوحــيَّ املســتنكَر؛ واهلل املرشــد للصــواب)١٢(.
ــل  ــج اخللي ــن منه ــف ع ــو خيتل ــه: فه ــه في ــا منهج أم
ــاب العــني يف  ــري كت ــاب العــني؛ بالرغــم مــن تأث يف كت
املعاجــم التــي ألفــت بعــده بــام فيهــا كتــاب اجلمهــرة. 
إذ اســتعمل ابــن دريــد النظــام األلفبائــي أساًســا 
ــاس  ــىل أس ــب ع ــذا الرتتي ــام هب ــاظ؛ فق ــب األلف لرتتي



٤

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )٥( ، ربيع الثاين ١٤٤٢هـ - ديسمرب ٢٠٢٠م

اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

األبنيــة؛ عــىل غــرار مــا فعــل اخلليــل يف ترتيــب 
احلــروف )١3(.

وقــد امتــاز كتــاب مجهــرة اللغــة: بأنــه أصٌل راســٌخ من 
األصــول التــي اعتمــد عليهــا مؤلفــو املعاجــم بعــده، 
وقــد ُعــِرَف بعنايتــه بإيــراد هلجــات العــرب ولغاهتــا، 
ب؛ غــري أن كتــاب  بالدخيــل والـــُمعرَّ وباهتاممــه 
ــة  اجلمهــرة مل حيــظ باالنتشــار الواســع؛ بســبب صعوب
وتعقيــد أســلوبه؛ ومــن هنــا دعــت احلاجــة إىل عمــل 
ــه.  ــاع ب ــرض االنتف ــواه؛ لغ ــٍة بمحت ل ــارَس ُمفصَّ فه
ــة  ــامء اللغ ــار عل ــة كب ــاب بعناي ــذا الكت ــَي ه ــد َحظِ فق
ــدًة؛ منهــا:  ــه دراســاٍت عدي ــم، فأقامــوا حول مــن قدي
)فائــت اجلمهــرة أليب عمــر الزاهــد(، و)جوهــرة 
اِحــب بــن عبَّــاد(، و)نــرش شــواهد  اجلمهــرة للصَّ
ــب  ــذه الكت ي(؛ وكل ه ــَمَعرِّ ــالء الـ ــرة أليب الع اجلمه
ــن مل  ــن واملعارصي ــم؛ إال أن املتأخري ــام نعل ــودٌة في مفق
يألــوا جهــًدا يف تناولــه باخلدمــة والرتتيــب والتحقيــق 

ــد)١٤(. والنق
ــر  ــن أث ــكالَم ع ــي ال ــري بعلبك ــزي من ــجِمُل د. رم وُيـ
ــرة  ــد كان للجمه ــه: )لق ــم؛ بقول ــاب العظي ــذا الكت ه
ــٌر بــارٌز يف التأليــف املعجمــي واللغــوي، ونســتطيع  أث
ــه  ــا تناقل ــا: م ــر؛ أوهل ــذا األث ــامل هل ــة مع ــدد ثالث أن نح
يف  رصح  كان  -وإن  الغريــب  مــن  املصنفــون  عنــه 
ــرب، ال  ــن كالم الع ــور م ــار اجلمه ــه اخت ــه بأن مقدمت
ــن  ــه م ــذوه عن ــا أخ ــا: م ــتنكر-. وثانيه ــي املس الوح
ــي  ــون اجلواليق ــكاد يك ــى لي ب؛ حت ــُمعرَّ ــه بالـ عنايت
ــوا.  ــا صنف ــلِّ م ــه يف ُج ــًة علي ــده عال ــاء بع ــن ج وم
ــه مــن اشــتقاق األعــالم، ويف  وثالثهــا: مــا قبســوه عن

ــا()١٥(. ــا ورشحه ــريٌة بإيراده ــٌة كب ــرة عناي اجلمه

املبحــث الثالــث: منهــج ابــن دريــد يف استشــهاده 	 
بالقــراءات يف مجهــرة اللغــة:

ــج  ــع وختري ــٍد يف مج ــن ُجه ــُت م ــا بذل ــوء م ــىل ض ع
ــة التــي استشــهد هبــا  ــه هــذه القــراءات القرآني وتوجي

ــراز  ــي إب ــة؛ يمكنن ــرة اللغ ــه مجه ــد يف كتاب ــُن دري اب
ــة: ــاط اآلتي ــه يف النق ــامل منهج مع

)١( استشــهد ابــن دريــد بالقــراءات القرآنيــة املتواتــرة 
والشــاذة. 

ــن  ــه م ــهد ب ــا استش ــدًدا مم ــد ع ــن دري ــب اب )٢( نس
إىل  وشــاذها-:  -متواترهــا  القرآنيــة  القــراءات 
ــة ريض اهلل  ــن الصحاب ــراء م ــة الق ــن طبق ــا م أصحاهب

عنهــم، ومــن بعدهــم. 
ــاذة؛  ــراءات الش ــن الق ــدًدا م ــد ع ــن دري ــأ اب )3( خطَّ
بســبب: خمالفتهــا الرحيــة لرســم املصحــف اإلمــام، 
ــا  ــة ومجعه ــة اللغ ــرد يف أبني ــا اط ــع م ــا م أو لتناقضه

ــك.  ــا كذل ــال أهن ــا؛ واحل ــبتها وتريفه ونس
ــراءات  ــن الق ــدٍد م ــه ع ــد بتوجي ــن دري ــام اب )٤( ق
القرآنيــة، وذلــك بالكشــف عــن أصــل مبــاين ألفاظها، 
واإلبانــة عــن معانيهــا، واألثــر املرتتــب عــىل كل ذلك. 
ــي  ــراءات الت ــض الق ــراد بع ــد إي ــن دري َر اب ــرَّ )٥( ك
ســبق أن استشــهد هبــا؛ إال أن ذلــك ال يتجــاوز ثالثــة 

ــع.  مواض
)٦( أكثــر ابــن دريــد مــن قولــه: )واهلل أعلــم( أو 
)واهلل أعلــم بكتابــه(، أو )ُقــِرَئ هبــا إن شــاء اهلل(: بعــد 
ًعــا منــه  استشــهاده بعــدٍد مــن القــراءات القرآنيــة؛ تورَّ

ــه.  ــام ينقل ــم في ــرآن الكري ــاب الق ــًة جلن وصيان
ــي  ــع الت ــن املواض ــدٍد م ــد يف ع ــن دري )٧( اســتفهم اب
استشــهد فيهــا بقراءتــني: أكان ُقــِرَئ فيهــا بوجــٍه ثالٍث 
أم ال؟؛ وغالًبــا مــا يســبق اســتفهامه هــذا بقولــه: )وال 

أدري(. 
)٨( نبَّــه ابــن دريــد عــىل أن بعــض القــراءات القرآنيــة 
ــز  ــاُب اهلل ع ــا كت ــرد هب ــد تف ــا: ق ــهد هب ــي استش الت
ــُر يف كالم  ــا: نظائ ــي هب ــل الوح ــأت قب ــم ي ــل؛ فل وج

ــعارهم.  ــرب وأش الع
)٩( انتــر ابــن دريــد ألكثــر القــراءات القرآنيــة 
بإثبــات  وذلــك:  هبــا؛  استشــهد  التــي  املتواتــرة 
مصادرهــا وأفعاهلــا، وَســْوق أمثلــٍة مــن جميئهــا يف كالم 
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العــرب الفصحــاء. 
ببعــض  استشــهاده  يف  دريــد  ابــن  اعتمــد   )١٠(
القــراءات القرآنيــة عــىل نقــل آراء األئمــة الكبــار 
الذيــن مجعــوا بــني إتقــان القــراءة، واحلــذق يف اللغــة. 
ه ابــن دريــد باللغــات الــواردة فيــام استشــهد  )١١( نــوَّ
ــٍع  ــر يف موض ــه ذك ــى إن ــة؛ حت ــراءاٍت قرآني ــن ق ــه م ب

لغــًة للنبــي صــىل اهلل عليــه وســلم. 
ــأن  ــط ب ــٍد فق ــٍع واح ــد يف موض ــن دري ــرب اب )١٢( أخ
وجًهــا يف القــراءة إذا ُقــِرَئ بــه فــإن صاحبــه قــد َلـــَحَن 
ــق  ــاة. واحل ــن النح ــون م ــه البري ــب إلي ــام يذه في
ــد  ــه مل يتع ــٌر. لكن ــٌح متوات ــراءة صحي ــٌه يف الق ــه وج أن
اإلخبــار عــن ذلــك؛ ومل ينتــر لــرأي مدرســته 

ــه. ــة في البري

الفصــل الثــاين: القــراءات الــواردة يف مجهــرة اللغــة .. 
مجًعــا وخترجًيــا

املوضع األول 
قــال ابــن دريــد: )إذا ُأســِكنَت الصــاُد َضُعَفــْت، 
ــت  َك ــإذا حترَّ ــا، ف ــات زاًي ــض اللغ ــا يف بع لوهن فيحوِّ
َردُّوهــا إىل لفظهــا، مثــل قوهلــم: فــالن َيــْزُدُق يف قولــه. 
كهــا. وقــد  فــإذا قالــوا: َصــَدَق؛ قالوهــا بالصــاد لتَحرُّ

ــزاي()١٧(. ــاُء﴾)١٦( بال َع ــْزِدَر الرِّ ــٰى ُي ــرئ: ﴿ َحتَّ ق
خترجيــه وتوجيهــه: القــراءة بالصــاد مشــمومًة بصــوت 
ــرأ هبــا محــزة والكســائي  ــرٌة صحيحــٌة، ق ــزاي متوات ال

وخلــف ورويــس)١٨(. 
واإلشــامم فيهــا: أن خُيَلــط لفــُظ الصــاد بالــزاي، 
ــد منهــام  وُيمــَزج أحــُد احلرفــني باآلخــر؛ بحيــث َيتولَّ
حــرٌف ليــس بصــاٍد وال بــزاٍي؛ ولكــن يكــون صــوُت 
ًبــا عــىل صــوت الــزاي؛ حتــى ُيشــَبه  الصــاد ُمتغلِّ
صــوت النطــق هبــا: صــوت نطــق العــوام بالظــاء)١٩(.
أمــا القــراءة بالــزاي اخلالصــة، فهــي شــاذٌة مل ُيقــرأ هبــا 
يف املتواتــر؛ وإن جــاءت يف كالم فصحــاء العــرب. 

وظاهــر مــا قالــه ابــن دريــد مــن أهنــا )بالــزاي(؛ أنــه 
أراد بذلــك: الــزاي اخلالصــة، وذلــك لداللــة الســياق 
ــدم  ــة؛ ولع ــن جه ــرب م ــات الع ــدى لغ ــه إح يف إثبات

ت زاًيــا.  بيانــه بأهنــا الصــاد التــي ُأِشـــمَّ
ثــم إن مــن أهــل اللغــة مــن جيعــل: )َزَدَر( مــادًة 
ملحقــات  يف  داخلــٍة  غــرَي  معامجهــم،  يف  مســتقلًة 
ــه؛ إذا  )َصــَدَر(، فيقولــون: جــاء فــالٌن يــرب َأْزَدَرْي

جــاء فارًغــا)٢٠(.
ــذي  ــرف ال ــاب: )احل ــك يف ب ــيبويه بذل ح س ــد رصَّ وق
ُيضــاَرع بــه حــرٌف مــن موضعــه( مــن الكتــاب؛ وذلك 
ــا  ــا زاًي ــاء جيعلوهن ــرب الفصح ــمعنا الع ــه: )وس بقول
ــام.  ــًا يف اإلدغ ــاَق ذاهب ــوا اإلطب ــام جعل ــة؛ ك خالص
ــد:  ــر، ويف الفص ــر: التزدي ــك يف التصدي ــك قول وذل

الفــزد، ويف أصــدرت: أزدرت()٢١(.
معنــى  )زدر(:  مــادة:  يف  الصاغــاين  أوضــح  وقــد 
بقولــه:  ســيبويه؛  تبويــب  يف  املقصــودة  املضارعــة 
)قــال ســيبويه: )وال جيــوز املضارعــة(؛ يعنــي: إرشاَب 

صــوت الــزاي()٢٢(.
ــا  ــظ فيه ــة اللف ــر لصح ــن انت ــاين مم ــت: والصاغ قل
ــل  ــة والذي ــه التكمل ــك يف كتاب ــة، وذل ــزاي اخلالص بال

ــري)٢3(. ــاح للجوه ــاب الصح ــىل كت ــة ع والصل
ــن  ــرب م ــن الع ــي: )وم ــن جن ــح اب ــو الفت ــال أب وق

خيلصهــا زاًيــا، فيقــول: ﴿ ُيــْزِدَر ﴾()٢٤(. 
وقــد نقــل الزبيــدي عــن شــيخه الفــايس كالًمــا مهــامًّ 
ــاده  ــامم ص ــا إش ــيخنا: أم ــال ش ــال: )ق ــك، فق يف ذل
زاًيــا فهــي قــراءة محــزة والكســائي. وأمــا قــراءة الــزاي 
ــام  ــاذة؛ ك ــي ش ــت فه ــا. وإن ثبت ــال أعرفه ــة ف اخلالص
ــىل  ــدي ع ــق الزبي ــم علَّ ــوس(. ث ــه يف النام ــار إلي أش
ذلــك؛ فقــال: )وعنــدي أن هــذه املــادة ال تــكاد َتثُبــُت 

ــم()٢٥(. ــة، واهلل أعل ــة األصال ــىل جه ع

املوضع الثاين 
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

ــُم  قــال ابــن دريــد: )وقــد قــرئ يف التنزيــل: ﴿ َأَفَرَءيُت
ٰى ﴾)٢٦( بالتثقيــل والتخفيــف. ومل جيــىء  َت َوالُعــزَّ الــالَّ
يف الشــعر )الــالت( إال بالتخفيــف ... وقــد ســموا يف 
اجلاهليــة: زيــد الــالَت بالتخفيــف ال غــري. وقــد جــاء 
ــل، واهلل  ــرئ بالتثقي ــد ق ــف، وق ــل: بالتخفي يف التنزي

ــم()٢٧(. أعل
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 

رويــٌس بالتثقيــل -يعنــي: بتشــديد التــاء-: 
﴾. وقرأ بقية العرشة بالتخفيف  تَّ ﴿الالَّ

َت﴾، خــال الكســائي باهلــاء حــال الوقــف فقــط  ﴿الــالَّ
ه﴾)٢٨(. ﴿الالَّ

َت﴾: فقيــل: أصــٌل؛  وقــد اختلــف يف تــاء ﴿الــالَّ
ــإن  ــاء؛ ف ــن ي ــا ع ــُت(؛ فَألُِفه ــن: )الََت َيِلي ــه م وأصل
مــادة: )ل ي ت( موجــودة. وقيــل: زائــدٌة؛ وهــي مــن: 
ــَوى َيْلــِوي(؛ ألهنــم كانــوا يلــوون أعناقهــم إليهــا،  )َل
أو يلتــوون؛ أي: يعتكفــون عليهــا. وأصلهــا: )َلْوَيــٌة(؛ 
فُحِذَفــت الُمهــا؛ فَألُِفهــا عــىل هــذا: بــدٌل مــن الــواو.
ــيٌّ  ــو مبن ــا؛ وه ــىل تائه ــف ع ــراء يف الوق ــف الق واختل
عــىل القولــني املتقدمــني: فمــن اعتقــد تاءهــا أصليــة: 
ــَف  ــا: َوَق ــد زيادهت ــن اعتق ــت(. وم ــاء: )بِنْ ــا كت ه أقرَّ

ــاء)٢٩(. ــا باهل عليه
وقــال أكثــر أهــل اللغــة: األصــل يف تائهــا: أهنــا 
َي باســم الــذي كان  ــام ُســـمِّ ــم إن بالتشــديد؛ ألن الصن
ــه  ــده. وأمــا التخفيــف؛ فوجهــه: أن ــِويَق عن ــتُّ السَّ َيُل
ــَف من األصــل الـــُمضعَّف؛ تســهياًل للفظ بــه)3٠(.  ُخفِّ

املوضع الثالث
 . ــدُّ ا. واالســُم: السَّ قــال ابــن دريــد: )َســدَّ َيُســدُّ َســدًّ
ٓ َأن َتَعــَل َبينَنـَـا َوَبينَُهــم َســّدا ﴾)3١(  وقــد قــرئ: ﴿ َعــىَلٰ

و﴿ ُســّدا ﴾( )3٢(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 
ــائي  ــزة والكس ــص ومح ــرو وحف ــو عم ــري وأب ــن كث اب
وخلــف: ﴿ َســّدا ﴾؛ بفتــح الســني. وقــرأ بقيــة 

ــني)33(. ــم الس ــّدا ﴾؛ بض ــرشة: ﴿ ُس الع
قيــل: إذا ُقــِرأْت مضمومــًة؛ تكــون بمعنــى: إذا جعلــوه 
ــن  ــاىل. وإن كان م ــبحانه وتع ــل اهلل س ــن فع ــا م خملوًق

فعــل اآلدميــني؛ فهــي مفتوحــة)3٤(. 
ــز  ــل اهلل ع ــن فع ــرب م ــه الع ــىل أن ُكلَّ يشٍء وجدت ع
( بالضــم.  ــعاب فهــو: )ُســدٌّ وجــل، مــن اجلبــال والشِّ
( بالفتــح؛ مضطــرًدا)3٥(. ــاه البــرش فهــو: )َســدٌّ ومــا بن

املوضع الرابع
: مــن الــِوَداد. وقالــوا: الــُودُّ  قــال ابــن دريــد: )والــُودُّ
مَحٰــُن ُوّدا ﴾)3٦(  أيًضــا. وقــد قــرئ: ﴿ َســَيجَعُل هَلـُـُم الرَّ

و﴿ ِوّدا ﴾()3٧(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
ــك  ــف يف ذل ــواو؛ ومل خيال ــم ال ــراءة: ﴿ ُوّدا ﴾؛ بض ق
ــواو؛  ــرس ال ــا: ﴿ ِوّدا ﴾؛ بك ــا قراءهت ــم. أم ــٌد منه أح
ــاح بــن ُحَبيــش. كــام  فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا َجنَ

ــِرئ فيهــا بالفتــح: عــن أيب احلــارث الـــَحنَِفي)3٨(.  ُق
واحلاصــل: أن )الــود( مــن املثلثــات التــي نطــق 
ــاٌت يف  ــا لغ ــم؛ وكله ــرب يف كالمه ــاُء الع ــا فصح هب
معنــى: )املحبــة والــوداد والقبــول( الــذي يدخــل فيــام 
أثبتــه ابــن دريــد؛ إال أن وجــَه الضــم منهــا هــو الــذي 
صحــت بــه القــراءة وتواتــرت، وهــو أفصحهــا ، كــام 

ــران)3٩(. ــة األق ــك يف حتف ــن مال ــه اب ح ب رصَّ

املوضع اخلامس
ــرُّ ﴾)٤٠(.  ــَن امَلِف ــرئ: ﴿ َأي ــد ق ــد: )وق ــن دري ــال اب ق

ــه()٤١(. ــرُّ إلي ــذي َتِف ــُع ال : املوض ــَمِفرُّ والـ
خترجيــه وتوجيهــه: قــرأ احلســنان ابنــا عــيل وابــن 
ــري  ــن الب ــة واحلس ــادة وعكرم ــد وقت ــاس وجماه عب
ــختِياين ومجاعــة:  ــن شــهاب الزهــري وأيــوب السِّ واب
﴿ امَلِفــرُّ ﴾ بكــرس الفــاء)٤٢(؛ وهــي قــراءٌة شــاذٌة مل 
تصــح ومل تتواتــر؛ إذ مل يقــع االختــالف عــىل قراءهتــا: 
﴿ امَلَفــرُّ ﴾؛ بفتــح الفــاء؛ يف القــراءات العــرش املتواترة.
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

ــع  ــون املوض ــا أن يك ــرس: إم ــراءة الك ــىل ق ــي ع وه
ــوز  ــد. وجي ــن دري ــال اب ــام ق ــرُء ك ــه امل ــرُّ إلي ــذي َيِف ال
)َمفِعــل(؛  وزن  عــىل  ميميًّــا  مصــدًرا  يكــون  أن 
ــح  ــراءة الفت ــا ق ــَمرِجع(. أم ــل: )الـ ــني؛ مث ــرس الع بك
ــيل؛  ــدر األص ــىل املص ــي ع ــرة؛ فه ــة املتوات الصحيح

وتعنــي: إىل أيــن الفــرار ؟)٤3(.

املوضع السادس
قــال ابــن دريــد: )وُســـُموم اإلنســان، واحدهــا: 
ــل:  ــدن مث ــُخُروق يف الب ــي الـ ــا؛ وه ــمٌّ مجيًع ــمٌّ وُس َس
ــرئ: ﴿ يِف  ــد ق ــك. وق ــري ذل ــني، وغ ــن واألذن املنخري

َســمِّ اخِلَيــاِط ﴾)٤٤( و﴿ يِف ُســمِّ اخِلَيــاِط﴾()٤٥(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم 
ــف يف  ــني؛ ومل خيال ــح الس ــمِّ ﴾؛ بفت ــراءة: ﴿ َس ــىل ق ع
ــم  ــمِّ ﴾؛ بض ــا: ﴿ ُس ــا قراءهت ــم. أم ــٌد منه ــك أح ذل
ــعود  ــن مس ــا: اب ــرأ هب ــواذ؛ ق ــن الش ــا م ــني؛ فإهن الس
ف  ــَرِّ ــن ُم ــن واب ــو َرِزي ــريين وأب ــن س ــادة واب وقت
ــرس:  ــا بالك ــِرئ فيه ــام ُق ل. ك ــامَّ ــو السَّ ــاة وأب ــو حي وأب
عن األصمعــي وأيب عمران الـــَحْويِف وأيب َنـــِهيك وأيب 

ــب)٤٦(.  ــن ُقَطي ــد ب ــاة ويزي حي
فالســني عــىل التثليــث)٤٧(؛ وكلهــا لغــاٌت عــىل املعنــى 
ــر يف  ــح املتوات ــد؛ إال أن الصحي ــن دري ــه اب ــذي أثبت ال

ــاِط ﴾. ــمِّ اخِلَي ــا: ﴿ يِف َس قراءهت
ــال  ــال: )ق ــايس؛ ق ــيخه الف ــن ش ــدي ع ــل الزبي ونق
َح فيــه بالتثليــث؛ إال أهنــم قالــوا: املشــهور  شــيخنا: رُصِّ
يف الثُّْقــب: الفتــح؛ كــام يف التنزيــل. واألفصــح يف 

ــم()٤٩(.  ــل)٤٨(: الض القات

املوضع السابع
ــواًل؛ إذا  ــلُّ ُصُل ــُم َيِص ــلَّ اللح ــد: )وَص ــن دري ــال اب ق
ْت رائحُتــه ... وقــد قــرئ: ﴿ َأِءَذا َصَللنَــا يِف  َتغــريَّ

األَرِض ﴾)٥٠(، واهلل جــل وعــز أعلــم بكتابــه()٥١(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 

ــا ﴾؛ بالضــاد املعجمــة؛ ومل خيالــف يف  قــراءة: ﴿ َضَللنَ
ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: ﴿ َصَللنـَـا ﴾؛ بالصــاد 
املهملــة؛ فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا ابــن مســعود)٥٢(.  
فقراءهتــا بالضــاد: ظاهــرة؛ يعنــي: مــن الضــالل. 
؛  يقــال: َضــلَّ الطريــَق -وعــن الطريــق- َيِضــلُّ وَيَضلُّ

ــى)٥3(. ــة بمعنً ــالل والضالل ــه. والض ــِد إلي إذا مل َيَت
أمــا مــن قرأهــا بالصــاد فهــو عــىل رضبــني: أحدمهــا: 
ْت صورنــا؛ يقــال: َصــلَّ اللحــُم  نــا، وتغــريَّ أنَتنَّــا وتغريَّ
ــا  ــاين: َصَلْلنَ ــرب الث . وال َ ــريَّ ــَن وتغ ؛ إذا أنَت ــلَّ وَأَص
ــة)٥٤(. ــي: األرض اليابس ــة، وه لَّ ــن الصَّ ــنا؛ م أي: َيبِْس

املوضع الثامن
ــرئ:  ــد ق ــل. وق ــني: الَبِخي نِ ــد: )والضَّ ــن دري ــال اب ق
ــني﴾.  ــني﴾)٥٥( و﴿بَِظنِ ــِب بَِضنِ ــىَل الَغي ــَو َع ــا ُه ﴿َوَم
ــُمتَّهم()٥٦(. نِــني: الـ ــه. والظَّ ــَك ب نِــني: مــا أخربُت فالضَّ
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 

ابــن كثــري وأبــو عمــرو والكســائي ورويــس: 
﴿بَِظنـِـني﴾؛ بالظــاء. وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿بَِضنـِـني﴾؛ 

بالضــاد)٥٧(.
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام)٥٨(. 

املوضع التاسع
قــال ابــن دريــد: )وفــالٌن َظنـِـنٌي؛ أي: ُمتَّهــٌم. وكذلــك 
ُفــرسِّ يف التنزيــل، يف قــراءة مــن قــرأ: ﴿َوَمــا ُهــَو َعــىَل 

الَغيــِب بَِظنـِـني﴾)٥٩(، واهلل أعلــم()٦٠(.
خترجيه وتوجيهه: سبق يف املوضع السابق. 

املوضع العارش
ــه.  ــا؛ إِذا مل ُيطِْق ــيء َعيًّ ــيَّ بال ــد: )َع ــن دري ــال اب ق
: ضــُد البالغــة. فأمــا مــن قــرأ: ﴿َأَفَعيِّنَــا  والَعــيُّ
 :﴾ َأَفَعِيْينَــا   ﴿ هــو:  وإنــام  ﴾)٦١(؛  ِل  األَوَّ ِباخلَلــِق 

لــت()٦٢(. فُثقِّ اليــاء؛  اليــاء يف  فأدِغَمــت 
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
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ــا ﴾؛ مفكوكــَة الياءيــن غــرَي مدغمــة؛  قــراءة: ﴿ َأَفَعِيينَ
ومل خيالــف يف ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: 

﴿َأَفَعيِّنـَـا ﴾؛ بتشــديد اليــاء مــن غــري إشــباع يف الثانيــة: 
فهــي مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا: ابــن أيب عبلــة، والوليــد 
مســار عــن شــيبة، والُقــوُريس عن أيب  بــن مســلم، والسِّ

جعفــر، وابــن َبـــْحر عــن نافــع)٦3(. 
ــُت  ــن عيي ــي م ــرة: فه ــة املتوات ــراءة الصحيح ــا الق أم
ــن  ــُت ع ــُت؛ إذا َكلل ــه. وأعيي ــِدر علي ــر؛ إذا مل َأق باألم

.)٦٤ املي)
ــو  ــا أب ــال فيه ــد ق ــة: فق ــاذة املدغم ــراءة الش ــا الق أم
ــراءة؛ إذ مل  ــذه الق ــه ه ــرُت يف توجي ــد فك ــان: )وق حي
جُتهــا عــىل لغــة مــن أدغــم  يذكــر أحــٌد توجيُههــا؛ فخرَّ
اليــاء يف اليــاء يف املــايض؛ فقــال: َعــيَّ يف َعِيــَي، وَحــيَّ 
يف َحِيــَي. فلــام أدَغــَم: أحلَقــُه ضمــرَي املتكلــم الـــُمعظِّم 
ــا(؛ وهــي لغــٌة  ــه؛ ومل يفــك اإلدغــام فقــال: )َعيِّنَ نفَس
ــا:  ــون يف َرَدْدُت وَرَدْدن ــل؛ يقول ــن وائ ــر ب ــض بك لبع
ــون. وعــىل هــذه اللغــة: تكــون  نــا؛ فــال َيفكُّ ْت وَردَّ َردَّ

ــًة()٦٥(. ــددُة مفتوح ــاُء املش الي

املوضع احلادي عرش
ــاس،  ــن الن ــة م ــِجبِلَّة: األم ــد: )والـ ــن دري ــال اب ق
وكذلــك: الـــُجُبلَّة. َوقــد قــرئ هبــام قولــه جــل وعــز: 
ــرًيا﴾)٦٦( ... والـــِجْبُل  ــاّل َكثِ ﴿َوَلَقــد َأَضــلَّ ِمنُكــم ِجبِ
مــن النــاس: اجلامعــة ... وكذلــك: الـــُجْبُل والـــُجُبُل 
والـــِجبُِل. وقــد قــرئ هبــام: قــرأ أبــو عمــرو: ﴿ُجْبــاًل 

ــرًيا﴾()٦٧(. َكثِ
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 
نافــع وعاصــم وأبــو جعفــر: ﴿ِجبِــاّل﴾؛ بكــرس اجليــم 
والبــاء وتشــديد الــالم. وقــرأ أبــو عمــرو وابــن عامــر: 
﴿ُجْبــاًل﴾؛ بضــم اجليــم وإســكان البــاء وختفيــف 

الــالم)٦٨(.
وفيهــا قراءتــان صحيحتــان متواترتــان أخريــان مل 
يذكرمهــا ابــن دريــد؛ إحدامهــا: ﴿ُجُبــاًل﴾؛ بضــم 

ــري  ــن كث ــا: اب ــرأ هب ــالم؛ ق ــف ال ــاء وختفي ــم والب اجلي
ومحــزة والكســائي وخلــف ورويــس. واألخــرى: 
﴾؛ عــىل نحــو ســابقتها إال أهنــا بتشــديد الالم؛  ﴿ُجُبــالًّ

ــَرْوٍح وحــده)٦٩(. وهي ل
فمــن قــرأ: ﴿ِجبِــاّل﴾؛ فهــو عــىل إمجــاع اجلميــع؛ عــىل 

لـِـنَي﴾)٧٠(. ومــن قــرأ:  ــَة األَوَّ قولــه تعــاىل: ﴿واجِلبِلَّ
ــامَع الضمتــني؛ فأســكن  ــاًل﴾؛ فقــد اســتثقل اجت ﴿ُجْب

ــا للتخفيــف. ــاَء؛ طلًب الب
ــه  ــك أن ــل؛ وذل ــو األص ــاًل﴾؛ فه ــرأ: ﴿ُجُب ــن ق وم
جـــَمَع َجبِيــاًل. وَجبِيــٌل: َمعــُدوٌل عــن َمـــجُبول؛ مثل: 
ــاًل؛ كــام  قتيــل مــن مقتــول. ثــم جـــَمَع الـــَجبِيَل: ُجُب

ــرأ:  ــن ق ــُبل)٧١(. وم ــىل السُّ ــبيل: ع ــع الس جُيَم
﴾؛ فمثلها؛ إال أهنا بالتثقيل)٧٢(. ﴿ُجُبالًّ

قــال ابــن خالويــه: )وكلهــا لغــاٌت؛ معناهــا: الـــِخْلَقة 
ــه()٧3(. ــَل اإلنســاُن علي ــع ومــا ُجبِ ْب والطَّ

ــاًل﴾  ــرأ: ﴿ُجُب ــو منصــور األزهــري: )مــن ق ــال أب وق
ــٌب يف  ــاّل﴾ قري ــد. و﴿ِجبِ ــى واح ــاًل﴾؛ فاملعن أو ﴿ُجْب

ــاًل﴾()٧٤(. ــن: ﴿ُجُب ــى م املعن

املوضع الثاين عرش
قــال ابــن دريــد: )والـــَحَضُب: ِمثــُل الـــَحَصب. 
و﴿َحَصــُب  ـَم﴾)٧٥(  َجَهنَـّ ﴿َحَضــُب  قــرئ:  وقــد 

.)٧٦ ـَم﴾) َجَهنَـّ
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
ــف  ــة؛ ومل خيال ــاد املهمل ــُب ﴾؛ بالص ــراءة: ﴿ َحَص ق
ــُب ﴾؛  ــا: ﴿ َحَض ــا قراءهت ــم. أم ــٌد منه ــك أح يف ذل
ــن  ــا اب ــرأ هب ــواذ؛ ق ــن الش ــي م ــة؛ فه ــاد املعجم بالض

ــى)٧٧(.  ــن أيب حيي ــه اب ــنده إلي ــام أس ــاس؛ في عب
ويف الشــاذ أيًضــا: قرئــت بالصــاد الســاكنة: ﴿ َحْصــُب 
ــَمْيَفع وابــن أيب عبلــة وحمبــوب.  ﴾؛ عــن ابــن السَّ
ة.  ــزَّ ــريِّ َع ــن ُكث ــُب ﴾؛ ع ــاكنة: ﴿ َحْض ــاد الس وبالض
وبالطــاء: ﴿ َحَطــُب ﴾؛ عــن عائشــة وعــيلٍّ وابــن 
ــن  ــُب ﴾؛ ع ــاء: ﴿ َحَظ ــة. وبالظ ــري وُأيَبٍّ وعكرم الزب
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ــاين:  ــال الَكرم ــى ق ــر)٧٨(. حت ــن أيب جعف ــرَيِزي ع الشِّ
والطــاء  والضــاد  بالصــاد  ُقــِرَئ  حــرٌف  )وليــس 
والظــاء: غــري هــذه الكلمــة()٧٩(؛ إال أن التــي بالصــاد 

ــرة. ــة املتوات ــراءة الصحيح ــي الق ــة: ه املفتوح
ــد؛  ــن دري ــا اب ــني أوردمه ــني اللت ــه القراءت ويف توجي
يقــول ابــن جريــر الطــربي: )وروي عــن ابــن عبــاس 
ــرأ  ــاس -إن كان ق ــن عب ــاد؛ وكأن اب ــا بالض ــه قرأه أن
ذلــك كذلــك-؛ أراد: أهنــم الذيــن ُتســَجُر هبــم جهنــم, 
وُيوَقــُد هبــم فيهــا النــار؛ وذلــك أن ُكلَّ مــا هيَّجــَت بــه 
النــار وأوقــدت بــه: فهــو عنــد العــرب: ﴿ َحَضــُب ﴾. 

ــك:  ــراءة يف ذل ــن الق ــواب م ــإذا كان الص ف
عنــد  معناهــا  مــن  املعــروف  وكان  َحَصــُب﴾،   ﴿
ــَل؛ إذا  ُج ــُت الرَّ ــم: َحَصب ــن قوهل ــي؛ م ــرب: الرم الع
ــم  ــلنَا َعَليِه ــا َأرَس ــاؤه: ﴿ إِنَّ ــل ثن ــال ج ــام ق ــه، ك رميت
ــن  ــول م ــك ق ــل ذل ــا ﴾)٨٠(، كان األوىل بتأوي َحاِصًب
ــم  ــى هب ــم, وُيرَم ــُم هب ــَذُف جهن ــم ُتق ــاه: أهن ــال: معن ق
فيهــا. وقــد ُذِكــَر أن )الـــَحَصَب( يف لغــة أهــل اليمــن: 
الـــَحَطب، فــإن يكــن ذلــك كذلــك فهــو أيًضــا وجــٌه 
ــه  ــاه: الرمــي، فإن ــا مــن أن معن صحيــٌح. وأمــا مــا قلن

ــد()٨١(. ــل نج ــة أه يف لغ
ــول  ــون ق ــربي، يك ــه الط ــب إلي ــا ذه ــىل م ــت: وع قل
ابــن دريــد بــأن: )الـــَحَضب: مثــل الـــَحَصب(، هــو 
عــىل لغــة أهــل اليمــن، إذ مهــا عندمهــا بمعنـًـى واحــد، 
ــة، أو يف  ــىل احلقيق ــا ع ــا هل ــوا حطًب ــا أن يكون ــم إم فه
ــه  ــبه ب ــاروا أش ــم ص ــث أهن ــن حي ــب، م ــى احلط معن

ــه. ــتهم ل ــدوام مالمس ل

املوضع الثالث عرش
قــال ابــن دريــد: )والـــُحْوُب والـــَحْوُب: اإلثــم. وقد 
ــُه َكاَن ُحْوبــا َكبـِـريا ﴾)٨٢( و﴿َحْوبــا ﴾()٨3(. قــرئ: ﴿ إِنَّ
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ ُحْوبــا ﴾؛ بضــم احلــاء؛ ومل خيالــف يف ذلــك 
أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: ﴿ َحْوبــا ﴾؛ بفتحهــا؛ فهــي 

مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا احلســن البــري وابــن ســريين 
ْهَســم)٨٤(. وأبــو الرَبَ

ومهــا بمعنًــى واحــد عــىل مــا ذكــره ابــن دريــد؛ إال أن 
ــاء،  ــم احل ــي بض ــي الت ــام: ه ــرة منه ــة املتوات الصحيح
وهــي لغــة أهــل احلجــاز. قــال أهــل اللغــة والتفســري 
يف التــي بالفتــح: )إهنــا لغــة بني متيــم(. وقــال بعضهم: 

)هــي لغــة الـــَحَبش(، واألول أصح)٨٥(.

املوضع الرابع عرش
ــُجوِد﴾)٨٦(  قــال ابــن دريد: )وقــد قــرئ: ﴿ َوإِدَبــاَر السُّ
ــو  ــرس: فه ــرأ بالك ــن ق ــُجوِد ﴾. فم ــاَر السُّ و﴿ َوَأدَب
ــاَر ﴾:  ــرأ ﴿ َوَأدَب ــن ق ــاًرا. وم ــُر إْدب ــَر ُيْدبِ ــدر أْدَب مص

فهــو َجـــْمع ُدُبــٍر، واهلل أعلــم()٨٧(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 

نافــع وابــن كثــري ومحــزة وأبــو جعفــر وخلــف: 
ــم  ــورة، ووافقه ــة املكس ــزة التحتي ــاَر ﴾؛ باهلم ﴿ َوإِدَب

ــرشة:  ــة الع ــرأ بقي ــش. وق ــن واألعم ــن حميص اب
﴿ َوَأدَباَر ﴾؛ باهلمزة الفوقية املفتوحة)٨٨(.

ــن أن األوىل  ــد؛ م ــن دري ــه اب ــا أثبت ــىل م ــام ع وتوجيهه
عــىل املصدريــة، والثانيــة عــىل الـــَجْمع؛ واملعنــى فيهــام 

واحــٌد.
قــال جمــد الديــن الفــريوز آبــادي: )وُيشــتق منــه تــارًة 
باعتبــار: )َدَبــَر الفاعــل(، كقوهلــم: َدَبــَر فــالٌن، وَأْمــِس 
َأدَبــَر ﴾)٨٩(. وتــارًة باعتبــار  إِذا  يــِل  َوالَّ ابِــر، ﴿  الدَّ
اهلــدَف،  الســهُم  َدَبــَر  املفعــول(؛ كقوهلــم:  )َدَبــَر 
ــار  ــوَم، أي: ص ــالٌن الق ــَر ف ــه، وَدَب ــَقَط خلَف أي: َس
ابِــر: يقــال: للمتأخــر والتابــع؛ إمــا  خلفهــم. والدَّ
باعتبــار املــكان، وإمــا باعتبــار الزمــان، وإمــا باعتبــار 

املرتبــة)٩٠(.

املوضع اخلامس عرش
قــال ابــن دريــد: )والَبَدَنــُة مــن اإلبــل: ِمثــُل األُضِحَيــِة 
مــن الغنــم. واجلمــع: الُبــْدُن والُبــُدُن. وقــد قــرئ هبــام 
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

مجيًعــا() ٩١(.
ــه  ــك: قوَل ــن ذل ــد م ــن دري ــه: أراد اب ــه وتوجيه خترجي
ِئِر اهللَِّ َلُكــم  ٓ ــَعٰ ــن َش ــا َلُكــم مِّ ــدَن َجَعلنََٰه تعــاىل: ﴿ َوالُب
ــا َخــرٌي ﴾)٩٢(. فقــد اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم  فِيَه
عــىل قــراءة: ﴿ َوالُبــدَن ﴾؛ بإســكان الــدال، ومل خيالف 

يف ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: 
ــدال مضمومــًة، فهــي مــن  ــُدَن ﴾؛ بتحريــك ال ﴿ َوالُب
الشــواذ؛ قــرأ هبــا احلســن البــري وابــن أيب إســحاق 
وشــيبة وعيســى، ورويــت شــاذًة عــن أيب جعفــر 

ــع)٩3(. وناف
ومهــا لغتــان يف املعنــى الــذي أورده ابــن دريــد؛ 
ــاءت  ــام ج ــع ب ــبهها يف اجلم ــد ش ــكنها: فق ــن أس فم
ــب  ــان: ﴿ ُخُش ــان املتواترت ــان الصحيحت ــه القراءات ب
ــون أراد:  ــنََّدة﴾)٩٤(، أو يك َس ــب مُّ ــنََّدة ﴾ و﴿ ُخْش َس مُّ
ــا. أمــا مــن ضمهــا، فإنــه أراد  الضــم؛ فأســكنها ختفيًف

جـــْمَع الـَجْمع، كثِـــاَمر وُثـــْمر وُثـُمر)٩٥(.

 املوضع السادس عرش
ُجــل: ال َمْكَذَبــَة؛  ُجــُل للرَّ قــال ابــن دريــد: )ويقــول الرَّ
ُبوَنــَك ﴾)٩٦(؛  ـُـم اَل ُيَكذِّ أي: ال َأْكِذُبــَك. وقــرئ: ﴿ َفإهِنَّ
ــَك ﴾؛  اٌب. و﴿ اَل ُيْكِذُبوَن ــذَّ ــك َك ــون إن أي: ال يقول

ــا()٩٧(. ــَك كاذًب أي: ال ُيصاِدُفوَن
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد 
ــكان  ــَك﴾؛ بإس ــرأ نافــع والكســائي: ﴿ اَلُيْكِذُبوَن ق
ــرشة: ﴿اَل  ــة الع ــرأ بقي ــذال. وق ــف ال ــكاف وختفي ال

ــذال)٩٨(. ــديد ال ــكاف وتش ــح ال ــَك﴾؛ بفت ُبوَن ُيَكذِّ
ــني  ــق ب ــن التفري ــاقه م ــام س ــد في ــُن دري ــق اب ــد واف وق
معنــى القراءتــني: أبــا زكريــا الفــراء)٩٩(، وأبــا عبــد اهلل 
ــا  ــا منصــور األزهــري)١٠١(، وأب ابــن خالويــه)١٠٠(، وأب

ــم.  ــاريس)١٠٢(، وغرَيه ــيل الف ع
ــل ابــن زنجلــة؛ فقــال: )وكأن الكســائي يذهــب  وفصَّ
ــل  ــث الرج ــض حدي ــون يف بع ــذاب: يك إىل أن اإلك
وأخبــاره التــي يرويــا. والتكذيــب: يكــون يف كل 

ــراء:  ــول الف ــى ق ــذا معن ــه. وه ث ب ــدَّ ــرب أو ح ــا أخ م
ــَت  ــا جئ ــدون أن م ــم يري ــف: أهن ــى التخفي يف أن معن
بــوا عليــه كذًبــا؛ إنــام أكذبــوه.  بــه باطــٌل؛ ألهنــم مل جُيرِّ
ــه  ــك قول ــم يف ذل ــم؛ وحجته ــدق قوهل ــري يص والتفس

ــقُّ ﴾)١٠3(. ــَو احلَ ــَك َوُه ــِه َقوُم َب بِ ــذَّ ــاىل: ﴿ َوَك تع
ــن  ــد ب ــال حمم ــون: فق ــك املتقدم ــف يف ذل ــد اختل وق
كعــب: أي: ال يبطلــون مــا يف يديــك. وقــال قطــرب: 
أكذبــُت الرجــل؛ إذا دللــُت عــىل كذبــه؛ فــكان تأويــل 
ــون عــىل كذبــك بربهــاٍن ُيبطِــل مــا  ذلــك: ال يدلُّ
جئَتهــم بــه. وقــال ابــن مســلم: أي: ال جيدونــك كاذًبا. 
وكان قــوٌم مــن أهــل العربيــة يذهبــون إىل أهنــام لغتــان؛ 
ــه ووفيُتــه، وأعظمُتــه  الرجــل حقَّ أوفيــُت  مثــل: 

ــه. وعظمُت
ــاس:  ــن عب ــال اب ــد ق ــديد: فق ــا بالتش ــن قرأه ــا م أم
ُينِكــرون آيــاِت اهلل  اًبــا؛ ولكنهــم  ال يســمونك كذَّ

ــد اهلل.  ــن عن ــا م ــٌة بأهن ــم موقن ــنتهم، وقلوهُب بألس
َبت  وحجتهــم يف ذلــك قوله تعــاىل بعدهــا: ﴿ َوَلَقــد ُكذِّ

ُبــوْا﴾)١٠٤(. وْا َعىَلٰ َمــا ُكذِّ ن َقبِلــَك َفَصــرَبُ ُرُســل مِّ
ــام  ــوا لــك في وقــال الزجــاج: أي: ال يقــدرون أن يقول
بونــك  أنبــأَت بــه: كذبــَت. ووجــٌه آخــر: أهنــم ال ُيكذِّ

بقلوهبــم؛ أي: يعلمــون أنــك صــادٌق. 
ــنَي  ِلِم ــنَّ الظَّٰ ِك ــاىل: ﴿ َوَلٰ ــه تع ــك قول ــىل ذل ــدل ع وي
ــِت اهللَِّ جَيَحــُدوَن ﴾)١٠٥(؛ واجلحد: أن ُتنِكر بلســانك  اَيٰ بَِٔ

مــا تســتيقنه يف نفســك، قــال اهلل جــل وعــز: 
﴿َوَجَحــُدوْا هِبَــا َواســَتيَقنَتَها َأنُفُســُهم﴾)١٠٦(، وكان 

ــذا ــج هب ــاس حيت ــن عب اب
ــد اهلل  ــة: فقــال عب ــد اختلــف يف ذلــك أهــل العربي وق
ابــن مســلم: أي: ال َينُســبونك إىل الكــذب. وقــال 
ــذب()١٠٧(. ــك الك ــون علي ح ــم: أي: ال ُيصحِّ بعضه

املوضع السابع عرش
َك ﴾)١٠٨(  ُ قــال ابــن دريــد: )وقــد قــرئ: ﴿ َأنَّ اهللََّ ُيَبــرشِّ
ٌف. قــال أبــو بكــر:  ــٌل وُمـــخفَّ َك ﴾ ُمثقَّ و﴿ َيْبــرُشُ
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

ــُه  ُت ــُه وَبرَشْ ُت ــَل وأْبرَشْ ُج ُت الرَّ ْ ــرشَّ ــم: َب ــو حات ــال أب ق
ــِذي  ــَك الَّ لِ ــٌد: ﴿َذٰ ــو عمــٍرو وجماه ــرأ أب ــى. وق يف معنً

َيْبــرُشُ اهللَُّ ِعَبــاَدُه ﴾)١٠٩(()١١٠(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتان، بالتشــديد 

ــف يف املوضعني:  والتخفي
أما املوضع األول: فقد قرأ محزة والكسائي: 

ــم  ــاء، وض ــكان الب ــاء، وإس ــح الي َك ﴾، بفت ــرُشُ ﴿ َيْب
َك ﴾ بضــم  ُ الشــني خمففــًة. وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿ ُيَبــرشِّ

ــاء، وكــرس الشــني مشــددًة)١١١(. ــح الب ــاء، وفت الي
أمــا املوضــع الثــاين: فقــد قــرأ ابــن كثــري وأبــو عمــرو 
ومحــزة والكســائي: ﴿ َيْبــرُشُ ﴾؛ بفتــح اليــاء، وإســكان 

البــاء، وضــم الشــني خمففــًة. وقــرأ بقيــة العــرشة: 
ــني  ــرس الش ــاء، وك ــح الب ــاء، وفت ــم الي ُ ﴾ بض ــرشِّ ﴿ ُيَب

ــددًة)١١٢(. مش
َك﴾:  ُ قــال أبــو منصــور األزهــري: )مــن قــرأ: ﴿ ُيَبــرشِّ
تــه بَِشــارًة؛  ْ فهــو مــن البشــارة ال َغــري، ُيقــال َبرشَّ
ــاه:  َك ﴾: فمعن ــرُشُ ــرأ: ﴿ َيْب ــن ق ــني. وم ــديد الش بتش
حَتــُه(.  َك وُيفِرُحــَك. يقــال: َبرَشُتــه َأبــرُشُه؛ إذا َفرَّ َيــرُسُّ
ــه  ــه وأبرشُت ُت ثــم قــال: )ومــن العــرب: مــن جييــز برشَّ
ُتــه فأبــرَشَ وَبــرَش؛  وَبرَشُتــه بمعنـًـى واحــد. ويقــال: برشَّ

ــِرَح()١١3(. أي: ُسَّ وَف
ُ ﴾ ثــالث  وقــال أبــو عــيل الفــاريس: )يف ﴿ ُيَبــرشِّ
ــني-  ــرس الش ُ -بك ــرشِّ ــرَشَ ُيب ــرَشَ وَأْب ــرشَّ وَب ــات: َب لغ
ــاك  ــال: أت ــْوًرا. يق ا وُبُش ــرْشً ــرُشُ بِ ــرَشَ َيْب ــاًرا. وَب إبش
َت بــه.  ْ َت بــه؛ يف معنــى ُبــرشِّ َت بــه، وأْبــرَشْ أمــٌر َبــرَشْ

ـِة ﴾)١١٤((.  وْا بِاجلَنَـّ ومنــه: ﴿ َوَأبــرِشُ
ثــم قــال: )إذا كانــت هــذه اللغــات يف الكلمــة شــائعٌة 
ــتقيٌم  ــا: مس ــْمُعه بينه ــا وَجـ ــارئ بإحداه ــُذ الق فأْخ

ــائٌغ()١١٥(. س

املوضع الثامن عرش
ــيِلِّ  ــن األْه ــٌة؛ م ــر: معروف ــد: )والَبَق ــن دري ــال اب ق
ــوٌر. ...  ــرٌي وَبْيُق ــٌر وَبِق ــر: َباِق ــع الَبَق . ومج ــِيِّ والَوْح

ــا ﴾)١١٦( و﴿ إِنَّ  ــَبَه َعَلينَ ــَر َتَشٰ ــرئ: ﴿ إِنَّ الَبَق ــد ق وق
ــَبَه َعَلينَــا ﴾()١١٧(. الَبْاِقــَر َتَشٰ

خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ الَبَقــَر ﴾، بــدون األلــف وبفتــح القــاف، ومل 
خيالــف يف ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: ﴿ الَبْاِقــَر﴾ 
ــرأ  ــواذ، ق ــن الش ــا م ــاف، فإهن ــرس الق ــف وبك باألل
ــامة،  هبــا: عكرمــة، وحييــى بــن َيعُمــر، وحممــد ذو الشَّ
ــن أيب عبلــة، وهــارون عــن أيب عمــرو،  وُوَهيــب، واب

ــن ِمقَســم)١١٨(. واب
ــر:  ــَر ﴾ فالبق ــرأ: ﴿ إِنَّ الَبَق ــن ق ــادل: )م ــن ع ــال اب ق
ــرأ: ﴿إِنَّ  ــن ق ــا م ــس. أم ــم جن ــو اس ــم إن، وه اس
الَبْاِقــَر﴾ فالباقــر: مجــع البقــر، كالـــَجاِمل، مجاعــة 
ــر  ــرة: َبَق ــع البق ــال جلم ــرب: يق ــال قط ــَجَمل. ق الـ
ــر:  ــي: الباق ــال األصمع ــور. وق ــور وَبْيُق ــر وَباُق وَباِق
ــكاه  ــورة، ح ــىل َباُق ــر ع ــع َبَق ــال: وجيم ــرة، ق ــع باق مج
ــور  ــر والَبيُق ــر والَبَق ــي: والَباِق ــال القرطب ــاس. ق النح
ــره  والَبِقــري: لغــاٌت بمعنًــى واحــٍد، والعــرب ُتَذكِّ

وُتَؤنِّثــه؛ وإىل ذلــك ترجــع معــاين القــراءات يف: 
َبَه ﴾()١١٩(. ﴿ َتَشٰ

املوضع التاسع عرش
قــال ابــن دريــد: )وُكــرْبُ الــيء: ُمْعَظُمــه. وقــد قــرئ 
ــُه  ــم َل ــرَبُه ِمنُه ٰ ُك ــَوىلَّ ــِذي َت ــز: ﴿ َوالَّ ــل وع ــه ج قول

ــم ﴾)١٢٠(()١٢١(. ــَذاٌب َعظِي َع
قــرأ  فقــد  متواتــرة؛  القــراءة  وتوجيهــه:  خترجيــه 
يعقــوب: ﴿ ُكــرَبُه ﴾؛ بضــم الــكاف. أمــا بقيــة العــرشة 

فقرؤوهــا بالكــرس: ﴿ ِكــرَبُه ﴾)١٢٢(.
قال أبو عبيدة معمر بن املثنى: )قوله تعاىل: 

ــدر  ــو مص ــه؛ وه ــَل ُمعظَم ــرَبُه ﴾ أي: حتمَّ ٰ ِك ــَوىلَّ ﴿ َت
ــني  ــه وب ــوا بين ق ــور. وفرَّ ــياء واألم ــن األش ــري م الكب
ــو  ــوا: ه ــذا فقال ــوا ه ــن: فضمُّ ــري الس ــدر الكب مص
ُكــرْبُ قوِمــه. وقــد قــرأ بعضهــم: ﴿ ُكــرَبُه ﴾؛ بالضمــة: 

ــن()١٢3(.  ــري الس ــدر الكب ــة مص بمنزل
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ــم:  ــراءة بالض ــه الق ــراء يف وج ــا الف ــو زكري ــال أب ق
ــول:  ــرب تق ــو؛ ألن الع ــٌد ىف النح ــٌه جي ــو وج )وه
ــَره()١٢٤(. ــدون أكث ــَم كــذا وكــذا؛ يري ــوىلَّ ُعْظ فــالٌن ت
ــراء  ــا الف ــىل أيب زكري ــاس ع ــر النح ــو جعف ــد رد أب وق
ــراء ال  ــه الف ــاء ب ــذي ج ــال: )وال ــذا فق ــه ه يف توجيه
ــيء،  ــى ال ــيُء بمعن ــون ال ــد يك ــه ق ــه؛ ألن ــة في حج
ــرب يف  ــهر يف كالم الع ــٌة. واألش ــا خمتلف ــُة فيه واحلرك
مثــل هــذا: الِكــرْب. والُكــرْب: يف النســب، يقــال: الــوالُء 

ــرْب()١٢٥(. للُك
وردَّ عليــه أبــو منصــور األزهــري أيًضــا فقــال: )قــاس 
الفــراُء الُكــرْبَ عــىل الُعْظــم؛ وكالُم العــرب عــىل 

ــريه)١٢٦(. غ
قلــت: وَردُّ النحــاِس واألزهــريِّ عــىل الفــراء إنــام هــو 
مــن جهــة قياســه عــىل الُعْظــم فيــام نقلــه عــن العــرب، 
ا  واحلــال أن ذلــك خــالف األشــهر عنهــم، وليــس ردًّ

للقــراءة الصحيحــة.
ــان.  ــا لغت ــل: مه ــني: )قي ــن الوجه ــوكاين ع ــال الش ق
وقيــل: هــو بالضــم: معظــم اإلفــك، وبالكــرس: 
البــداءة بــه. وقيــل: هــو بالكــرس: اإلثــم. فاملعنــى: إن 
ــة، لــه عــذاٌب  الــذي تــوىلَّ ُمعظــَم اإلفــك مــن الُعصَب

ــام()١٢٧(. ــرة أو فيه ــا أو يف اآلخ ــٌم يف الدني عظي

املوضع العرشون
ــاَوُة: واحــٌد؛  َب ــَوُة والرَّ ْب ــُو والرَّ ْب قــال ابــن دريــد: )والرَّ
ــَوٌة.  ــَوٌة وَرْب ــوُّ مــن األرض. وقــد قالــوا: ِرْب وهــو الُعُل
ــَوة ﴾. فأمــا  ــَوة ﴾)١٢٨( و﴿ إىَِلٰ ُرب وقــد قــرئ: ﴿ إىَِلٰ َرب
ــَوة ﴾:  ــا ﴿ ِرب ــاس. وأم ــن عب ــه اب ــرأ ب ــَوة ﴾: فق ﴿ ُرب

ــه أم ال ؟()١٢٩(. ــرئ ب ــال أدري ق ف
والضــم:  الفتــح  قــراءة  أمــا  وتوجيهــه:  خترجيــه 
فقراءتــان صحيحتــان متواتــران. فقــد قــرأ ابــن عامــر 

ــون:  ــورة املؤمن ــن س ــع م ــذا املوض ــم ه وعاص
ــَوة ﴾  ــرشة: ﴿ ُرب ــة الع ــرأه بقي ــح. وق ــَوة ﴾ بالفت ﴿ َرب

ــم)١3٠(. بالض

ــا  ــتفهم عنه ــي اس ــَوة ﴾ الت ــرس: ﴿ ِرب ــراءة الك ــا ق أم
ابــن دريــد فهــي قــراءٌة شــاذٌة، قــرأ هبــا ابــن عبــاس، 
ــن  ــم، واحلس ــن عاص ــر ب ــيب، ون ــن املس ــعيد ب وس
ــحاق  ــو إس ــي، وأب ــش، واألصمع ــري، واألعم الب

ــم)١3١(. ــبِيعي، وغريه السَّ
قــال األزهــري: )وأخــربين املنــذري، عــن أيب العباس، 
ــَوة.  ــَوة، وِرب ــَوة، وُرب ــات: َرب ــالث لغ ــا ث ــال: فيه ق
واالختيــار ُربــَوة؛ ألهنــا أكثــر يف اللغــة. قــال: والفتــح 
لغــة متيــم(. ثــم قــال: )ِربــَوة: لغــٌة، وال تــوز القــراءة 

ــا()١3٢(. هب
قلــت: وقــد أوردهــا ابــن مالــك فيــام ُقــِرَئ بالتثليــث 
مــن حــروف القــرآن، ثــم قــال: )وأمــا قــراءة الضــم: 

فهــي لغــة قريــش()١33(. 

املوضع احلادي والعرشون
ــُل: ِجيــٌل مــن النــاس. وقــد  قــال ابــن دريــد: )والَقبِي

ــرأ:  ــن ق ــال ﴾. فم ــال ﴾)١3٤( و﴿ ِقَب ــرئ: ﴿ ُقُب ق
ــال ﴾؛  ــرأ ﴿ ِقَب ــن ق ــٍل. وم ــَع َقبِي ــال ﴾؛ أراد: مج ﴿ ُقُب

أراد: ُمقاَبَلــًة؛ واهلل أعلــم()١3٥(.
يف  متواترتــان  القراءتــني  كال  وتوجيهــه:  خترجيــه 
املوضعــني اللَذْيــن ُذِكَرتــا فيــه هــذه اللفظــة مــن 

الكريــم. القــرآن 
ــر  ــن عام ــع واب ــرأ ناف ــام ق ــورة األنع ــع س ــي موض فف
وفتــح  القــاف  بكــرس   ﴾ ِقَبــال   ﴿ جعفــر:  وأبــو 
ــاف  ــم الق ــال ﴾ بض ــرشة: ﴿ ُقُب ــة الع ــرأ بقي ــاء. وق الب

والبــاء)١3٦(.
أمــا يف موضــع ســورة الكهــف: فقد قــرأ عاصــم ومحزة 
ــم  ــال ﴾ بض ــر: ﴿ ُقُب ــو جعف ــف وأب ــائي وخل والكس
ــاء ووافقهــم األعمــش يف هــذا املوضــع .  القــاف والب
ــح  ــال ﴾ بكــرس القــاف وفت ــة العــرشة: ﴿ ِقَب ــرأ بقي وق

ــاء)١3٧(. الب
يف  دريــد  ابــن  أثبتــه  مــا  عــىل  وتوجيههــام 

معنييهام)١3٨(. 



١3

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )٥( ، ربيع الثاين ١٤٤٢هـ - ديسمرب ٢٠٢٠م
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املوضع الثاين والعرشون
ــَحَتُه؛  ــد: )ويقــال: َســَحَت الــيَء وأْس قــال ابــن دري

ــَحَتُكم﴾)١٩3( و ــالًكا. ﴿َفَيس ــتأَصَلُه َه إذا اس
﴿ َفُيسِحَتُكم﴾()١٤٠(.

خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 
حفــص ومحــزة والكســائي ورويــس وخلــف:   

﴿ َفُيســِحَتُكم ﴾؛ بضــم اليــاء وكــرس احلــاء. وقــرأ بقيــة 
العــرشة: ﴿َفَيســَحَتُكم﴾؛ بفتــح الياء واحلــاء)١٤١(.

ومهــا لغتــان عنــد العــرب؛ كــام رصح بــه أهــل اللغــة. 
ــَحَته  ــان: َس ــا لغت ــري: )مه ــور األزه ــو منص ــال أب ق

ــتأصله()١٤٢(. ــَحَته؛ إذا اس وأْس
ــول:  ــرب تق ــال: )والع ــراء فق ــا الف ــو زكري ــبقه أب وس
ــر  ــَحَت أكث ــد. وَس ــى واح ــَحَت بمعنً ــَحَت وَأْس َس
ــذاب()١٤3(. ــتأصلكم بع ــي: يس ــتئَصال يعن ــو االس وه
َفُيســِحَتُكم ﴾؛  ابــن زنجلــة: )مــن قــرأ: ﴿  قــال 
فمــن أْســَحَت. ومــن قــرأ: ﴿َفَيســَحَتُكم﴾؛ فمــن 

.)١٤٤ َســَحَت)
ــْحت: لغــة أهــل  قــال نشــوان احلمــريي: )يقــال: السُّ

احلجــاز. واإِلْســَحات: لغــة بنــي متيــم()١٤٥(.

املوضع الثالث والعرشون
ــٌت؛ كــام قالــوا:  قــال ابــن دريــد: )وقالــوا: َمــوٌت َماِئ
ــتَّ َفُهــُم  َأَفإِْيــن مِّ ِشــعٌر َشــاِعٌر. وقــد قــرئ: ﴿ 

ــاَمُت()١٤٧(. اخلَِٰلــُدوَن ﴾)١٤٦(؛ ِمــن: َمــاَت َيـ
ــد  ــرٌة؛ فق ــٌة متوات ــراءة صحيح ــه: الق ــه وتوجيه خترجي

ــف:  ــائي وخل ــزة والكس ــص ومح ــع وحف ــرأ ناف ق
﴿ ِمــتَّ ﴾؛ بكــرس امليــم. وفيهــا قــراءٌة صحيحــٌة 
ــتَّ ﴾؛  ــرشة: ﴿ ُم ــة الع ــا بقي ــرأ هب ــرى: ق ــرٌة أخ متوات

ــم)١٤٨(.  ــم املي بض
ــم:  ــٌت( ث ــوٌت َماِئ ــوا: َم ــد: )وقال ــن دري ــول اب ــا ق أم
)مــن: َمــاَت َيـــاَمُت(؛ فمعنــاه: أنــه ُقــِرَئ بالكــرس عــىل 
الثــاين، وبالضــم عــىل األول؛ ومهــا لغتــان صحيحتــان 

جاريتــان عــىل لســان العــرب. 

قــال أبــو منصــور األزهــري: )القــراءة العاليــة واللغــة 
الفصيحــة: ﴿ ُمــتَّ ﴾. ومــن العــرب مــن يقــول: َماَت 

َيـــاَمُت. ومثلــه: ُدْمــُت أُدوُم، وِدْمــُت َأَدام. والقراءة: 
﴿ ِمــتَّ ﴾؛ بكــرس امليــم: فاشــية؛ وإن كان الضــم 

أفشــى()١٤٩(.
ــتُّ  ــس: ُم ــهر األقي ــاريس: )األش ــيل الف ــو ع ــال أب ق
َتـــُموُت؛ مثــل: ُقلــُت َتُقــوُل، وُطفُت َتُطــوُف؛ وكذلك 
ــه. والكــرس شــاذٌّ يف  هــذا يســتمرُّ عــىل ضــم الفــاء من
ع  القيــاس، وإن مل يكــن يف االســتعامل كشــذوذ الُيَجــدَّ
ع؛ فُحِذَفــت الــذال واليــاء[  ]= أراد: الــذي ُيـــَجدَّ

ــاس)١٥٠(. ــتعامل والقي ــن االس ــذَّ ع ــا ش ــوه مم ونح

املوضع الرابع والعرشون
ــْجُن: مصــدر َســَجنُْتُه َســْجنًا.  قــال ابــن دريــد: )والسَّ

.)١٥١(()١٥٢(﴾ ــجُن َأَحــبُّ إيَِلَّ وقــد قــرئ: ﴿السَّ
ــد  ــرٌة؛ فق ــٌة متوات ــراءة صحيح ــه: الق ــه وتوجيه خترجي
ــا  ــني. وفيه ــح الس ــجُن ﴾؛ بفت ــوب: ﴿ السَّ ــرأ يعق ق
قــراءٌة صحيحــٌة متواتــرٌة أخــرى: قــرأ هبــا بقيــة 

ــجُن ﴾؛ بكــرس الســني)١٥3(.  العــرشة: ﴿ السِّ
ــجُن﴾  قــال النحــاس: )وروي أن الزهــري قــرأ: ﴿ السَّ
ــرس  ــا بالك ــن قرأه . وم ــبُّ إيلَّ ــَجَن أح ــاه: أن ُأس ومعن

فمعنــاه عنــده: موضــع الســجن()١٥٤(.
ــر بكــرس الســني: دخــول  ــان: )والتقدي ــو حي ــال أب وق
ــَجَن؛ أي:  ــدر َس ــو مص ــح: فه ــا بالفت ــجن. وأم الس

ــبُّ إيل()١٥٥(.  ــجن؛ أح ــاَي يف الس ــُهم إي حبُس

املوضع اخلامس والعرشون
قــال ابــن دريــد: )وقــد قــرئ: ﴿ إِنَّــاَم امُلرِشُكــوَن 
َنَجــس﴾)١٥٦( و﴿ نِْجــس ﴾. وكأن النََّجــَس: املصــدر، 
ــم:  ــاٌس. واالس ــع: أنَج ــس. واجلم ُ النََّج ــنيِّ ــٌس َب َنِج

النََّجاَســة()١٥٧(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ َنَجــس ﴾؛ بفتــح النــون واجليــم، ومل خيالــف 
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يف ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: ﴿ نِْجــس ﴾؛ بكرس 
ــرأ هبــا:  ــم؛ فإهنــا مــن الشــواذ ق ــون وإســكان اجلي الن

الضحــاك وأبــو حيــوة)١٥٨(. 
ــاَم امُلرِشُكــوَن  قــال الســمني احللبــي: )قولــه تعــاىل: ﴿ إِنَّ
ــس، أو  ــَس النََّج ــوا نف ــة، ُجِعل ــىل املبالغ ــس ﴾: ع َنَج
عــىل حــذف مضــاف. وقــرأ أبــو حيــوة: ﴿ نِْجــس﴾؛ 
ــُم  ــه اس ــه: أن ــم. ووجُه ــكون اجلي ــون وس ــرس الن بك
فاعــٍل يف األصــل عــىل َفِعــل، مثــل: َكتِــف وَكبِــد، ثــم 
ــن  ــد م ــه، وال ب ــاع فائ ــد إتب ــه بع ــكون عين ــَف بس ُخفِّ
حــذف موصــوٍف حينئــٍذ قاَمــْت هــذه الصفــُة مقاَمــه، 

أي: فريــٌق نِـــْجٌس أو ِجنٌس نِـــْجٌس()١٥٩(.

املوضع السادس والعرشون
قــال ابــن دريــد: )والـــُجَفاُل: مــا َجَفَلْتــُه الريــُح؛ أي: 
َبــُد َفَيذَهــُب  ــا الزَّ ذَهَبــْت بــه. وكان ُرؤبــُة يقــرأ: ﴿ َفَأمَّ
ــو  ــال أب ــُح. ق ــْجِفُله الري ــول: َتـ ــااًل﴾)١٦٠(، ويق ُجَف

ــرآن()١٦١(. ــَة بالق ــل ُرؤب ــن جه ــذا م ــم: وه حات
خترجيــه وتوجيهــه: قراءهتــا بالــالم قــراءٌة شــاذٌة؛ 
قراءهتــا  اتفقــوا عــىل  العــرشة  القــراء  أن  واحلــال 
باهلمــزة: ﴿ُجَفــاًء﴾؛ ومل خيالــف يف ذلــك أحــٌد منهــم. 
أمــا القــراءة املتواتــرة باهلمــز فهــي مــن الـــُجفاء: وهــو 
َبــُد ُجفــاًء؛ َأي  ــْيل. يقــال: َذَهــَب الزَّ مــا نفــاه السَّ
مدفوًعــا عــن مائــه)١٦٢(. وتأويلــه يف اآليــة عــىل ثالثــة 
ــىل  ــا ع ــاين: جافًي ا. الث ــقًّ ــي ُمنَش ــا: يعن ــوال: أحده أق

ــا)١٦3(. ــث: َمرِميًّ ــه األرض. الثال وج
ــن  ــا اب ــنيَّ معناه ــد ب ــالم: فق ــاذة بال ــراءة الش ــا الق أم
ــراءة  ــىل ق ــان ع ــو حي ــق أب ــد علَّ ــه. وق ــام أثبَت ــد في دري
رؤبــة هــذه بنقلــه كالًمــا عــن أيب حاتــٍم نفِســه فقــال: 
ــدل اهلمــزة، مــن  ــالم ب ــااًل ﴾ بال ــة: ﴿ ُجَف ــرأ رؤب )وق
ــُه.  َقْت ــُه وفرَّ ــِت الريــُح الســحاَب، إذا محَلْت قوهلــم: َجَفَل
وعــن أيب حاتــم: ال ُيقــَرُأ بقــراءة رؤبــة؛ ألنــه كان 
أنــه كان أعرابيًّــا جافًيــا-.  الفــأَر -يعنــي:  يــأكُل 
ــراب يف  ــراءُة األع ــرُب ق ــا: ال ُتعَت ــم أيًض ــن أيب حات وع

ــرآن)١٦٤(. الق

املوضع السابع والعرشون
ــب  ــن الِقنَّ ــَحْبُل م ُل: الـ ــُجمَّ ــد: )والـ ــن دري ــال اب ق
الَغِليــظ، هكــذا ُفــرسِّ يف قــراءة مــن قــرأ: ﴿ َحتَّــٰى َيِلــَج 

ــم()١٦٦(. ــاِط ﴾)١٦٥(، واهلل أعل ــمِّ اخِلَي ــُل يِف َس اجلُمَّ
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ اجلََمــُل ﴾؛ بفتــح اجليــم وبفتــح امليــم خمففــًة؛ 

ومل خيالــف يف ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: 
ــُل ﴾ بضــم اجليــم وبفتــح امليــم مشــددًة فإهنــا  ﴿ اجلُمَّ
ــن  ــب، واب ــن أيب طال ــيل ب ــا: ع ــرأ هب ــواذ، ق ــن الش م
ــعبي،  عبــاس، وســعيد بــن جبــري، وجماهــد، والشَّ
ري، وابــن َيعُمــر، وأبــو ِمـــجَلز،  ــخِّ وقتــادة، وابــن الشِّ
ِمقَســم،  وابــن  ُمـــَحيِصن،  وابــن  َرِزيــن،  وأبــو 

وأبــان)١٦٧(. 
فعــىل القــراءة املتواتــرة: يكــون معنــاه: الـــَجَمل 

املعــروف. 
ــه  ــا بيَّن ــىل م ــاه ع ــون معن ــاذة: يك ــراءة الش ــىل الق وع
ــل  ــو َحْب ــظ، وه ــَحْبل الغلي ــه: الـ ــن أن ــد، م ــن دري اب
الســفينة الــذي يقــال لــه: الَقْلــس، وهــو ِحَبــاٌل 
جمموعــٌة؛ َجـــْمع ُجـــْمَلة؛ هكــذا فــرسه ثعلــب. وقيل: 

ــل)١٦٨(. ــه يف النَّْخ ــد ب ــذي ُيصَع ــَحْبل ال ــو الـ ه
ــمِّ الــذي يكــون الولــوُج فيــه:  وســبق بيــان معنــى السَّ

يف املوضــع الســادس؛ ص )٧(.
واملــراد مــن القراءتــني مــا قالــه الفخــر الــرازي: )لـــامَّ 
ــَة عــىل حصــول هــذا  ــَف اهللُ تعــاىل دخوَلـــهم اجلن َوَق
الــرشط، وكان هــذا رشًطــا ُمـــحااًل، وَثَبــَت يف العقول 
أن الـــَموقوَف عــىل الـــُمحال َوَجَب أن يكــون دخوهُلم 

اجلنــَة مأيوًســا منــه قطًعــا()١٦٩(.

املوضع الثامن والعرشون
جَلَِميــٌع  َوإِنَّــا  قــرئ: ﴿  دريــد: )وقــد  ابــن  قــال 
ــِذُروَن﴾؛ أي:  ــون. و﴿َح ُب ــاِذُروَن﴾)١٧٠(؛ أي: ُمتأهِّ َح
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

َخاِئُفــون()١٧١(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 
ــُخْلٍف  عاصــم ومحــزة والكســائي وَخَلــف وهشــام بـ
ــة  ــرأ بقي ــاء. وق ــد احل ــٍف بع ــاِذُروَن﴾؛ بأل ــه: ﴿َح عن

العــرشة: ﴿َحــِذُروَن﴾؛ بغــري ألــف)١٧٢(. 
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام)١٧3(.

املوضع التاسع والعرشون
قــال ابــن دريــد: )الـــِحْرُص: معــروٌف. ويقــال: 
ــا.  ــَرُص ِحْرًص ــِرَص حَي ــا، وَح ــِرُص ِحْرًص ــَرَص حَي َح

وقــد قــرئ: ﴿ إِن حَتــِرص َعــىَلٰ ُهَدٰيُــم ﴾)١٧٤( و
﴿ إِن حَتَرص ﴾، والَكرُس أكثر()١٧٥(.

خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ حَتــِرص ﴾؛ بكــرس الــراء؛ ومل خيالــف يف 
ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: ﴿ حَتــَرص ﴾؛ بفتحها 
فإهنــا مــن الشــواذ، قــرأ هبــا: إبراهيــم النخعــي، 
ــو  ــوة، وأب ــو حي ــاة، وأب ــو حي ــري، وأب ــن الب واحلس

ــم)١٧٦ (.  ْهَس الرَبَ
ــَرَص  ــان: َح ــه لغت ــي: )في ــن جن ــح اب ــو الفت ــال أب ق
أحــَرص.  وحِرْصــُت  أعالمهــا،  وهــي  حيــِرص، 
وكالمهــا مــن معنــى الســحابة الـــَحاِرَصة، وهــي التــي 
َتقــرِشُ وجــَه األرض ... فكذلــك الـــِحْرص، كأنه ينال 
ــام هــو َحِريــٌص  ــه مــن نفِســه؛ لشــدة اهتاممــه ب صاحَب

ــِره()١٧٧(. ــكاد َيـــُحتُّ ُمســتقَر فِك ــى ي ــه، حت علي
كــام  األكثــر،  اللغــة  هــي  مضارعهــا  يف  والكــرس 
ــون  ــه: )والباق ــذيل بقول ح اهل ــد. ورصَّ ــن دري ــال اب ق
ــال  ــهر()١٧٨(. وق ــه أش ــار؛ ألن ــو االختي ــا، وه بكرسمه
ابــن عــادل: )وهــي اللغــة الغالبــة، لغــة احلجــاز()١٧٩(.
أمــا التــي بالفتــح يف مضارعهــا فقــد قــال الزخمــرشي 
ــٌة()١٨٠(؛ تقليــاًل مــن سياهنــا عــىل ألســنة  : )وهــي ُلَغيَّ

العــرب، وإن كانــت مســموعًة فيهــم.

املوضع الثالثون
ُجــُل َحَرًضــا؛ إذا طــال  قــال ابــن دريــد: )وَحــِرَض الرَّ
ه وَســَقُمه. ويقــال: َرُجــٌل َحــَرٌض وَقــوٌم َحَرٌض؛  َهـــمُّ
كــام يقــال: َرُجــٌل َدَنــٌف وَقــوٌم َدَنــٌف؛ الواحــد واجلمع 
فيــه ســواٌء. وقــد قــرئ: ﴿ َحتَّــٰى َتُكــوَن َحَرًضــا ﴾)١٨١( 

و﴿ َحِرًضــا ﴾ إن شــاء اهلل()١٨٢(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ َحَرًضــا ﴾؛ بفتــح الــراء، ومل خيالــف يف ذلــك 
ــا  ــا ﴾؛ بكرسه ــا: ﴿ َحِرًض ــا قراءهت ــم. أم ــٌد منه أح

فإهنــا مــن الشــواذ)١٨3(. 
ــا  ــة. أم ــىل املصدري ــا ع ــام: أهن ــرة منه ــه املتوات فتوجي
الشــاذة: فعــىل أهنــا صفــٌة. ولذلــك قــال الزخمــرشي: 
ــالك؛  ــىل اهل ــِفًيا ع ــي: ُمش ــا ﴾؛ يعن ــه: ﴿ َحَرًض )قول
ــث؛  ــر واملؤن ــع واملذك ــد واجلم ــه الواح ــتوي في ويس
ألنــه مصــدر()١٨٤(. وقــال الــرازي: )وأمــا الـــَحِرض 

ــة()١٨٥(. ــو الصف ــراء-: فه ــرس ال -بك
ــد. واملقصــود:  ــن دري ــه اب ومعنــى ذلــك عــىل مــا أثبت
ــن  ــه ع ا ل ــدًّ ــالم ص ــه الس ــوب علي ــىل يعق ــكار ع اإلن
مداومــة ذكــر يوســف عليــه الســالم عــىل لســانه؛ ألن 
ِذكــَره باللســان ُيفــِي إىل دوام حضــوره يف ذهنــه. ويف 
جعلهــم الغايــة الـــَحَرض: تعريــٌض بأنــه َيذُكــُر أمًرا ال 
ــٌه إىل  طَمــَع يف تداركــه؛ فأجاهبــم: بــأن ِذكــَره هــذا ُموجَّ

ه عليــه)١٨٦(. اهلل؛ دعــاًء بــأن َيــُردَّ

املوضع احلادي والثالثون
قال ابــن دريد: )والـــَحَراُم: ضد الـــَحاَلل. والـــِحْرُم: 
. ويف التنزيــل: ﴿ َوَحــَراٌم َعىَلٰ َقرَيــٍة ﴾)١٨٧(  ضــد الـــِحلِّ

﴿ َوِحــْرٌم َعــىَلٰ َقرَيــٍة ﴾()١٨٨(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 
شــعبة ومحــزة والكســائي: ﴿ َوِحــْرٌم ﴾؛ بكــرس احلــاء 
ــة  ــٍف بعدمهــا. وقــرأ بقي ــراء، مــن غــري أل وإســكان ال
ــٍف  ــراء، وأل ــاء وال ــح احل ــَراٌم ﴾؛ بفت ــرشة: ﴿ َوَح الع

ــا)١٨٩(.  بعدمه
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام)١٩٠(.

املوضع الثاين والثالثون
ِحــُم: َرِحــُم املــرأة؛ ثــم صــارت  قــال ابــن دريــد: )والرَّ
أســباُب القرابــة أرحاًمــا. وكــذا ُفــرسِّ يف التنزيــل: 
ــاَم ﴾)١٩١(  ــِه َواألَرَح ــاَءُلوَن بِ ــِذي َتَس ــوْا اهللََّ الَّ ُق ﴿ َواتَّ
ــد  ــَجرِّ فق ــني بالـ ــد البري ــرأ عن ــن ق ــب. وم بالنَّْص

.)١٩٢ َلـَحَن()
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 

محــزة: ﴿ َواألَرَحــاِم ﴾؛ باجلــر. وقــرأ بقيــة العــرشة: 
﴿َواألَرَحاَم ﴾؛ بالنصب)١٩3(. 

ــف  ــىل العط ــي ع ــب: فه ــور بالنص ــراءة اجلمه ــا ق أم
باألمــر بالتقــوى؛ يعنــي: اتقــوا اهللَ واتقــوا األرحــاَم أن 

ــا)١٩٤(.  تقطعوه
أمــا قــراءة محــزة باجلــر: فمعناهــا: تســاءلون بــه 
ِحِم.  وباألرحــاِم؛ عــىل نحــو قوهلــم: أســألك بــاهللِ والرَّ
قــال ابــن زنجلــة: )قــد أنكــروا هــذا وليــس بمنكــر؛ 
ألن األئمــة أســندوا قراءهتــم إىل النبــي صــىل اهلل عليــه 
وســلم، وأنكــروا أن الظاهــَر ال ُيعَطــف عىل الـــُمضَمر 
الـــَمجُرور إال بإظهــار اخلافــض؛ وليــس بمنكــر. وإنام 
ــذي مل  ــُمضَمر ال ــىل الـ ــُر ع ــَف الظاه ــر: أن ُيعَط املنك

َيـــجِر لــه ِذكــٌر()١٩٥(.
وعليــه؛ فــإن قــول ابــن دريــد: )ومــن قــرأ عنــد 
: فقــد َلـــَحَن(: فهــو إخبــاٌر منــه عىل  البريــني بالـــَجرِّ
ــاة؛  ــن النح ــرة م ــل الب ــوُر أه ــه مجه ــب إلي ــا يذه م
كســيبويه واملــازين)١٩٦(. وتبعهــم يف ذلــك مجاعــٌة مــن 
ــن  ــة)١٩٨(؛ م ــن عطي ــرشي)١٩٧( واب ــن؛ كالزخم املفرسي
إنكارهــم للقــراءة الصحيحــة املتواتــرة عــن محــزة 

ــران)١٩٩(:  ــم أم ــك عنده ــة ذل ــر. وعل باجل
َ بــه البعــُض مــن إمجــاع النحويــني عــىل  األول: مــا عــربَّ
ــة  ــرٍي يف حال ــىل ضم ــٍر ع ــٍم ظاه ــُف اس ــح عط ــه َيقُب أن

اجلــر دون إعــادة اخلافــض)٢٠٠(.
ــد  ــٌف، وق ــو حل ــم، وه ــؤااًل بالرح ــه س ــاين: أن في الث

هنــى النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم عــن احللــف بغــري 
اهلل)٢٠١(.

واجلــواب عــن ذلــك -بعــد التســليم بــأن قــراءة اجلــر 
ــا  ــا وتواترهت ــم بصحته ــا أركان احلك ــرت فيه ــد توف ق

ــة: واحلكــم بقرآنيتهــا- يف النقــاط اآلتي
ــىل  ــاع ع ــي اإلمج ــني ال يعن ــور البري ــن مجه * أن طع
ــاج  ــة الزجَّ ــا، فحكاي ــراءة وضعفه ــة الق ــدم صح ع
لإلمجــاع عىل مــا ذهــب إليــه البريــون يف املســألة)٢٠٢( 
منقــوٌض بــام حــكاه ابــن األنبــاري مــن اخلــالف الواقع 

فيهــا بــني املدرســتني الكوفيــة والبريــة)٢٠3(.
ــني يف  ــن الكوفي ــاَرٌض بطع ــني ُمع ــن البري * أن طع
طعنهــم، ومعهــم: يونــس، واألخفــش، وابــن مالــك، 
ــرُة  ــْت الكث ــو ُجِعَل ــم)٢٠٤(. ول ــان، وغريه ــو حي وأب

ــني.  ــُة الكوفي ــْت كفَّ ــا لرَجَح ميزاًن
ــرة حكــاًم يف  ــرَب التكافــؤ والرجحــان بالكث ــو مل ُيعت * ل
ذلــك كان احلاكــُم يف ذلــك كالُم العــرب، وقــد ورد يف 
أشــعار العــرب مــا يكفــي أن يكــون ُمثبًِتــا جــواَز هــذه 

ى. ي وال تتقــوَّ املســألة)٢٠٥(، وإال فــإن القــراءة: ُتقــوِّ
ــا ورد يف  ــىل م ــني ع ــن البري ــرتض م ــن اع * أن م
ــرآن  ــن الق ــه م ــقنا ل ــرورة س ــرب بال ــعار الع أش
ــرآن:  ــامة: )ويف الق ــو ش ــال أب ــك؛ ق ــري ذل ــم نظ الكري
ــَراِم﴾)٢٠٦(؛  ــِجِد احلَ ــِه َوامَلس ــُر بِ ــاىل: ﴿َوُكف ــه تع قول
أي: وبحرمــة املســجد احلــرام. وال حاجــة أن ُيعَطــف 
عــىل ســبيل اهلل، كــام قالــه أبــو عــيلٍّ وغــريه. وال عــىل 
الشــهر احلــرام، كــام قالــه الفــراء؛ لوقــوع الفصــل بــني 
املعطــوف واملعطــوف عليــه، وإن كان لــُكلٍّ وجــٌه 

صحيــٌح()٢٠٧(.
ــا  ــرأ هب ــل ق ــزة، ب ــا مح ــرد هب ــراءة مل يتف ــذه الق * أن ه
معــه: جماهــد، والنخعــي، وقتــادة، وأبــو َرِزيــن، 
وحييــى بــن وثَّــاب، وطلحــة، واألعمــش، وأبــو 

وغريهــم)٢٠٨(. صالــح، 
* أن الســؤال بالرحــم ليــس َقَســاًم؛ وذلــك أن الســؤال 
بــاهلل غــري الَقَســم بــه؛ والســؤال بالرحــم غــري الَقَســم 
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

لــه ابــن تيميــة)٢٠٩(. هبــا، عــىل مــا فصَّ
* لــو ســلَّمنا أن الســؤال بالرحــم َقَســٌم فجوابــه: أنــه 
ــن  ــار ع ــىل اإلخب ــه، وع ــوا علي ــا كان ــة م ــىل حكاي ع

ــلكوهنا)٢١٠(.  ــي يس ــم الت طريقته

املوضع الثالث والثالثون
ْوُح: اســٌم مــن قوهلــم: مــكاٌن  قــال ابــن دريــد: )والــرَّ
ْوح ... وُرْوُح اإلنســان ُمـــخَتلٌف  ــٌح؛ أي: َطيِّــُب الــرَّ َريِّ
فيــه؛ فقــال قــوٌم: هــي َنْفُســه التــي يقــوم هبــا ِجســُمه. 
ْوُح ِخــالُف النَّْفــس. وقــد قــرئ:  وقــال آخــرون: الــرُّ

ــَروح َوَرحَيــان ﴾() ٢١٢(. ــُروح َوَرحَيــان ﴾)٢١١( ﴿ َف ﴿ َف
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد 
ــة  ــرأ بقي ــراء. وق ــم ال ــُروح ﴾؛ بض ــس: ﴿ َف ــرأ روي ق

العــرشة: ﴿ َفــَروح ﴾؛ بفتحهــا)٢١3(. 
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام)٢١٤(.

املوضع الرابع والثالثون
قــال ابــن دريــد: )والـــُحْزن: معــروٌف. يقــال: حــزن 
ــُكوْا  ــا َأش َم ــرئ: ﴿ إِنَّ ــد ق ــا. وق ــا وَحَزًن ــحَزُن ُحْزًن َيـ

َبثِّــي َوُحــزيِنٓ إىَِل اهللَِّ ﴾)٢١٥( ﴿ َوَحــَزيِنٓ ﴾()٢١٦(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
ــزاي؛  ــكان ال ــاء وإس ــم احل ــْزيِنٓ ﴾؛ بض ــراءة: ﴿ َوُح ق

ومل خيالــف يف ذلــك أحــٌد منهــم)٢١٧(. 
أمــا قراءهتــا: ﴿ َوَحــَزيِنٓ ﴾؛ بفتــح احلــاء والــزاي 
مًعــا؛ فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا: احلســن البــري، 
ــاة،  ــو حي ــم، وأب ْهَس ــو الرَبَ ــران، وأب ــن عم ــى ب وعيس

وكــرداب)٢١٨(. 
ويف توجيههــام قــوالن حكامهــا الشــوكاين بقولــه: )قال 
ــكون-:  ــم والس ــُحْزن -بالض ــة: الـ ــل اللغ ــض أه بع
ــال  ــَحَزن -بفتحتــني-: ضــد الفــرح. وق ــكاء. والـ الب

ــى()٢١٩(. ــان بمعنً ــا لغت ــة: مه ــل اللغ ــر أه أكث

املوضع اخلامس والثالثون
ــاًم؛  ــُه َحْط ــيَء َأحطُِم ــُت ال ــد: )َحَطْم ــن دري ــال اب ق
ُن  إذا َكرَسُتــه. وقــد قــرئ: ﴿ اَل حَيطَِمنَُّكــم ُســَليَمٰ
ــالء  ــن الع ــرو ب ــو عم ــال: وكان أب ــوُدُه﴾)٢٢٠(. ق َوُجنُ
ويقــول:  ﴾؛  حُيَطَِّمنَُّكــم  اَل   ﴿ قــرأ:  ممــن  يعَجــُب 
ــا  ــاج وم ــو الزج ــس، نح ــيء الياب ــُم لل ــام التَّحطِي إن

أشــبهه)٢٢١(.
خترجيه وتوجيهه: قرأ رويس بسكون نون التوكيد

﴿ال حَيْطَِمنْكــم﴾ وقــرأ بقيــة القــراء العــرشة مجيعهــم : 
﴿ اَل حَيطَِمنَُّكــم ﴾؛ بفتــح اليــاء وإســكان احلــاء وكــرس 
الطــاء خمففــًة. أمــا قراءهتــا: ﴿ اَل حُيَطَِّمنَُّكــم ﴾ ؛ بضــم 
ــددًة؛ فإهنــا مــن  ــح احلــاء وكــرس الطــاء مش ــاء وفت الي
ــو  ــادة، وأب ــري، وقت ــن الب ــا: احلس ــرأ هب ــواذ؛ ق الش
رجـــــــاء، واألعمــش، وعيســى بــن عــــــــــــمر، 
﴿ال  املطــــــــوعي  وعــن  القــايض،  ونــــــــوح 
حُيَطَِّمنَّكــم ﴾بضــم اليــاء وفتــح احلــاء وتشــديد الطــاء 

ــون )٢٢٢(.  والن
ــد  ــن دري ــا اب ــنيَّ معناه ــد ب ــرة: فق ــراءة املتوات ــا الق أم
عــىل مــا أثبتــه. وأمــا الشــاذة: فهــي عــىل املضــارع من: 

َدْت عــىل املبالغــة مــن الـــَحْطم)٢٢3(. ــَم(؛ ُشــدِّ )َحطَّ

املوضع السادس والثالثون
 : قال ابن دريد: )الـــَحيْلُ و الـــُحيِلُّ و الـــِحيِلُّ و الـــَحيِلُّ

معــروٌف. وقــد قــرئ: ﴿ِمــن ُحِليِِّهــم﴾)٢٢٤( 
ــوا:  ــام قال ــيْل؛ ك ــع َح : فجم ــيِلٌّ ــا ُح ــم﴾. فأم و﴿َحْلِيِه
: مــا ُلبـِـَس مــن  . والـــَحيْلُ ، وَســْبٌي وُســبِيٌّ َثــْدٌي وُثــِديٌّ

ذهــٍب أو فضــٍة أو جوهــر()٢٢٥(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 
ــالم  ــاء وإســكان ال ــح احل ــم ﴾؛ بفت ــوب: ﴿ َحْلِيِه يعق
وكــرس اليــاء خمففــًة. وقــرأ بقيــة العــرشة -خــال محــزة 
والكســائي-: ﴿ ُحِليِِّهــم ﴾؛ بضــم احلــاء وكــرس الــالم 
وكــرس اليــاء مشــددًة. وفيهــا قــراءٌة صحيحــٌة متواتــرٌة 
ثالثــٌة: ﴿ ِحِليِِّهــم ﴾؛ بكــرس احلــاء والــالم، وكــرس الياء 
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مشــددًة، وهــي التــي قــرأ هبــا محــزة والكســائي)٢٢٦(.
قــال أبــو منصــور األزهــري: )مــن قــرأ: ﴿ َحْلِيِهــم﴾: 
ــا، واألصــل فيهــام  ــا وِحِليَّ ــع: ُحِليًّ فهــو واحــد، وجُيَم
ــع عــىل )ُفُعــول(. ومــن كــرس احلــاء:  الضــم؛ ألنــه مُجِ

فإلتباعــه الكــرسَة التــي يف الــالم واليــاء()٢٢٧(.

املوضع السابع والثالثون
ــام نَِّخــَرة ﴾)٢٢٨(  قــال ابــن دريــد: )وقــد قــرئ: ﴿ ِعَظٰ
ــًة،  ــَرة ﴾؛ أراد: بالي ــرأ: ﴿ نَِّخ ــن ق ــَرة ﴾. فم و﴿ َناِخ
ــح  ــَرة ﴾؛ أراد: أن الري ــرأ: ﴿ َناِخ ــن ق ــم. وم واهلل أعل
َتنِخــُر فيهــا فيــام يقــال؛ ألنــه قــد َبِقــَي منهــا َبِقيَّــة()٢٢٩(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 
ــدوري،  ــن ال ــٍف ع ــائي بُخل ــزة، والكس ــعبة، ومح ش
ورويــس، وَخَلــف: ﴿ َناِخــَرة ﴾؛ بألــٍف بعــد النــون. 

وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿ نَِّخــَرة ﴾؛ بغــري ألــف)٢3٠(.
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام)٢3١(.

املوضع الثامن والثالثون 
قــال ابــن دريــد: )َخَطَف الطائــُر بجناحيــه؛ إذا أسع يف 
الطــريان. َخَطَف يـــخطُِف َخْطًفــا، وَخطَِف َيـــخَطُف، 
واملصــدر: الـــَخْطف؛ لغتــان فصيحتــان. وُكلُّ أخــٍذ يف 

سعــٍة: فهــو َخْطــٌف. وقــد قــرئ: 
ُهم ﴾)٢3٢( و﴿ خَيطُِف ﴾()٢33(. َ ﴿ خَيَطُف َأبَرٰ

خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ خَيَطــُف ﴾؛ بفتــح الطــاء، ومل خيالــف يف 

ــم.  ــٌد منه ــك أح ذل
أمــا قراءهتــا: ﴿ خَيطِــُف ﴾؛ بكرسهــا، فإهنــا مــن 
مالــك، واحلســن  بــن  أنــس  قــرأ هبــا:  الشــواذ، 
والـــَجحَدري)٢3٤(.  وقتــادة،  وجماهــد،  البــري، 
ــد؛ ولكــن  ــن دري ــال اب ــان كــام ق ــان فصيحت ومهــا لغت

ــد. ــى واح ــا بمعنً ــهر، ومه ــىل وأش األوىل أع

املوضع التاسع والثالثون
فــالٍن،  َخْلــَف  فــالٌن  )وجــاء  دريــد:  ابــن  قــال 
ــرئ: ﴿ ال  ــد ق ــده. وق ــاء بع ــالٍن؛ إذا ج ــاَلَف ف وِخ

.)٢3٦()﴾ ِخاَلَفــَك  و﴿   )٢3٥(﴾ َخْلَفــَك  َيلَبُثــوَن 
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 

نافــع وابــن كثــري وأبــو عمــرو وشــعبة وأبــو جعفــر: 
﴿ َخْلَفــَك ﴾؛ بفتــح اخلــاء وإســكان الــالم , ووافقهــم 

ابــن حميصــن واليزيــدي . وقــرأ بقيــة العــرشة: 
﴿ ِخاَلَفــَك ﴾؛ بكــرس اخلــاء وفتــح الــالم وألــف 

بعدهــا)٢3٧(.
ــه: ﴿ َوإًِذا ال  ــن املثنــى: )قول ــدة معمــر ب ــو عبي قــال أب
َيلَبُثــوَن ِخاَلَفــَك ﴾: ُرفِــَع ﴿ َيلَبُثــوَن ﴾؛ عــىل التقديــم 
والتأخــري، كقولــك: وال يلبثــون ِخاَلفــَك إًذا، أي: 
ــى  ــَك ﴾؛ واملعن ــرون: ﴿ َخْلَف ــرؤه آخ ــدك ... ويق بع

ــٌد()٢3٨(.  واح
ــَك ﴾  ــرأ: ﴿ َخْلَف ــو عــيل الفــاريس: )فمــن ق ــال أب وق
و﴿ ِخاَلَفــَك ﴾: فهــو يف تقديــر القراءتــني مجيًعــا عــىل 
حــذف املضــاف، كأنــه: ال يلبثوَن بعــد خروِجــَك)٢3٩(.

املوضع األربعون
قــال ابــن دريــد: )وَعــَدا عليــه -مــن الُعــدَوان- َيعــُدو 

ا وُعْدَواًنــا؛ إذا َجــاَر. وقــد قــرئ:  َعــْدًوا وُعــُدوًّ
ا ﴾؛  ــُدوًّ ــم ﴾)٢٤٠( و﴿ ُع ــرِي ِعل ــدَوا بَِغ ــبُّوْا اهللََّ َع ﴿ َفَيُس

ــم()٢٤١(. ــا، واهلل أعل ًي أي: َتَعدِّ
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 
ــح  ــدال، وفت ــني وال ــم الع ا ﴾؛ بض ــُدوًّ ــوب: ﴿ ُع يعق
الــواو مشــددًة. وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿ َعــدَوا ﴾؛ بفتــح 

العــني، وإســكان الــدال، وفتــح الــواو خمففــًة)٢٤٢(.
ــدَوا ﴾  ــرأ: ﴿ َع ــو منصــور األزهــري: )مــن ق ــال أب ق
ــالٌن  ــَدا ف ــال: َع ــد. يق ــا واح ا ﴾: فمعنامه ــُدوًّ و﴿ ُع
ــم.  ــحدَّ يف الظل ــاوز الـ ــًدا؛ إذا ج ا وِع ــُدوًّ ــْدًوا وُع َع
ا ﴾ عــىل  ُعــُدوًّ َعــدَوا ﴾ و﴿  قولــه: ﴿  وانَتَصــَب 
املصــدر. وإن شــئَت عــىل إرادة الــالم؛ ويكــون نصبــه 
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عــىل احلــال. واملعنــى: فيســبوا اهللَ عادِيــَن؛ فأقــام 
املصــدَر مقــاَم الفاعلــني()٢٤3(. 

املوضع احلادي واألربعون
ــَك، وال  ــُه عن ــول: َدْع ــرب تق ــد: )والع ــن دري ــال اب ق
َتَرْكُتــُه.  َوَذْرُتــُه، ويقولــون:  َوَدْعُتــُه وال  يقولــون: 
َوَمــا  َربُّــَك  َوَدَعــَك  ﴿َمــا  قــرئ:  أنــه  وزعمــوا 

.)٢٤٤(()٢٤٥(﴾ َقــىَلٰ
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
َعــَك﴾؛ بتشــديد الــدال، ومل خيالــف يف  قــراءة: ﴿َمــا َودَّ
ذلــك أحــٌد منهــم. أمــا القــراءة التــي ســاقها ابــن دريد 
عــىل حكايــة الزعــم: ﴿َمــا َوَدَعــَك﴾؛ بتخفيفهــا، 
فإهنــا مــن الشــواذ، قــرأ هبــا: عــروة بــن الزبــري، 
ــن أيب  ة، واب ــحِريَّ ــو َبـ ــوة، وأب ــو حي ــام، وأب ــه هش وابن

ــة)٢٤٦(.  عبل
قــال ســيبويه يف الفعــل املخفــف الــوارد يف هــذه 
القــراءة الشــاذة: )وأمــا اســتغناؤهم بالــيء عــن 
ــون )َوَدَع(؛  ــَدُع( وال يقول ــون: )َي ــم يقول ــيء: فإهن ال
ــري()٢٤٧(.  ــك كث ــباُه ذل ــَرَك(. وأش ــا بـ)َت ــتغنوا عنه اس
إال أن البــن األثــري تعليقــًة عــىل رشحــه لغريــب 
ــم  ــن َوْدِعِه ــواٌم ع ــني أق ــح: )لينته ــث الصحي احلدي
الـــُجُمعات، أو ليختمــنَّ عــىل قلوهبــم()٢٤٨(؛ يعضــد به 
هــذا الفعــل -وإن كانــت القــراءُة بــه تبقــى شــاذًة-؛ إذ 
يقــول: )والنحــاة يقولــون: إن العــرب أماتــوا مــايض 
ــي  ــَرَك(. والنب ــه بـ)َت ــتغنوا عن ــدره؛ واس ــَدُع( ومص )َي
ــم  ــل قوهل ــام حُيَم ــح. وإن ــلم أفص ــه وس ــىل اهلل علي ص
عــىل قلــة اســتعامله، فهــو شــاذٌّ يف االســتعامل، صحيــٌح 

ــث()٢٤٩(.  ــري حدي ــاء يف غ ــد ج ــاس. وق يف القي
ولذلــك قــال أبــو الفتــح ابــن جنــي عــن هــذه القــراءة 

الشــاذة: )هــذه قليلــة االســتعامل()٢٥٠(.
وقــال أبــو حيــان: )واســتغنت العــرب يف فصيــح 
كالمهــا بـ)َتــَرَك( عــن )َوَدَع و)َوَذَر(. وعــن اســم 
فاعلهــام بـ)َتــاِرك(. وعــن اســم مفعوهلــام بـ)َمــرُتوك(. 

ك(. وقــد ُســِمَع )َوَدَع و)َوَذَر(  ْ وعــن مصدرمهــا بـ)الــرتَّ
... والتَّوِديــع: مبالغــٌة يف الــَوْدع؛ ألن مــن َوَدَعــَك 

ــرِكَك()٢٥١(. ــَغ يف َت ــد باَل ــا فق ُمفاِرًق

املوضع الثاين واألربعون
ــُدُه:  ــُدُه وِوْل ــِل وُوْل ُج ــُد الرَّ ــد: )وَوَل ــن دري ــال اب ق

ــه()٢٥٢(. ــرئ ب ــد ق ــٌد؛ وق واح
والُوْلــد:  الَوَلــد  قــراءة  أمــا  وتوجيهــه:  خترجيــه 
ــاب اهلل:  ــا يف كت ــن أمثلته ــان. فم ــان متواترت فصحيحت
- األحــرف األربعــة يف ســورة مريــم: ﴿أَلُوَتــنَيَّ َمــاال 
ــُن َوَلــدا﴾)٢٥٤(، ﴿ مَحٰ ــَذ الرَّ َ َوَوَلــًدا﴾)٢٥3(، ﴿َوَقاُلــوْا اختَّ
ــِن  مَحٰ ــِن َوَلــدا﴾)٢٥٥(، ﴿َوَمــا َينَبِغــي لِلرَّ مَحٰ َأن َدَعــوْا لِلرَّ

َأن َيتَِّخــَذ َوَلــًدا﴾)٢٥٦(. وحــرف ســورة الزخــرف: 
ــزة  ــرأ مح ــد ق ــد﴾)٢٥٧(. فق ــِن َوَل مَحٰ ــل إِن َكاَن لِلرَّ ﴿ُق
والكســائي: ﴿َُوْلــًدا﴾ ﴿ُوْلــد﴾؛ بضــم الواو وإســكان 
الــالم. وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿ََوَلــًدا﴾ ﴿َوَلــد﴾؛ بفتــح 

الــواو والــالم فيهــن)٢٥٨(.
ــِزدُه  ــن ملَّ َي ــوْا َم َبُع ــوح: ﴿َواتَّ - وكــذا حــرف ســورة ن
َماُلــُه َوَوَلــُدُه﴾)٢٥٩(: فقــد قــرأ نافــع وابــن عامــر 
ــن  ــح الواوي ــُدُه﴾؛ بفت ــر: ﴿َوَوَل ــو جعف ــم وأب وعاص
والــالم. وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿َوُوْلــُدُه﴾؛ بفتــح الــواو 

ــالم)٢٦٠(. ــكان ال ــة، وإس ــم الثاني األوىل، وض
ــح  ــاذٌة؛ ومل تص ــراءٌة ش ــي ق ــد(: فه ــراءة )الِوْل ــا ق أم
ــا:  ــرأ هب ــد ق ــاب اهلل. وق ــا يف كت ــراءُة هب ــر الق وتتوات
ابــن مســعود، وحييــى بــن َيعُمــر، واحلســن البــري، 
أيب  وابــن  وطلحــة،   ، وِزرٌّ وقتــادة،  والـــَجحَدري، 

إســحاق، وغريهــم)٢٦١(.
قــال أبــو زكريــا الفــراء يف القراءتــني املتواترتــني: 
)والُوْلــد والَوَلــد: لغتــان؛ مثلــام قالــوا: الُعــْدم َوالَعَدم؛ 
ــَد  ــل الُوْل ــس تع ــع ... وقي ــس بجم ــٌد ولي ــا واح ومه

َجـــْمًعا، والَوَلــَد َواحــًدا()٢٦٢(. 
ونقــل ابــُن زنجلــة وجًهــا زائــًدا يف بيــان معنامهــا فقال: 
د-: الُوْلــُد: َوَلــُد  )وقــال آخــرون -منهــم ابــن أيب َحـــامَّ
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ْلــب()٢٦3(. الَوَلــِد. والَوَلــُد -بالفتــح-: َوَلُد الصُّ
ــه  ــام رصح ب ــد(، ك ــٌة يف )الُوْل ــي لغ ــد(: فه ــا )الِوْل أم
ســيده)٢٦٦(،  وابــن  واألزهــري)٢٦٥(،  الفــارايب)٢٦٤(، 
منظــور)٢٦٨(،  وابــن  احلمــريي)٢٦٧(،  ونشــوان 

وغريهــم. والزبيــدي)٢٦٩(، 

املوضع الثالث واألربعون
ــا  ــَرُة الدني ــَرُة: َزْه َه ــَرُة والزَّ ْه ــد: )والزَّ ــن دري ــال اب ق
نَيــا﴾)٢٧٠(  ــٰوِة الدُّ وَبـــْهَجُتها. وقــد قــرئ: ﴿َزهــَرَة احلََي

و﴿ َزَهــَرَة ﴾()٢٧١(.
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد 
ــة  ــرأ بقي ــاء. وق ــح اهل ــَرَة ﴾؛ بفت ــوب: ﴿ َزَه ــرأ يعق ق

العــرشة: ﴿ َزْهــَرَة ﴾؛ بإســكاهنا)٢٧٢(. 
َهــَرة:  ْهــَرة والزَّ قــال أبــو منصــور األزهــري: )الزَّ
ــَرة  ــَرة: َزْه َه ــال: )الزَّ يت ق ــكِّ ــن السِّ ــن اب ــٌد. وع واح
ــاة  ــَرة احلي ــاء-: َزْه ــكون اهل ــَرة -بس ْه ــت. والزَّ النَّْب
الدنيــا، وهــى غضارُتـــها وُحســنُها(. ثــم قــال: )ُنِصَب 
ــم  ــجَعُل هل ــاه: ُتـ ــا؛ ألن معن ــى: َمتَّْعنَ ــرَة( بمعن )َزه

ــَرًة()٢٧3(. ــاُة َزْه احلي
وتبعــه أبــو العــالء الَكرمــاين عــىل مــا نقلــه يف الثــاين؛ 
ــرأ  ــه تعــاىل: ﴿ َزهــَرَة ﴾؛ أي: زينتهــا. وق فقــال: )قول
ــْوُر  يعقــوب: ﴿ َزَهــَرَة ﴾؛ بفتــح اهلــاء والــزاي، أي: َن

ــات()٢٧٤(. النب

املوضع الرابع واألربعون
قــال ابــن دريــد: )ومجــع َســْكَران: ُســَكاَرى وَســَكاَرى 
وَســْكَرى. وقــد قــرئ: ﴿ َوَتَرى النَّــاَس َســْكَرٰى﴾)٢٧٥( 

.)٢٧٦()﴾ ُسَكْاَرٰى  و﴿ 
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 
محــزة والكســائي وخلــف: ﴿َســْكَرٰى﴾؛ بفتح الســني، 
وإســكان الــكاف. وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿ُســَكاَرٰى﴾؛ 

بضــم الســني، وفتــح الــكاف، وألــٌف بعدهــا)٢٧٧(. 
قــال أبــو شــامة: )ومجــع َســْكَران عــىل: ﴿ُســَكاَرٰى﴾ 

بضــم الســني، وباأللــف بعــد الــكاف، وهــو القيــاس، 
ــع  ــام مج ــاىَل. وإن ــاَلن وُكَس ــاىَل، وَكْس ــاَلن وُعَج كَعْج
ــه  ــح الســني والقــر؛ محــاًل ل ــْكَرٰى﴾؛ بفت عــىل: ﴿َس
ــٍة؛  ــٍة وَبِليَّ ــول؛ إذا كان ذا آف ــى َمفُع ــل بمعن ــىل َفِعي ع
إيــاه يف املعنــى،  فُحِمــَل َســْكراُن عليــه؛ ملالقاتــه 

ــىَل()٢٧٨(. ــى وَقْت كَجْرَح

املوضع اخلامس واألربعون
َفُرُهــنَّ   ﴿ قــرىء:  )وقــد  دريــد:  ابــن  قــال 
قــرأ:  فمــن   .﴾ إَِليــَك  َفِرُهــنَّ  و﴿  إَِليــَك﴾)٢٧٩( 
ــك.  ــنَّ إلي ُه ــاد أراد: ُضمَّ ــم الص ــنَّ ﴾؛ بض ﴿َفُرُه
 ، ومــن قــرأ: ﴿ َفِرُهــنَّ ﴾ بكــرس الصــاد أراد: َقطِّْعُهنَّ

ــم()٢٨٠(. واهلل أعل
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد قــرأ 
﴾؛  ــنَّ ــس: ﴿َفِرُه ــر وروي ــو جعف ــف وأب ــزة وخل مح
ــنَّ ﴾؛  ــرشة: ﴿ َفُرُه ــة الع ــرأ بقي ــاد. وق ــرس الص بك

ــا)٢٨١(. بضمه
ــُن  ــه اب ــا أثبت ــق م ــام واف ض لتوجيهه ــرَّ ــن تع ــر م وأكث
ــُت يف  ــم ُيثبِ ــىل أن بعضه ــام، ع ــان معنييه ــد يف بي دري
ِّ -بضــم الصــاد- معنــى الـــَمْيل، جنًبــا إىل معنى  الــرُّ

ــم)٢٨٢(. الضَّ
ــال:  ــك فق ــان ذل ــاريس يف بي ــيل الف ــو ع ــد زاد أب فق
يكــون مــن  إَِليــَك﴾؛  )فقــول محــزة: ﴿َفِرُهــنَّ 
الَقْطــع، ويكــون مــن الـــَمْيل، كــام أن قــوَل مــن َضــمَّ 
ــَك﴾؛  ــنَّ إَِلي ــال: ﴿َفُرُه ــن ق ــن. فم ــل األمري حيتم
، وَحــَذَف مــن الــكالم. واملعنــى: َأِمْلُهــنَّ  أراد: َأِمْلُهــنَّ

 .)٢٨3() فَقطِّْعُهــنَّ
قلــت: وقــد ذهــب أبــو زكريــا الفــراء عــىل أهنــام لغتــان 
ــم  ــا الض ــان. فأم ــا لغت ــال: )ومه ــد فق ــى واح بمعنً

ــَليم()٢٨٤(.  ــل وُس ــي ُهَذي ــرس فف ــا الك ــرٌي. وأم فكث

املوضع السادس واألربعون
قــال ابــن دريــد: )والُغَراَفــة: مــا اغرتفَتــه بيــدَك، وهــي 
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

الُغْرَفــة أيًضــا. وقــد قــرئ: ﴿ُغرَفــَة بَِيــِدِه﴾)٢٨٥( و
﴿ َغرَفَة ﴾()٢٨٦(.

خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 
نافــع وابــن كثــري وأبــو عمــرو وأبــو جعفــر: َغرَفــَة﴾؛ 
ُغرَفــَة﴾؛   ﴿ العــرشة:  بقيــة  وقــرأ  الغــني.  بفتــح 

ــا)٢٨٧(.  بضمه
قــال أبــو زكريــا الفــراء: )والُغْرَفــة: الـــَمغُروف. 

الَفْعَلــة()٢٨٨(. والَغْرَفــة: 
وقــال أبــو منصــور األزهــري: )وأخــربين الـــُمنِذري، 
ــس  ــن يون م، ع ــالَّ ــن س ــد ب ــن حمم ــٍم، ع ــن َفْه ــن اب ع
ــُت  ــال: َغَرْف ــان. وق ــٌة عربيت ــٌة وَغْرَف ــال: ُغْرَف ــه ق أن
ــَوًة،  ــوُت َحْس ــه: َحَس ــٌة. ومثل ــاء ُغْرَف ــا، ويف اإلن َغْرًف
ويف اإلنــاء ُحْســَوٌة. وقــال أبــو العبــاس: الَغْرَفــة: 
ــَرُف  ــذي ُيغ ــاء ال ــة: امل ــدر. والُغْرَف ــن املص ة م ــَمرَّ الـ

بعينــه()٢٨٩(.

املوضع السابع واألربعون
قال ابن دريد: )وقد قرئ: ﴿ َفاِرِهنَي ﴾)٢٩٠( و

﴿ َفِرِهــنَي ﴾. فمــن قــرأ: ﴿ َفاِرِهــنَي ﴾؛ أراد: َحاِذِقــنَي 
ــِعنَي،  بــام َيعَمُلــون. ومن قــرأ: ﴿ َفِرِهــنَي ﴾؛ أراد: ُمَتَوسِّ

أعلم()٢٩١(. واهلل 
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 
نافــع وابــن كثــري وأبــو عمــرو وأبــو جعفــر ويعقــوب: 
﴿ َفِرِهــنَي ﴾؛ بغــري ألــٍف بعــد الفــاء. وقــرأ بقيــة 

ــف)٢٩٢(. ــنَي ﴾؛ باألل ــرشة: ﴿ َفاِرِه الع
وتوجيههــام عــىل مــا أثبتــه ابــن دريــد يف معنييهــام. وزاد 
يــن َبطِِريــن. وحكى  بعضهــم يف ﴿ َفِرِهــنَي ﴾؛ أي: َأرِشِ

البعــض: أهنــام لغتــان يف معنــى: حاذقني.
قــال الراغــب األصبهــاين: )قولــه تعــاىل: ﴿ َفاِرِهنَي﴾؛ 
ٌه. ويقــال ذلــك يف اإلنســان  أي: حاذقــني. ومجعــه: ُفــرَّ
ويف غــريه. وقــرئ: ﴿ َفِرِهــنَي ﴾ يف معنــاه. وقيــل: 

ــن()٢٩3(.  ي ــا َأرِشِ معنامه
وقــال أبــو جعفــر النحــاس: )وأبــو عبيــدة يذهــب إىل 

أن ﴿َفِرِهــنَي﴾ و﴿َفاِرِهــنَي﴾ بمعنًــى واحــد()٢٩٤(.
ــدة دل  ــن أيب عبي ــر ع ــو جعف ــكاه أب ــا ح ــت: وم قل
ــد  ــو ق ــه ، فه ــويغه ل ــه وتس ــذا الوج ــزه هل ــىل توي ع
ــول  ــه؛ إذ يق ــب إىل َتَبنِّي ــك ومل يذه ــواَز ذل ــى ج حك
ــه جمــاز القــرآن: )وجيــوز ﴿َفِرِهــنَي﴾ يف معنــى  يف كتاب

َفاِرِهــنَي﴾()٢٩٥(.

املوضع الثامن واألربعون
ــَل  ُج ــْرُت الرَّ ــدر َكَه ــر: مص ــد: )والَكْه ــن دري ــال اب ق

ــرئ:  ــد ق ــُه. وق ــُه وَأْبَعْدُت ــًرا؛ إذا َزَجْرُت ــُرُه َكْه َأْكَه
ا الَيتِيَم َفاَل َتْقَهر﴾)٢٩٦(()٢٩٧(. ﴿َفَأمَّ

ــاذٌة؛  ــراءٌة ش ــكاف ق ــا بال ــه: قراءهت ــه وتوجيه خترجي
قراءهتــا  اتفقــوا عــىل  العــرشة  القــراء  أن  واحلــال 
ــٌد  ــك أح ــف يف ذل ــر ﴾؛ ومل خيال ــاَل َتْقَه ــاف: ﴿ َف بالق

ــم.  منه
أمــا القــراءة املتواتــرة بالقــاف فهــي مــن الَقْهــر، وهــو 
االســتيالء والغلبــة عــىل طريــق التذليــل)٢٩٨(. ويف 
ــر.  ــال حتق ــا: ف ــه: أحده ــة أوج ــة مخس ــاه يف اآلي معن
ــع:  ــتذل. الراب ــال تس ــث: ف ــم. الثال ــال تظل ــاين: ف الث
ــْن  ــس: أْن ُك ــدك. اخلام ــذي يف ي ــه ال ــه حق ــال متنع ف

لليتيــم كاألب الرحيــم)٢٩٩(.
أمــا القــراءة الشــاذة بالــكاف: فقــد بــنيَّ معناهــا ابــن 
دريــد فيــام أثبَتــه عــىل أهنــا مــن الزجــر واإلبعــاد. وقــد 
قــرأ هبــا ابــن مســعود، والشــعبي، وجعفــر بــن حممــد 
العقيــيل،  النخعــي، واألشــهب  الباقــر، وإبراهيــم 

ــي)3٠٠(. ــم التيم وإبراهي
ويذهب بعض املفرسين كالثعلبي)3٠١( وأيب حيان

ــٌد.  ــا واح ــر، ومعنامه ــٌة يف الَقْه ــر لغ ) 3٠٢( إىل أن الَكْه

ــاف  ــني الق ــُب ب ــرب ُتعاِق ــأن الع ــه ب ــتدلوا علي واس
ــكاف. وال

واحــٍد  بمعنًــى  فرسمهــا  مــن  أول  ولعــل  قلــت: 
ــى  ــم حك ــه. ث ــة عن ــن عطي ــه اب ــام نقل ــش، في األخف
ه؛ وذلــك بقولــه: )قــال  األخــرُي أن أبــا حاتــم َردَّ
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األخفــش: هــي بمعنــى القهــر. ومنــه قــول األعــرايب: 
وقاكــم اهلل ســطوَة القــادر وملكــة الكاهــر. قــال 
ــال  ــد ق ــه ق ــر؛ ألن ــى القه ــا بمعن ــم: ال أظنه ــو حات أب
ــي  ــرين النب ــجد: )فأكه ــال يف املس ــذي ب ــرايب ال األع
صــىل اهلل عليــه وســلم(؛ فإهنــا بمعنــى اإلشــهار()3٠3(.

املوضع التاسع واألربعون
ــُت الــيَء  ْهــن معــروٌف؛ َرَهنْ قــال ابــن دريــد: )والرَّ
ْهــن: ِرَهــاٌن وُرُهــْوٌن وُرُهــٌن.  ــا. ومجــع الرَّ ــُه َرْهنً َأْرَهنُ
ــن  ــة ﴾)3٠٤( و﴿ َفُرُه قُبوَض ــان مَّ ــرئ: ﴿ َفِرَه ــد ق وق

ــة ﴾()3٠٥(. قُبوَض مَّ
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد 
قــرأ ابــن كثــري وأبــو عمــرو: ﴿َفُرُهــن﴾؛ بضــم الــراء 

ــرشة:  ــة الع ــرأ بقي ــف. وق ــذف األل ــع ح ــاء، م واهل
اهلــاء، وألــٌف  الــراء، وفتــح  ﴿َفِرَهــان﴾؛ بكــرس 

.)3٠٦ بعدهــا)
وتوجيههــام عــىل مــا أثبتــه ابــن دريــد بــأن كليهــام مجــُع 

 . ْهن لرَّ ا
وزاد ابــن زنجلــة فقــال: )مــن قــرأ: ﴿َفُرُهــن﴾: 
ــام  ــال: إن ــه ق ــرو أن ــن أيب عم ــا روي ع ــام م فحجته
ــل،  ــان يف اخلي َه ــني الرِّ ــَل ب ــن﴾: لُيفَص ــْت: ﴿َفُرُه ُقِرَئ
ــه  وبــني مجــع َرْهــٍن يف غريهــا. تقــول يف اخليــل: راهنُت
ــال  ــادٌر. وق ــو ن ــٍن، وه ــْمُع َرْه ــن: َجـ ُه ــا. والرُّ ِرَهاًن
ُهــن: َجـــْمُع الـــَجْمِع. ومــن قــرأ َفِرَهان﴾:  الفــراء: الرُّ
فحجتهــم أن هــذا يف العربيــة أقيــس أن ُيـــجَمَع َفْعــٌل 

ــاٍل، مثــل: َبـــْحٍر وبِـــَحاٍر()3٠٧(.  عــىل فَِع

املوضع اخلمسون
ــد: )والنَِّزيــف: الســكران أيًضــا؛ وهــو  ــن دري ــال اب ق
ُعــوَن َعنَهــا َواَل  الـــُمنَْزف. ويف التنزيــل: ﴿ اَل ُيَصدَّ
ــو  ــول أب ــذا يق ــَكُرون، هك ــوَن ﴾)3٠٨(؛ أي: ال َيس ُينَزُف
عبيــدة. وقــد قــرئ: ﴿ُينِزُفــوَن﴾؛ أي: ُينِْفُدوهَنــا، واهلل 

ــم()3٠٩(. أعل

خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 
ــورة  ــن س ــرف م ــذا احل ــائي ه ــزة والكس ــم ومح عاص
ــوَن﴾؛ بكــرس الــزاي. وقــرأ بقيــة  الواقعــة: ﴿َواَل ُينِزُف

ــا)3١٠(.  ــوَن﴾؛ بفتحه ــرشة: ﴿َواَل ُينَزُف الع
وهو كذلك أيًضا يف حرف سورة الصافات: 

﴿اَل فِيَهــا َغــول َواَل ُهــم َعنَهــا ُينَزُفــوَن﴾)3١١(؛ عــىل مــا 
بينــاه أعــاله يف حــرف ســورة الواقعــة)3١٢(. 

بيــان  يف  دريــد  ابــن  أثبتــه  مــا  عــىل  وتوجيههــام 
. )3 ١ 3 ( معنييهــام

ــاء  ــىل البن ــوَن﴾: ع ــه: ﴿ُينَزُف ــرشي: )قول ــال الزخم ق
ــه ...  ــب عقُل ــارب إذا ذه ــِزَف الش ــن ُن ــول، م للمفع
وقــرئ: ﴿ُينِزُفــوَن﴾: مــن أنــَزَف الشــارب، إذا ذهــب 
ــه ... واملعنــى: ال فيهــا فســاٌد قــط مــن  ــه أو رشاُب عقُل
أنــواع الفســاد التــي تكــون يف رشب اخلمــر، مــن 
مغــٍص أو صــداٍع أو ُخـــاَمٍر أو عربــدٍة أو لغــٍو أو تأثيــٍم 

ــك()3١٤(. ــري ذل أو غ

املوضع احلادي واخلمسون
ــو  ــُك َيزُق ــا الدي ــدر َزَق ــو: مص ْق ــد: )الزَّ ــن دري ــال اب ق
ــرئ: ﴿إِن  ــد ق ــٍح: زاٍق. وق ــاًء. وُكلُّ َصاِئ ــًوا وُزَق َزْق

ــَدة ﴾)3١٥(()3١٦(. ِح ــًة َوٰ ــت إاِلَّ َزقَي َكاَن
ــراءٌة  ــاف ق ــزاي والق ــا بال ــه: قراءهت ــه وتوجيه خترجي
شــاذٌة؛ واحلــال أن القــراء العــرشة اتفقــوا عــىل قراءهتــا 

ــم.  ــٌد منه ــك أح ــف يف ذل ــًة ﴾؛ ومل خيال ﴿ َصْيَح
ــدة  ــي واح ــاء فه ــاد واحل ــرة بالص ــراءة املتوات ــا الق أم
َيــاح، وهو رفــع الصــوت، أو الصوت العــايل)3١٧(.  الصِّ
ويف معناهــا يف املوضــع األول مــن ســورة يــس قــوالن: 
أحدمهــا: أن الصيحــة هــي العــذاب. الثــاين: أهنــا 
صيحــٌة مــن جربيــل عليــه الســالم ليــس هلــا مثنويــة. 
أمــا املوضــع الثــاين مــن ســورة يــس فمعناهــا: النفخــة 
ــر  ــا آخ ــالم؛ ينتظره ــه الس ــل علي ــن إسافي األوىل م

ــني)3١٨(. ــن املرشك ــة م ــذه األم ه
أمــا القــراءة الشــاذة بالــزاي والقــاف: فقــد بــنيَّ 
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

معناهــا ابــن دريــد فيــام أثبتــه. وقــد قــرأ هبــا عبــد اهلل 
ــود) 3١٩(.  ــن األس ــن ب ــد الرمح ــعود، وعب ــن مس ب

ــت  ــد اهلل: ﴿ إِن َكاَن ــف عب ــي: )ويف مصح ــال الثعلب ق
ِحــَدة ﴾؛ وهــي الصيحــة أيًضــا. وأصلهــا:  ــًة َوٰ إاِلَّ َزقَي

ــا()3٢٠(. َق مــن الزَّ
ــن  ــف اب ــودًة يف مصح ــت موج ــي وإن كان ــت: وه قل
ــذي  ــاَم ال ــَف اإلم ــِت املصح ــا خالَف ــعود إال أهن مس
أمجَعــِت األمــُة عليــه. وزيــادًة عــىل ذلــك فــإن بعــض 
العلــامء تعقبــوا هــذه اللفظــة يف بنائهــا، فقــد قــال أبــو 
جعفــر النحــاس: )هــذا خمالــٌف للمصحــف. وأيًضــا: 
ــكان  ــاح. ف ــو؛ إذا ص ــا َيزُق ــة: َزَق ــة املعروف ــإن اللغ ف

ــَوًة ﴾()3٢١(.  ــون: ﴿ إاِلَّ َزق ــذا أن يك ــىل ه ــب ع جي
ــان  ــام لغت ــب إىل أهن ــد ذه ــراء ق ــا الف ــا زكري إال أن أب
ــام  ــان()3٢٢(. ومه ــَوُة: لغت ْق ــُة والزَّ ْقَي ــال: )والزَّ ــا فق فيه

ــذوذها. ــىل ش ــى ع ــا تبق ــن يشٍء: فإهن ــن م يك

املوضع الثاين واخلمسون
ــد  ــَلُم؛ وق ــْلُم والسَّ ــْلُم والسِّ ــد: )السَّ ــن دري ــال اب ق
ــْلُم: ضــد احلــرب  قــرئ عــىل ثالثــة أوجــه. والسِّ

ــاَلَمة()3٢3(. السَّ ومنــه: اشــتقاق 
خترجيــه وتوجيهــه: كل مــا أورده ابــن دريــد مــن: 
ــاَلم،  ــًة إىل: )السَّ ــَلم(؛ إضاف ــْلم، والسَّ ــْلم، والسِّ )السَّ
الِـــم(: كلُّهــا قــراءاٌت صحيحــٌة متواتــرٌة وبياهنــا  والسَّ

ــو اآليت: ــىل النح ع
ــو جعفــر:  فقــد قــرأ نافــع وابــن كثــري والكســائي وأب
ــْلم﴾؛ بفتــح الســني يف حــرف البقــرة)3٢٤(. وقــرأ  ﴿السَّ
ــعبة:  ــرأ ش ــا. وق ــْلم﴾؛ بكرسه ــرشة: ﴿السِّ ــة الع بقي
ــال)3٢٥(  ــْي األنف ــني يف حرَفـ ــرس الس ــْلم﴾؛ بك ﴿السِّ
والقتــال)3٢٦(. ووافقــه يف حــرف القتال: محــزة وخلف، 

ــا)3٢٧(. ــْلم﴾؛ بفتحه ــرشة: ﴿السَّ ــة الع ــرأ بقي وق
أمــا حــرف النســاء الثــاين)3٢٨(: فقــد قــرأه نافــع وابــن 
ــَلم﴾؛ بفتــح  عامــر ومحــزة وأبــو جعفــر وخلــف: ﴿السَّ
الــالم، مــن غــري ألــٍف بعدهــا. وقــرأه بقيــة العــرشة: 

ــاَلم﴾؛ بفتــح الــالم، مــع ألــٍف بعدهــا)3٢٩(. ﴿السَّ
ــَلم﴾؛  واتفــق القــراء العــرشة عــىل قراءهتــا: ﴿السَّ
بفتــح الــالم مــن غــري ألــٍف بعدهــا؛ يف حــرف 
خــال  النحــل)33١(.  وحرَفـــْي  األول)33٠(،  النســاء 
حــرف الزمــر)33٢ (: فقــد قــرأه ابــن كثــري وأبــو عمــرو 
ــني،  ــد الس ــٍف بع ــاملِا﴾؛ بأل ــال َس ــوب: ﴿َوَرُج ويعق
وكــرس الــالم. وقــرأه بقيــة العــرشة: ﴿َوَرُجال َســَلام﴾؛ 

ــا)333(. ــٍف بعده ــري أل ــن غ ــالم م ــح ال بفت
ْلم﴾، و ل بذلك فيام َصحَّ وتواتر: ﴿السَّ فتحصَّ

اَلم﴾، و﴿َساملِا﴾. َلم﴾، و﴿السَّ ْلم﴾، و﴿السَّ ﴿السِّ
ويف توجيــه احلــروف الــواردة يف البقــرة واألنفــال 
ــو  ــري: )كان أب ــور األزه ــو منص ــول أب ــال: يق والقت
عمــرو يكــرس التــي يف البقــرة، ويذهــب بمعناهــا 
ــور  ــال وس ــني يف األنف ــح اللت ــالم(، ويفت إىل: )اإلس
حممــد، ويتــأول فيهــام الـُمساَلـــَمة. قــال أبــو العبــاس: 
والقــراءة التــي اجتمــع عليهــا أهــل احلرمــني بالفتــح 
يف كلــه؛ ألهنــا أَعــَرُب اللغتــني وأعالمهــا. وعــن ابــن 
ــال:  ــُح. ويق ْل ــْلم﴾: الصُّ ــال: ﴿السَّ ــه ق ــكيت: إن الس
ــالم،  ــَلم﴾: اإلس ــال: ﴿السَّ ــس ق ــن يون ــْلٌم. وع ِس

ــْلٌم()33٤(.  ــْلٌم وِس ــه َس ــوز في ــح: فيج ْل ــا الصُّ وأم
وأمــا حــرف النســاء: فيقــول فيــه: )مــن قــرأ: ﴿إَِلْيُكــُم 
ــاَلم﴾: فقــد جــاء يف التفســري: أن رجــاًل َســلََّم عــىل  السَّ
ــٌذ باإلســالم  ــا املســلمني، وظنــوا أنــه عائ بعــض ساي
ــَلم﴾: فمعنــاه:  وليــس مســلاًم فُقتـِـَل. ومــن قــرأ: ﴿السَّ

االستســالم()33٥(.
وأما حرف الزمر فيقول ابن زنجلة: )من قرأ: 

ُجــل، كــذا جاء يف التفســري،  ﴿َســاملِا﴾؛ أي: خالًصــا للرَّ
وهــو اســم الفاعــل. وحجتهــام: أنــه كــام أن الرشيــك 
ــك  ــَدٍث، كذل ــم َح ــس باس ــنْي ولي ــن الَع ــارٌة ع عب
الــذي بإزائــه ينبغــي أن يكــون فاعــاًل وال يكــون اســَم 
ــِلَم  ــدر َس ــو مص ــَلام﴾؛ فه ــرأ: ﴿َس ــن ق ــَدٍث. وم َح
َســَلاًم. وحجتهــم: قولــه ﴿ُمَتَشاِكُســوَن﴾؛ ألن معنــاه: 
ِعيــه ُكلُّ واحــٍد منهــم، ثــم َوَصــَف  متنازعــون َيدَّ
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ــه وال  ــازَع في ــن ال تن ــال -مم ــذه احل ــدُّ ه ــو ِض ــن ه م
ــٍل﴾؛ وكان  ــَلام لَِرُج ــاًل َس ــال: ﴿َوَرُج ــام-، فق اختص

ــه:  ــكان تأويل ــازع، ف ــدُّ التن ــَلَم ض ــا أن السَّ معلوًم
﴿َوَرُجــاًل َســَلام لَِرُجــٍل﴾؛ فلــم ُينــاِزع فيــه. ومنــه: قيل 

ــَلف: َســَلٌم؛ ألنــه ُســلَِّم إىل من استســلفه)33٦(. للسَّ
ــن  ــه اب ــص علي ــذي ن ــه ال ــٌد إىل أصل ــك عائ وكل ذل
ــه  ــم باب ــم: معظ ــالم واملي ــني وال ــه: )الس ــارس بقول ف
ــاذُّ  ، والشَّ مــن الصحــة والعافيــة، ويكــون فيــه مــا َيِشــذُّ

ــٌل()33٧(. ــه قلي عن

املوضع الثالث واخلمسون
ــيطان،  ــتقاق الش ــوا يف اش ــد: )واختلف ــن دري ــال اب ق
ــاَط  ــن َش ــتقاقه م ــة: اش ــل اللغ ــن أه ــوٌم م ــال ق فق
ــَرْت فيــه، والنــون  َيِشــيُط وَتَشــيََّط؛ إذا لفَحْتــُه النــاُر فأثَّ
فيــه زائــدة ... ومــن قــال: إن النــون فيــه أصليــٌة فهــو 
مــن َشــَطَن فهــو َشــاطٌِن، أي: َبُعــَد عــن اخلــري. وقــرأ 
ــال  ــَياُطون ﴾)33٨(. ق ــِه الشَّ ــت بِ َل ــا َتنَزَّ ــن: ﴿ َوَم احلس

ــط()33٩(. ــالف اخل ــذا خ ــر: ه ــو بك أب
ــَياُطون﴾ قــراءٌة  خترجيــه وتوجيهــه: قراءهتــا ﴿الشَّ
شــاذٌة قــرأ هبــا: احلســن البــري، واألعمــش، وابــن 
ــَمْيَفع)3٤٠(. واحلــال أن القــراء العــرشة اتفقــوا عــىل  السَّ
ــٌد  ــك أح ــف يف ذل ــَياطِنْي﴾؛ ومل خيال ــا: ﴿الشَّ قراءهت
منهــم. وتوجيــه املتواتــرة عــىل مــا أثبتــه ابــن دريــد يف 
ــة والزائــدة. ــان املعنــى عــىل حاَلـــْي النــون األصلي بي

أمــا الشــاذة: فقــد بــنيَّ منشــأها أبــو احلســن األخفــش 
ــَياُطون﴾؛  بقولــه: )وقــد قــال نــاٌس مــن العــرب ﴿الشَّ
ــَياطِنْي﴾  ألهنــم شــبَّهوا هــذه الياء التــي كانــت يف ﴿الشَّ
ــا  ــٍع وقبله ــت يف مجي ــوٌن، وكان ــا ن ــت بعده -إذا كان
كــرسٌة-: بيــاء اإلعــراب التــي يف اجلمــع. فلــام صــاروا 
ــُر  ــواَو. وهــذا ُيشــبُِه: )هــذا ُجْح ــوا ال ــع أدَخُل إىل الرف

َضــبٍّ َخــِرٍب( فافهــم()3٤١(. 
ــن؛  ــن احلس ــا ع ــان وجهه ــرشي يف بي ــل الزخم وفصَّ
يربيــن  آخــَره كاخــر  أنــه رأى  فقــال: )ووجهــه: 

َ بــني أن جُيــِرَي اإلعــراَب عــىل  وفلســطني، فتحــريَّ
فيقــول:  قبلــه  مــا  جُيِرَيــه عــىل  أن  وبــني  النــون، 
ــرب  ــريت الع ــام خت ــَياُطون﴾؛ ك ــَياطِنْي﴾ و﴿الشَّ الشَّ
ــطون  ــن، وفلس ــربون ويربي ــذه ي ــوا: )ه ــني أن يقول ب
ــيُطوَطة؛ وهــي  ــه: أن تشــَتقه مــن الشَّ وفلســطني(. وَحقُّ

ــل()3٤٢(. ــه: الباط ــل ل ــام قي ــالك. ك اهل
ــه:  ــراء بقول ــا الف ــو زكري ــا: أب ذها وغلَّطه ــذَّ ــد ش وق
ــَياُطون﴾؛ وكأنــه مــن َغَلِط  )وجــاء عــن احلســن: ﴿الشَّ
ــة املســلمني واملســلمون)3٤3(.  ــه بمنزل ــنَّ أن الشــيخ؛ َظ

ــاج بقولــه: )وقــرأ احلســن:  جَّ وأبــو إســحاق الزَّ
ــَياُطون﴾؛ وهــو غلــٌط عنــد النحويــني، وخمالفــٌة  ﴿الشَّ
ــراءٍة وال  ــوز يف ق ــس جي ــف؛ فلي ــراء للمصح ــد الق عن
عنــد النحويــني. ولــو كان جيــوز يف النحــو واملصحــُف 
ــو  ــه()3٤٤(. وأب ــدي القــراءُة ب ــُجْز عن ــه مل َتـ عــىل خالف
ــع  ــد مجي ــٌط عن ــو غل ــه: )وه ــاس بقول ــر النح جعف

ــني()3٤٥(. النحوي
وذهــب بعــض املفرسيــن إىل أهنــا لغــٌة قليلــٌة رديئــٌة يف 
الــكالم؛ لكنهــا تبقــى عــىل شــذوذها يف القــراءة. قــال 
ــه أن  ــياطني( وباب ــح يف )ش ــي: )والفصي ــمني احللب الس
ــٌة  ــه ُلَغيَّ ــري. وفي ــُع تكس ــه مج ــركات؛ ألن ــَرَب باحل ُيع
ــامل؛  ــر الس ــع املذك ــراَء اجلم ــراُؤه إج ــي إج ــٌة؛ وه رديئ
ُســـِمَع منهــم: )لفــالٍن بســتاٌن حوَلــه َبَســاُتون(. وُقِرَئ 

ــَياُطون ﴾()3٤٦(. ــِه الشَّ ــت بِ َل ــا َتنَزَّ ا: ﴿ َوَم ــاذًّ ش

املوضع الرابع واخلمسون
ــَعف: َغَلَبــة الـــُحبِّ عــىل  قــال ابــن دريــد: )الشَّ
ــَعَفنِي  ــُعوٌف. وَش ــو َمْش ــُل؛ فه ُج ــِعَف الرَّ ــب. ُش الَقْل
ــا ﴾)3٤٧( و ــَعَفَها ُحبًّ ــرئ: ﴿ َش ــد ق ــَعًفا. وق ــيُء َش ال
ــَغاف: ِغــاَلف الَقْلــب يقول:  ﴿َشــَغَفَها ﴾ مجيًعــا. والشِّ

َوَصَل الـــُحبُّ اىل ِغــاَلف َقْلبَِها()3٤٨(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
ــف يف ذلــك  قــراءة: ﴿ َشــَغَفَها ﴾؛ بالغــني، ومل خيال
ــَعَفَها ﴾بالعــني فإهنــا  ــا: ﴿ َش ــا قراءهت ــٌد منهــم. أم أح
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مــن الشــواذ، قــرأ هبــا: عــيل بــن أيب طالــب، واحلســن 
ــادة،  ــر، وقت ــن يعم ــى ب ــاء، وحيي ــو رج ــري، وأب الب
وثابــت الُبنــاين، وابــن أيب مريــم، واألعــرج، وجماهــد، 
ــَمْيَفع، وعــيل  والزهــري، وابــن ُمـــَحيصن، وابــن السَّ

ــن حممــد)3٤٩(.  ــن احلســني، وجعفــر ب ب
ــا﴾؛  ــَعَفَها ُحبًّ ــا ﴿َش ــي: )أم ــن جن ــح اب ــو الفت ــال أب ق
تِه.  فمعنــاه: َوَصــَل حبُّــه إىل قلبهــا، فــكاد حيرقــه لـــِحدَّ
ــرارُة  ــل ح ــَران، فيص ــأ بالَقطِ ــري ُينَ ــن البع ــه: م وأصل
ــَغَفَها﴾؛  ــة: ﴿َش ــراءة اجلامع ــا ق ــه. وأم ــك إىل قلب ذل
ــه-  ــو غالف ــا -وه ــَغاَف قلبه َق ِش ــرَّ ــه َخ ــه: أن فتأويل

ــا()3٥٠(. ــل إىل قلبه فوص

املوضع اخلامس واخلمسون
ــيَء  ــُت ال ــدر ُنْش ــْوش: مص ــد: )والنَّ ــن دري ــال اب ق
ــا إذا  ــُه َنْأًش ــُتُه َأْنأُش ــُه. وَنَأْش ــا؛ إذا َطَلْبُت ــُه َنْوًش َأُنْوُش
ــاُوُش ﴾)3٥١(  ــُم التَّنَ ــٰى هَلُ ــرئ: ﴿ َوَأنَّ ــد ق ــُه. وق َناَوْلُت

ــاول()3٥٢(. ــو التن ــز؛ وه ــري مه بغ
ــز  ــا اهلم ــرت قراءات ــت وتوات ــه: صح ــه وتوجيه خترجي
ــعبة  ــرو وش ــو عم ــرأ أب ــد ق ــا. فق ــدال واًوا مًع واإلب
ومحــزة والكســائي وخلــف: ﴿ التَّنَــاُؤُش ﴾؛ باملــد 
ــواو  ــاُوُش ﴾؛ بال ــرشة: ﴿ التَّنَ ــة الع ــرأ بقي ــز. وق واهلم

ــد)3٥3(. ــري م ــن غ ــف، م ــد األل ــة بع املحض
ــن  ــه اب ــا أثبت ــىل م ــني ع ــني القراءت ــيَلْ هات ــُل فِع وأص

ــام.  ــد يف معنييه دري
ــام  ــري فيه ــور األزه ــو منص ــل أب ــى وفصَّ ــد حك وق
بقولــه: )مــن قــرأ باهلمــز فــإن الفــراء قــال: هــو مــن 
ناشــئُت؛ أي: أبطــأُت، وجــاء فــالٌن َنِئيًشــا؛ أي: َبطِيًئا. 
ــال:  ــاء. ق ــة يف إبط ــش: احلرك ــاج: النئي ــال الزج وق
ــة  ــام ال حيل ــوا في ــم أن يتحرك ــن هل ــن أي ــى: م واملعن
ــاُوُش﴾  ــون ﴿التَّنَ ــوز أن يك ــال: وجي ــه ؟!. ق ــم في هل
ــٌة، وكل واٍو  ــاُوُش﴾ مضموم ــوًزا؛ ألن واو ﴿التَّنَ مهم
ــا  ــَت منه ــئَت أبدل ــٌة؛ إن ش ــا الزم ــٍة ضمُته مضموم

ــِدل(.  ــئَت مل ُتب ــزة، وإن ش مه

ــُت  ــن ُنش ــاول، م ــو التن ــز فه ــن مل يم ــال: )وم ــم ق ث
ــم أن  ــف هل ــى: كي ــُت. فاملعن ــا أي: تناول ــوُش َنوًش َأُن
يتناولــوا مــا فاهتــم ونــأى عنهــم؛ وقــد كان قريًبــا فلــم 

ــوه ؟!()3٥٤(. يتناول

املوضع السادس واخلمسون
لغتــان  ْعــُف:  والضُّ ْعــُف  )الضَّ دريــد:  ابــن  قــال 
ــي   ــة النب ــُف لغ ْع ــام. والضُّ ــرئ هب ــد ق ــان ق فصيحت
ــن  ــد اهلل ب ــرأ عب ــلم-. وق ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي -ص
عمــر -ريض اهلل تعــاىل عنهــام- عــىل النبــي -صــىل اهلل 
ة﴾)3٥٥(؛  عليــه وآلــه وســلم-: ﴿ ِمــن َبعــِد َضعــف ُقــوَّ

ــلم-:  ــه وس ــه وآل ــىل اهلل علي ــي -ص ــال النب فق
ة ﴾ يا غالم !()3٥٦(. ﴿ ُضعف ُقوَّ

خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان؛ فقــد 
قــرأ عاصــم بـــُخْلٍف عــن حفــص، ومحــزة يف الثالثــة 
املواضــع املذكــورة يف آيــة ســورة الــروم: ﴿َضعــف﴾؛ 
بفتــح الضــاد. وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿ُضعــف﴾؛ 

بضمهــا)3٥٧(. 
ومهــا لغتــان فصيحتــان كــام أشــار إىل ذلــك ابــن 
دريــد، وقــد ذهــب أكثــر أهــل اللغــة إىل أهنــام بمعنًــى 
واحــٍد، قــال ابــو زكريــا الفــراء: )أهــل احلجــاز وبنــو 
ــول:  ــٌم تق ــديٌد. ومتي ــٌف ش ــه ُضْع ــون: في ــٍد يقول أس
ــا  ــري: )مه ــور األزه ــو منص ــال أب ــٌف)3٥٨(. وق َضْع
ــل  ــبُّ إىل أه ــمُّ أح ــٌف. والضَّ ــٌف، وَضْع ــان: ُضْع لغت
اآلثــار؛ ملــا ُرِوَي فيــه عــن النبــي صــىل اهلل عليــه 

وســلم()3٥٩(.
ــرَوى يف إقــراء  قلــت: وإن كانــت أكثــُر اآلثــار التــي ُت
ــًة  ــمِّ ضعيف ــا بالضَّ ــلم هل ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص النب
وآســانيُدها آحــاد)3٦٠(، فــإن حقيقــة التواتــر املعــروف 
ــد القــراء أصــحُّ وأقــوى حجــًة يف إثباهتــا بالضــم؛  عن
ــم  ــن مجلته ــاز -وم ــل احلج ــان أه ــا يف لس ــال أهن خ
ــٌة وأخــرى  ــان: رشعي ــان حجت قريــش- بالضــم، فهات
ــًرا  ــا متوات ــح صحيًح ــى الفت ــا. ويبق ــٌة يف إثباهت عقلي



٢٦

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )٥( ، ربيع الثاين ١٤٤٢هـ - ديسمرب ٢٠٢٠م

اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

ــَة  ــا، وال حج ــلم أيًض ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ع
ــل إحداهــا عــىل األخــرى بدعــوى أهنــا لغــة  ملــن فضَّ
النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم كــام فعــل ابــن دريــد، مــا 
ــَم  ــا، وُحِك ــا مًع ــْي الفتــح والضــم قــد ثبت دام أن وجَه
ــٌة  ــا جاري ــار بأهن ــَد اإلخب ــم إال إذا ُأري ــام، الله بقرآنيته
عــىل لســان قريــش، دون إســقاٍط لوجــه الفتــح فيهــا.
ق البعــُض بــني فتحهــا وضمهــا؛ عــىل نحــو  وقــد فــرَّ
ْعــف  تفريــق أيب هــالل العســكري بينهــام بقولــه: )الضُّ
-بالضــم- يكــون يف اجلســد خاصــة ؛ وهــو مــن 
ــف  ْع ــف ﴾. والضَّ ــْن ُضع ــْم ِم ــاىل: ﴿ َخَلَقُك ــه تع قول
-بالفتــح- يكــون يف اجلســد والــرأي والعقــل. يقــال: 
يف رأيــه َضْعــٌف، وال يقــال: فيــه ُضْعــٌف. كام يقــال: يف 

ــٌف()3٦١(. ــٌف وُضْع ــمه َضْع جس

املوضع السابع واخلمسون
ــُف يف  ــَخَياُل الطَّاِئ ــُف: الـ ْي ــد: )والطَّ ــن دري ــال اب ق
املنــام، َطْيــُف الـــَخَياِل وَطاِئــف. وقــد قــرئ: ﴿َطيــف 
ــيَطِٰن﴾() 3٦3(. ــَن الشَّ ــيَطِٰن﴾)3٦٢( و﴿َطاِئــف مِّ ــَن الشَّ مِّ
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد 
ــوب:  ــائي ويعق ــري والكس ــن كث ــرو واب ــو عم ــرأ أب ق
ــرأ  ــاء. وق ــد الط ــاكنٍة بع ــٍة س ــاٍء حتتي ــف﴾؛ بي ﴿َطي
بقيــة العــرشة: ﴿َطاِئــف﴾؛ بألــٍف بعــد الطــاء، وبعــد 

ــورٌة)3٦٤(.  ــزٌة مكس ــف مه األل
قــال ابــن زنجلــة: )مــن قــرأ: ﴿َطاِئــف﴾: فهــو 
ــذا  ــٌف. ك ــو طائ ــه، فه ــه، إذا دار حول ــاف ب ــن ط م
ــه  ــاف ب ــن ط ــو م ــريه: ه ــال غ ــائي. وق ــال الكس ق
ــَن  ــف ِم ــرأ: ﴿َطي ــن ق ــيطان. وم ــة الش ــن وسوس م
الشــيطان.  مــن  وخطــَرٌة  ٌة  لـــمَّ أي:  ــْيَطاِن﴾؛  الشَّ
ــيَطِٰن  ــا َينَزَغنَّــَك ِمــَن الشَّ وحجتهــم قولــه قبلــه: ﴿َوإِمَّ
ــون  ــل: أن يك ــف﴾: حيتم ــه: ﴿َطي ــزغ﴾)3٦٥(. فقول َن
مصــدر َطــاَف َيطِيــُف َطْيًفــا. وحيتمــل: أن يكــون اســاًم 
مثــل الطائــف ســواء؛ كــام يقــال: َماِئــٌت وَمْيــٌت()3٦٦(.

املوضع الثامن واخلمسون
ــا؛  ــُط ُقنُْوًط ــَط َيْقنَ ــُط، وَقنِ ــَط َيْقنِ ــد: )َقنَ ــن دري ــال اب ق
مَحــِة  فهــو َقانِــٌط. وقــد قــرئ: ﴿ اَل َتقنَُطــوْا ِمــن رَّ

أعلــم()3٦٨(. واهلل  َتيأُســوا،  ال  أي:  اهللَِّ﴾)3٦٧(؛ 
خترجيــه وتوجيهــه: حكايــة ابــن دريــد للفعلــني يف 
القنــوط، ثبتتــا مًعــا فيــام صــح وتواتــر مــن القــراءات. 
ــو عمــرو والكســائي ويعقــوب وخلــف:  فقــد قــرأ أب
ــرشة:  ــة الع ــرأ بقي ــون. وق ــرس الن ــوْا﴾؛ بك ﴿اَل َتقنُِط

﴿اَل َتقنَُطــوْا﴾؛ بفتحهــا)3٦٩(. والثانيــة هــذه هــي التــي 
أثبَتهــا ابــن دريــد يف كالمــه.

ــد  ــْأُس. وق ــوُط: الَي ــري: )الُقنُ ــر اجلوه ــو ن ــال أب ق
ــا.  ــُس ُجُلوًس ــَس جَيِل ــل: َجَل ــا، مث ــُط ُقنُوًط ــَط َيقنِ َقنَ
ــٌط.  ــُط مثــل: َقَعــَد َيقُعــُد، فهــو َقانِ ــَط َيقنُ وكذلــك: َقنَ
وفيــه لغــٌة ثالثــٌة: َقنـِـَط َيقنـَـُط َقنًَطــا مثــل: َتِعــَب َيتَعــُب 
َتَعًبــا. وأمــا َقنـَـَط َيقنـَـُط -بالفتــح فيهــام-، وَقنـِـَط َيْقنـِـُط 
-بالكــرس فيهــام- فإنــام هــو عــىل اجلمــع بــني اللغتــني 

ــش()3٧٠(.  ــه االخف قال
لغتــان  )ومهــا  األزهــري:  منصــور  أبــو  قــال 

. )3 ٧ ١ ( ن تــا جيد

املوضع التاسع واخلمسون
ــد  ــٌد: ض ــُن واح ــُن والظَّْع ــد: )والظََّع ــن دري ــال اب ق
الـــُمَقام. وقــد قــرئ: ﴿ َيــوَم َظَعنُِكــم ﴾)3٧٢(  و﴿ َيــوَم 

ــم﴾()3٧3(. َظعنُِك
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 

ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وخلــف: 
﴿َظعنُِكم﴾؛ بإسكان العني. وقرأ بقية العرشة: 

﴿َظَعنُِكم﴾؛ بفتحها)3٧٤(. 
ــني  ــح الع ــوا يف فت ــاريس: )اختلف ــيل الف ــو ع ــال أب ق
ــم﴾.  ــوَم َظعنُِك ــل: ﴿َي ــز و ج ــه ع ــكاهنا مــن قول وإس
ــر  ــَمع، والنَّْه ــْمع والشَّ ــك: الشَّ ــل ذل ــان مث ــا لغت ومه

والنََّهــر()3٧٥(.



٢٧

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )٥( ، ربيع الثاين ١٤٤٢هـ - ديسمرب ٢٠٢٠م

اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

املوضع الستون
ــَع  ــُمْدِرك. َأْينَ ــر الـ ــع: الثََّم ــد: )والَينْ ــن دري ــال اب ق
ــَع فهــو َيانِــٌع.  الشــجر إذا ُأْدِرَك ثمــُرة فهــو ُمْونِــٌع. وَينَ

ــل:  ــا. ويف التنزي ــَع َينًْع ــا، وَينَ ــَع إِْينَاًع ــوا: َأْينَ وقال
﴿انُظُرٓوْا إىَِلٰ َثَمِرِه إَِذآ َأثَمَر َوَينِعِه﴾)3٧٦( ﴿َوَيانِِعِه﴾ 

﴿َوُينِعِه﴾()3٧٧(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿َوَينِعــِه﴾؛ بفتــح اليــاء، وإســكان النــون، مــن 

غــري ألــف؛ ومل خيالــف يف ذلــك أحــٌد منهــم. 
أما القراءتان اللتان أوردمها ابن دريد بعدها 

﴿َوَيانِِعِه﴾ ﴿َوُينِعِه﴾: فهام شاذتان. 
فقــد قــرأ احلســن البــري، وقتــادة، والضحــاك، 
وجماهد، وابــن ُمـــَحيِصن، واألعمش، وُحـــَميد، وابن 
ــِه﴾؛  أيب إســحاق، والزعفــراين، وابــن ِمقَســم: ﴿َوُينِع

بضــم اليــاء، وإســكان النــون، مــن غــري ألــف)3٧٨(. 
وقــرأ أبــو حنيفــة، وأبــو رجــاء، وابــن أيب عبلــة، وابــن 
ــَمْيَفع، واليــامين: ﴿َوَيانِِعــِه﴾؛ بفتــح اليــاء، وألــف  السَّ

بعدهــا، وكــرس النــون)3٧٩(. 
فاملتواترة: عىل األصل. 

ــريوز  ــن الف ــد الدي ــول جم ــاذتني: يق ــه الش ويف توجي
ُب-  ــُع وَيْينِــُع -كَيْعَلــُم وَيــْرِ ــَع الثمــُر َيْينَ آبــادي: )َينَ
َينًْعــا بالفتــح، وُينًْعــا بالضــم، وُينُوًعــا؛ ومل تســقط اليــاُء 
ــِه﴾  ــرأ: ﴿َوُينِع ــن ق ــا. فم ــا بأخته ي ــتقبل لتقوِّ يف املس
-بالضــم-: فهــو مثــل النَّْضــج والنُّْضــج. ومــن قــرأ: 
ــع مثــل: النَِّضيــج  ــع والَيانِ ــِه﴾: فهــو مــن الَينِي ﴿َوَيانِِع

ــج()3٨٠(. والنَّاِض

املوضع احلادي والستون
ــٌة  ــدة َنِقَم ــٌة، الواح ــم: معروف ــد: )والنََّق ــن دري ــال اب ق
ــىل  ــُت ع ــُه. وَنِقْم ــه؛ أي: عاَقَب ــَم اهللُ من ــٌة. وانَتَق ونِْقَم
ــا:  ــام مجيًع ــرئ هب ــد ق ــُت؛ وق ــذا وَنَقْم ــذا وك ــالٍن ك ُف

﴿ َوَما َنَقُموْا ِمنُهم ﴾)3٨١( و﴿ َنِقُموْا ﴾()3٨٢(.
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 

قــراءة: ﴿ َنَقُمــوْا ﴾؛ بفتــح القــاف؛ ومل خيالــف يف ذلك 
أحــٌد منهــم. أمــا قراءهتــا: ﴿ َنِقُمــوْا ﴾؛ بكــرس القــاف 
فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا: ســعيد بــن جبــري، وحييــى 
ــن أيب  ــوة، واب ــو حي ــيل، وأب ــن ع ــد ب ــر، وزي ــن َيعُم ب

عبلــة)3٨3(.
قــال أبــو احلســن األخفــش: )ومهــا لغتــان: َنَقــَم َينِقُم، 
ــا﴾)3٨٤(. وقــرأ  ــُم ِمنَّ ــا َتنِق ــُم. ونحــوه: ﴿َوَم ــَم َينَق وَنِق

بعضهــم: ﴿َوَمــا َتنَقــُم ِمنَّــا﴾؛ وبــاألوىل نقــرأ()3٨٥(.
ــح  ــام: فت ــَتَويه: )وأصحه ــن ُدُرس ــد اب ــو حمم ــال أب وق
ــه:  ــل من ــم الفاع ــتقبل؛ ألن اس ــرس املس ــايض وك امل
ــري  ــٌم، بغ ــن َنِق ــتعاماًل م ــر اس ــو أكث ــف وه ــٌم بأل َناِق
ــتقبل؛  ــح املس ــايض وفت ــرس امل ــرى: ك ــف. واألخ أل

ــة()3٨٦(. ــة العام ــي لغ وه
ــا  ــح: ﴿ َوَم ــرشي: )والفصي ــم الزخم ــو القاس ــال أب ق

َنَقُمــوْا ﴾؛ بالفتــح()3٨٧(.

املوضع الثاين والستون
ُة اإلنســان والدابــة  ُة: ُقــوَّ قــال ابــن دريــد: )الُقــوَّ
واجلمــع: ُقــًوى وِقــًوى، وقــد قــرئ هبــام مجيًعــا()3٨٨(.
خترجيــه وتوجيهــه: عنــى ابــن دريــد بذلــك قوَلــه 
ــراء  ــنَّ الق ــَوٰى ﴾)3٨٩(؛ لك ــِديُد الُق ــُه َش َم ــاىل: ﴿ َعلَّ تع
ــَوٰى﴾؛  ــا: ﴿ الُق ــىل قراءهت ــوا ع ــم اتفق ــرشة مجيَعه الع
بضــم القــاف، ومل خيالــف يف ذلــك أحــٌد منهــم. 
ــن  ــي م ــاف فه ــرس الق ــَوٰى ﴾؛ بك ــا: ﴿ الِق ــا قراءهت أم

ــواذ. الش
ة،  قــال ابــن جريــر الطــربي: )و﴿ الُقــَوٰى ﴾: مجــع ُقــوَّ
كــام الـــُجَثى مجــع ُجثــَوة؛ والـــُحَبى: مجــع ُحبــَوة. ومن 
العــرب مــن يقــول: ﴿ الِقــَوٰى ﴾ -بكــرس القــاف- كام 
شــَوة ِرًشــا -بكــرس الــراء-، والـــِحبَوة ِحًبــا.  ُتَمــع الرِّ
ــم  ــَوة -بض ــول: ُرش ــا تق ــرب أهن ــن الع ــَر ع ــد ُذِك وق
الــراء-، وِرشــَوة -بكرسهــا-، فيجب أن يكون َجـــْمُع 
مــن َجـــَمَع ذلــك ِرًشــا -بكــرس الــراء-: عــىل لغــة من 
قــال يف واحدهــا: ِرشــَوة -بكــرس الــراء-، وأن يكــون 
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

َجـــْمُع مــن َجـــَمَع ذلــك -بضــم الــراء-: عــىل لغة من 
ضــم الــراء يف واحدهــا. وإن َجـــَمَع بالكــرس مــن كان 
لغُتــه مــن الضــم يف الواحــدة، أو بالضــم مــن كان مــن 
ــه الكــرس: فإنــام هــو َحـــَمَل إحــدى اللغتــني عــىل  لغتِ

األخــرى()3٩٠(. 
قــال أبــو جعفــر النحــاس: )وحكــى الفــراء: أنــه ُيقــرأ 
﴿ َشــِديُد الِقــَوٰى ﴾ -بكــرس القــاف-؛ ألن ُفعَلــة 

ــان()3٩١(. ــة يتضارع وفِعَل
قــال أبــو حممــد ابــن قتيبــة: )وأصلــه مــن ُقــَوى 
ة. أراد بذلــك:  الـــَحْبل، وهــي طاقاتــه. الواحــدة: ُقــوَّ

جربيــل عليــه الســالم()3٩٢(.

املوضع الثالث والستون
ــم ...  ــَجابَِية: الـــَحْوض الَعظِي ــد: )والـ ــن دري ــال اب ق
وقــرئ: ﴿ َوِجَفــان َكاجلَــَوايِب ﴾)3٩3(؛ يريــد: مجــع 

َجابَِيــة، واهلل أعلــم()3٩٤(.
ــن  ــا اب ــي أورده ــراءة الت ــذه الق ــه: ه ــه وتوجيه خترجي
دريــد بإثبــات اليــاء: صحيحــٌة متواتــرٌة. وقــد اختلــف 
ــاء هــذا  ــات ي ــر وصــح عنهــم يف إثب ــام تووت القــراء في
احلــرف وحذفــه وصــاًل ووقًفــا عــىل ثالثــة أوجــه)3٩٥(:

األول: إثبات الياء وصاًل وحذفها وقًفا: 
﴿ َكاجلـَـَوايِب َوُقــُدْوٍر ﴾ و﴿ َكاجلـَـَواب ﴾؛ وقــد قــرأ بــه 

ورش وأبــو عمــرو.
الثــاين: إثبــات اليــاء وصــاًل ووقًفــا: ﴿ َكاجلَــَوايِب 
ــري  ــن كث ــه اب ــرأ ب ــد ق ــَوايِب ﴾؛ وق ــُدْوٍر ﴾ و﴿ َكاجلَ َوُق

ويعقــوب.
ــَواِب  ــا: ﴿ َكاجلَ ــاًل ووقًف ــاء وص ــذف الي ــث: ح الثال
َوُقــُدْوٍر ﴾ و﴿ َكاجلَــَواب ﴾؛ وقــد قــرأ بــه: بقيــة 

العــرشة.
ــىل  ــرف: ع ــذا احل ــة يف ه ــه الثالث ــذه األوج ــى ه ومعن

ــاه. ــد يف معن ــن دري ــه اب مــا أثبت
ــَف  ــَل أو َوَق ــن َوَص ــري: )َم ــور األزه ــو منص ــال أب ق
باليــاء فهــو األصــل؛ ألنــه مجــع َجابَِيــة وهــو احلــوض 

العظيــم الــذى ُيســَقى فيــه اإلبــل. ومــن َحــَذَف 
ــذف  ــىل ح ــة ع ــاء؛ الدال ــرسة الي ــه بك ــاء: فالكتفائ الي

ــاء)3٩٦(. الي

املوضع الرابع والستون
ــرب  ــن الع ــيِّ م ــو َح ــَبأ: أب ــد: )وَس ــن دري ــال اب ق
َف يف التنزيــل ومل ُيــَرف. فَمــن  َعظِيــٍم؛ وقــد رُصِ
ُجــل، ومــن مل َيِرْفــه: جَعَلــُه  َفــُه: جَعَلــُه اســَم الرَّ رَصَ
اســَم َقبِيَلــٍة. وقــد قــرئ: ﴿ ِمــن َســَبإِ بِنََبــإ َيِقــنٍي﴾)3٩٧((

.)3٩٨(

ــري  ــة وغ ــني -املروف ــه: كال القراءت ــه وتوجيه خترجي
املروفــة- متواترتــان، فقــد قــرأ البــزي وأبــو عمــرو: 
ــن.  ــري تنوي ــن غ ــزة م ــح اهلم ــإ ﴾؛ بفت ــَبَأ بِنََب ــن َس ﴿ ِم
ــزة.  ــكان اهلم ــإ ﴾؛ بإس ــَبْأ بِنََب ــن َس ــل: ﴿ ِم ــرأ قنب وق
وقــرأ بقيــة العــرشة: ﴿ ِمــن َســَبإِ بِنََبــإ ﴾؛ بكــرس اهلمــزة 
منونــًة. وأمــا يف الوقــف: فجميعهــم هبمــزٍة ســاكنٍة؛ إال 
أن محــزة وهشــاًما بـــُخْلِفه: ُيبِدلــون اهلمــزَة يف الوقــف 

ــا؛ وهلــام: التســهيُل بــَرْوٍم أيًضــا)3٩٩(. ألًف
وعــىل هــذا التفصيــل فيــام صــح وتووتــر عــن العرشة: 
ُقــِرَئ حــرُف ســورة ســبأ مــن قولــه تعــاىل: ﴿َلَقــد َكاَن 
لَِســَبإ يِف َمســَكنِِهم﴾)٤٠٠(؛ وســيأيت استشــهاد ابــن دريد 

بــه يف املوضــع الســابع والســتني؛ ص )٢٩(.
ــه  ــا أثبت ــىل م ــة: ع ــري املروف ــة وغ ــه املروف وتوجي

ــه. ــم ب ــىل إرادة املتكل ــاه ع ــن أن مبن ــد م ــن دري اب
وقــد أتــى عــىل تفصيــل ذلــك أبــو إســحاق الزجــاج 
ــة.  ــَم مدين ــه اس ــِرف: فيجعل ــن مل َي ــا م ــه: )فأم بقول
ف فذكــر قــوٌم مــن النحويــني أنــه اســُم  وأمــا مــن رَصَ
ــدَر  ــم إذا مل ُي ــرون: أن االس ــر آخ ــٍد. وذك ــٍل واح رج
مــا هــو مل ُيــَرف. وأحــد هذيــن القولــني: خطــأ؛ ألن 
األســامء حقهــا الــرف، فــإذا مل ُيعَلــم االســُم للمذكر 
ــه  ــَم أن ــى ُيعَل ــرف حت ــه ال ــث: فحق ــو أو للمؤن ه
ــا  ــرف؛ وكل م ــامء ال ــل األس ــِرف؛ ألن أص ال َين
ال َينــِرف فهــو ُيــَرُف يف الشــعر. وأمــا الذيــن 
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ــبأ  ــا؛ ألن س ــٌط أيًض ــٍل فغل ــُم رج ــبأ اس ــوا: إن س قال
ــني  ــا وب ــن بينه ــن اليم ــأرب م ــَرف بم ــٌة ُتع ــي مدين ه
ــأنه  ــِرف: ]فـ[ـ ــن مل َي ــاٍم ... فم ــُة أي ــاء ثالث صنع
ــُر يف  ــه أكث ــرُف في ــه -وال َف ــن رَصَ ــة. وم ــُم مدين اس
ــًرا  ــه يكــون اســاًم للبلــد؛ فيكــون ُمذكَّ القــراءة-: فأن
ــْت فيــه روايــٌة؛ فإنــام هو:  ــٌر؛ فــإن صحَّ َي بــه ُمذكَّ ُســـمِّ

ــٍل()٤٠١(. َيْت باســم َرُج ــمِّ ــَة ُسـ ألن املدين

املوضع اخلامس والستون
ــَراًء  ــه ِم ــدر ماريُت ــِمَراء: مص ــد: )والـ ــن دري ــال اب ق
وُمـــاَمَراًة؛ مــن الـــَمَجاَدَلة ... وقــد قــرىء قولــه جــل 
وعــز: ﴿ َأَفُتاَمُروَنُه َعــىَلٰ َما َيــَرٰى ﴾)٤٠٢( و﴿ َأَفَتمُروَنُه﴾. 
فمــن قــرأ ﴿ َأَفُتاَمُروَنــُه ﴾؛ أي: ُتَفاِعُلوَنــه مــن الـــِمَراء. 
ومــن قــرأ: ﴿ َأَفَتمُروَنــُه ﴾؛ أي: َتـــْجَحُدْوَنُه، مــن 
ــُه َأْمِريــُه َمْرًيــا؛ أي: َجَحْدُتــه()٤٠3(. قوهلــم: َمَرْيــُت حقَّ
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد قــرأ 
ــُه﴾؛  ــف: ﴿َأَفَتمُروَن ــوب وخل ــائي ويعق ــزة والكس مح
ــرأ  ــف. وق ــن دون أل ــم، م ــكان املي ــاء، وإس ــح الت بفت
بقيــة العــرشة: ﴿َأَفُتاَمُروَنــُه﴾؛ بضــم التــاء، وفتــح امليم، 

ــف)٤٠٤(.  وبعدها أل
قال أبو عبد اهلل ابن خالويه: )فاحلجة ملن قرأها: 

ووزنــه:  أفُتَجاِدُلوَنــه.  أراد:  أنــه  ﴿َأَفُتاَمُروَنــُه﴾: 
بالباطــل.  والـــُمجاَدلة  الـــُماَمراة  مــن  ُتَفاِعُلوَنــه؛ 
ــه أراد:  ــه أن ــُه﴾: فحجت ــا: ﴿َأَفَتمُروَن ــن قرأه ــا م أم

.)٤٠٥ ( فَتجَحُدوَنــه أ

املوضع السادس والستون
ــِيُّ يف التنزيــل: يشٌء  ــِيُء والنَّ قــال ابــن دريــد: )والنَّ
ــُأ  ــنًة وُينَْس ُم س ــُمَحرَّ ُم الـ ــدِّ ــة؛ ُيَق ــُل يف اجلاهلي كان ُيفَع

ــر()٤٠٦(. ــنًة؛ أي: ُيَؤخَّ س
ــه  ــك: قوَل ــن ذل ــد م ــن دري ــه: أراد اب ــه وتوجيه خترجي
ــِر﴾)٤٠٧(. وكال  ــاَدة يِف الُكف ُء ِزَي ــِيٓ ــاَم النَّ ــاىل: ﴿إِنَّ تع
القراءتــني فيــام أورده متواترتــان، فقــد قــرأ ورش -مــن 

ــدال  ﴾؛ بإب ــِيُّ ــر: ﴿النَّ ــو جعف ــق األزرق- وأب طري
اهلمــزة يــاًء مشــددًة؛ وهــي مــن احلــروف املبدلــة التــي 
خرجــت عــن القاعــدة املضطــردة عــن ورش؛ حيــث 
إنــه ال ُيبــِدل إال اهلمــز الســاكن أو اإلحلــاق بفــاء 
ــق  ــا -مــن طري ــا أو الًم ــاًء أو عينً الكلمــة، ومــا كان ف

ــاين-.  األصبه
ــٍة  ــزٍة مضموم ُء﴾؛ هبم ــِيٓ ــرشة: ﴿النَّ ــة الع ــرأ بقي وق
مــع إثبــات املــد فيهــا. وإذا َوَقــَف محــزة وهشــاٌم 
بـــُخْلِفه: فإهنــام يقــرآن عــىل نحــو مــا ذكرنــاه يف قــراءة 
ــع  ــك م ــر؛ وذل ــق األزرق، وأيب جعف ــن طري ورش م

ــامم)٤٠٨(.  ــروم واإلش ــع ال ــكون، وم الس
 :﴾ ــِيُّ قــال أبــو منصــور األزهــري: )مــن قــرأ: ﴿النَّ
ــن  ــز-؛ ولك ــد واهلم ُء﴾ -بامل ــِيٓ ــه: ﴿النَّ ــل في فاألص
ــُف  ــن خيف ــِة َم ــىل لغ ــز ع ــرَك اهلم ــَر ت ــه آث ــارئ ب الق
ُء﴾ اســٌم عــىل )َفِعيــل(؛ مــن  اهلمــَز وحيذُفــه. و﴿النَّــِيٓ

ــيًئا(.  ــأ َنِس ــه، َأنَس رُت ــيَء؛ إذا أخَّ ــاُت ال ــك: أنَس قول
ــدر  ــو مص ُء﴾: فه ــِيٓ ــرأ: ﴿النَّ ــن ق ــال: )وم ــم ق ث

َنَســاُت َنْســًأ؛ عــىل َفَعلــُت َفْعــاًل()٤٠٩(.

املوضع السابع والستون
وقــد  َرُجــٍل.  اســُم  )وَســَبأ:  دريــد:  ابــن  قــال 
جــاء يف التنزيــل: قــال تعــاىل: ﴿َلَقــد َكاَن لَِســَبإ يِف 
ف.  َف يف القــرآن ومل ُيْرَ َمســَكنِِهم﴾)٤١٠( ... وقــد رُصِ
ــه:  ْف ــْن مل َيْرِ ُجــل. وَم ــُه اســَم الرَّ ــُه: جَعَل َف ــْن رَصَ فَم

ــة()٤١١(. ــَم الَقبِيَل ــُه اس جَعَل
ــع  ــع الراب ــه يف املوض ــبق خترجي ــه: س ــه وتوجيه خترجي

والســتني؛ ص )٢٨(.

املوضع الثامن والستون
ــن أرايض  ــُم أرٍض م ــر: اس ــد: )وَعْبَق ــن دري ــال اب ق
ــأهنم إذا  ــن ش ــر: وِم ــو بك ــال أب ــوا ... ق ــن، زعم اجل
ــه،  تِه وَمَضاِئ ــدَّ ــن ِش ــوا م ــيًئا أو َعِجب ــنوا ش استحس
ــٌة، وهــو الَفْرُش  نســبوه إىل َعْبَقــر، فقالــوا: ثيــاٌب َعْبَقِريَّ
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الـــَمْرُقوُم؛ لـــامَّ أن َأعَجَبُهم ُحْســنُه، نســبوه إىل َعْبَقر ... 
ويف التنزيــل: ﴿ َوَعبَقــِريٍّ ِحَســان ﴾)٤١٢(؛ ُخوطُِبــوا بــام 
َعَرُفــوا. ومــن قــرأ: ﴿ َوَعَباَقــِريٍّ ﴾؛ فقــد أخطــأ؛ ألن 
ــوزن، ال  ــذا ال ــىل ه ــه إذا كان ع ــُب إلي ــع ال ُينَس اجلم
.)٤١3() ــِريٌّ ــاِمِعيٌّ وال َجَعافِ ــيٌّ وال َمَس ــون: َمَهالِبِ يقول
خترجيــه وتوجيهــه: اتفــق القــراء العــرشة مجيعهــم عــىل 
قــراءة: ﴿ َوَعبَقــِريٍّ ﴾؛ بإســكان البــاء، مــن دون ألف، 
ــي  ــراءة الت ــا الق ــم. أم ــٌد منه ــك أح ــف يف ذل ومل خيال
﴾؛  ــِريٍّ ــد مــن جهــة اللغــة: ﴿َوَعَباَق خطَّأهــا ابــن دري
بفتــح البــاء بعدهــا ألــف، فإهنــا مــن الشــواذ، قــرأ هبــا: 
نــر بــن عــيل، والـــَجحَدري، وأبــو الـــَجْلد، ومالك 
ــري  ــَحيِصن، وزه ــن ُمـ ــة، واب ــو ُطعَم ــار، وأب ــن دين ب

ــي)٤١٤(.  الُفرُقب
ــو  ــا أب م: )حدثن ــالَّ ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــال أب ق
األســود، عــن ابــن َلـــِهيعة، قــال: ســمعت أبــا ُطعَمــة؛ 
ــان﴾؛  ــِريٍّ ِحَس ــْرٍ َوَعَباَق ــاِرَف ُخ ــىَل َرَف ــرأ: ﴿ َع يق
قــال: وكان أبــو ُطعَمــة من قــراء أهــل املدينــة(. ثم قال 
ثونه  أبــو عبيــد: )وهــذا احلــرف ُيــرَوى مرفوًعــا ُيـــحدِّ
ــن أيب  ــَجحَدري، ع ــم الـ ــن عاص ــايِن، ع ــن األرَطَب ع
ثون  بكــر، عــن النبي صــىل اهلل عليــه وســلم. والـــُمحدِّ
ثونه باإلجــراء، وال أدري أحمفــوٌظ هــو أم ال ؟!؛  ُيـــحدِّ

ــراء)٤١٥(. ــرك اإلج ــىل ت ــة ع ــه يف العربي إال أن
قلــت: هــذا احلــرف وإن كان البعــض يرفعــه إىل النبــي 
ــن  ــوظ؛ ال م ــرُي حمف ــه غ ــلم: إال أن ــه وس ــىل اهلل علي ص
ــة  ــن جه ــني، وال م ــد املحدث ــناده عن ــة إس ــة صح جه
ي جميئــه  صحــة تواتــره عنــد القــراء. وعــىل َفــْرض تبــدِّ
بإســناٍد صحيــٍح يف كتــب احلديــث: إال أن الركــَن 
األكــرَب للحكــم بقرآنيتــه غــرُي متوفــٍر فيــه؛ وهــو 

ــر. التوات
وقــال أبــو الفتــح ابــن جنــي عــن هــذا احلــرف -الذي 
هــو مــن مجلــة مــا رواه عــن مشــاخيه-: )كذلــك رويتــه 
﴾؛ بكــرس القــاف غــري  عــن قطــرب: ﴿َوَعَباِقــِريَّ

ــاه عــن أيب حاتــم:  مــروف. وروين

ــا.  ــروٍف أيًض ــري م ــاف غ ــح الق ﴾؛ بفت ــِريَّ ﴿َوَعَباَق
ــر( -بكــرس  ــم: وُيشــبُِه أن يكــون )َعَباِق ــو حات ــال أب ق
ــو  ــال: ول ــرب، ق ــه الع ــم ب ــا يتكل ــىل م ــاف-؛ ع الق
﴾؛ فكــرسوا القــاَف ورصفــوا:  قالــوا: ﴿َوَعَباَقــِريٍّ
ــن:  ــب إىل َمَداِئ ــرب، كالنََّس ــكالم الع ــبَه ب ــكان أش ل
ــرك رصف  ــا ت ــح: )وأم ــو الفت ــال أب ــم ق (. ث ــيٌّ َمَداِئنِ
﴾: فشــاذٌّ يف القياس؛ وال ُيســَتنكر شــذوُذه  ﴿َوَعَباَقــِريَّ
ــاء  ــام ج ــتعامل؛ ك ــتمراره يف االس ــع اس ــاس، م يف القي
ــيَطُٰن﴾)٤١٦(؛  عــن اجلامعــة: ﴿اســَتحَوَذ َعَليِهــُم الشَّ
وهــو شــاذٌّ يف القيــاس، مــع اســتمراره يف االســتعامل. 
ــب:  ــوت وعناكي ــم عنكب ــاء عنه ــد ج ــم إذا كان ق نع
ــه  ــث كان في ــن حي ــه؛ م ــهَل من ﴾ أس ــِريٍّ كان ﴿َوَعَباَق
ــد،  ــرف الواح ــرى احل ــري جم ــكاد جي ــدٌد ي ــرٌف مش ح

ــة()٤١٧(. ــر الكلم ــه يف آخ ــك أن ــع ذل وم

املوضع التاسع والستون
ل أيًضــا: حبــٌل غليــٌظ ُتَشــدُّ  قــال ابــن دريــد: )والـــُجمَّ
ــُل يِف َســمِّ  ــُفن. وقــد قــرئ: ﴿ َحتَّــٰى َيِلــَج اجلُمَّ بــه السُّ

اخِلَيــاِط ﴾)٤١٨(، واهلل أعلــم()٤١٩(.
ــابع  ــع الس ــه يف املوض ــبق خترجي ــه: س ــه وتوجيه خترجي

والعرشيــن؛ ص )١٤(.

املوضع السبعون
فيــه  يتكلــم  ى: مل  ى وَأْسَ ابــن دريــد: )وَسَ قــال 
)٤٢٠(؛ ألنــه يف القــرآن. وقــد قــرئ: ﴿ َفــَأِس  األصمعــيُّ

ــَك ﴾()٤٢٢(. ــاْسِ بَِأهِل ــَك ﴾)٤٢١( و﴿ َف بَِأهِل
خترجيــه وتوجيهــه: كال القراءتــني متواترتــان، فقــد 
ــرف  ــذا احل ــر -ه ــو جعف ــري وأب ــن كث ــع واب ــرأ ناف ق
ــاْسِ  ــر-: ﴿َف ــود واحلج ــوريت ه ــن س ــني م يف املوضع
ــة  ــرأ بقي ــاء. وق ــد الف ــزة بع ــل اهلم ــَك﴾؛ بوص بَِأهِل

العــرشة: ﴿َفــَأِس بَِأهِلــَك﴾؛ بقطعهــا)٤٢3(.
ــم يف  ــاه بينه ــذي ذكرن ــل ال ــذا التفصي ــحب ه وينس
هــذا احلــرف، عــىل مــا ورد يف طــه: ﴿َوَلَقــد َأوَحينـَـا إىَِلٰ 



3١

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )٥( ، ربيع الثاين ١٤٤٢هـ - ديسمرب ٢٠٢٠م
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ــعراء:  ــاِدي﴾)٤٢٤(. ويف الش ــٰىٓ َأن َأِس بِِعَب ُموَس
بِِعَبــاِدٓي﴾)٤٢٥(. ويف  َأِس  َأن  ُموَســٰىٓ  إىَِلٰ  ﴿َوَأوَحينَــا 

الدخــان: ﴿َفــَأِس بِِعَبــاِدي َليــاًل﴾)٤٢٦(.
قال أبو زكريا الفراء: )وقد قرأ أهل احلجاز: 

ْيــُت. وقراءُتنــا:  ﴿َفــاْسِ بَِأهِلــَك﴾؛ موصولــًة مــن َسَ
ْيــُت؛ وقــد قــال  ﴿َفــَأِس بَِأهِلــَك﴾؛ مقطوعــًة مــن َأْسَ

ــِذٓي َأَسٰى بَِعبــِدِه َليــال﴾)٤٢٧(()٤٢٨(. َن الَّ اهلل: ﴿ُســبَحٰ
ــل  ــىل الفع ــان ع ــان مبنيت ــامة: )والقراءت ــو ش ــال أب وق
ى.  ى وَأْسَ ــان: َسَ ــه لغت ــر، وفي ــذا األم ــه ه ــذي من ال
ى(: جــاءت مهــزُة الوصــل يف األمــر؛  فعــىل لغــة )َسَ
ى(: جــاءت  كقولــك: اْرِم مــن َرَمــى. وعــىل لغــة )َأْسَ
ــهد  ــِط. ويش ــى: َأْع ــن أْعَط ــك ِم ــع؛ كقول ــزُة القط مه
ــرِس﴾)٤٢٩(.  ــِل إَِذا َي ي ــه ســبحانه: ﴿َوالَّ ى(: قول لـــ )َسَ
ــِذٓي  َن الَّ ــبَحٰ ــاىل: ﴿ُس ــه تع ى(: قول ــهد لـــ )َأْسَ ويش

َأَسٰى﴾)٤3٠(()٤3١(.
ى  َ )والــرسُّ آبــادي:  الفــريوز  الديــن  جمــد  قــال 
ــر()٤3٢(. وُيَذكَّ الليــل،  عامــة  َســرُي  -كالـــُهَدى-: 

خامتٌة بالنتائج
وبعــد االنتهــاء مــن مجــع وختريــج وتوجيــه هــذه 
املواضــع مــن كتــاب مجهــرة اللغــة البــن دريــد؛ أضــع 
ــج: ــن النتائ ــدًدا م ــث ع ــذا البح ــة ه ــدي خامت ــني ي ب

العلــوم  كل  يف  أثــٌر عميــٌق  القرآنيــة  للقــراءات   *
اإلســالمية؛ مــن جهــة أهنــا وحــيٌّ مــن اهلل عــز وجــل 
إىل نبيــه صــىل اهلل عليــه وســلم؛ ومــن جهــة أهنــا ســنٌة 
ــل  ــند املتص ــلف بالس ــن الس ــف ع ــا اخلل ــٌة تلقاه ُمتَّبَع

ــالم. ــه الس ــه علي إلي
* تعامــل علــامء العربيــة مــع القــراءات القرآنيــة 
عــىل أســاس وجــوب القيــاس عــىل نصهــا الصحيــح 
ــد  ــا؛ إذ ال يوج ــىل غريه ــي ع ــاس ه ــر، ال أن ُتق املتوات
ــبهها يف  ــوي ُيش ــهاد اللغ ــوص االستش ــن نص ــصٌّ م ن

ــوة.  ــة والق الصح
* مــن أعظــم مــا أمــاله ابــن دريــد يف حياتــه: )مجهــرة 

اللغــة(؛ وقــد شــهد لــه مــن جــاء بعــده بُحســن ورعــه 
فيــه وصنعتــه، وقــوة ترتيبــه وعرضــه، ووثوقيــة نقولــه 

واستشــهاداته.
ــه،  ــة يف زمان ــة البري ــد رأس املدرس ــن دري * كان اب
وكان أحفــظ النــاس، وأوســعهم علــاًم، وأقدرهــم 
ــاب؛  ــة واألنس ــظ اللغ ــدم يف حف ــعر، واملق ــىل الش ع
ــَر حتــى شــارف  َعــت؛ وُعمِّ وقــد َكُثــَرت تصانيُفــه وتنوَّ

ــة. املائ
* أمــىل ابــن دريــد كتابــه مجهــرة اللغــة مــن حفظــه يف 
أكثــر مــن بلــد؛ منهــا: فــارس والبــرة وبغــداد. وقــد 
جــاءت مقدمُتــه موضحــًة عــن الســبب الباعــث عليه، 

والتعليــل لتســميته، وذكــر منهجــه يف ترتيبــه.
* مــن أعظــم آثــار مجهــرة اللغــة يف التأليــف املعجمــي 
ــب،  ــن الغري ــون م ــه املصنف ــه عن ــا تناقل ــوي: م واللغ
ب، مــا قبســوه  ومــا أخــذوه عنــه مــن عنايتــه بالـــُمعرَّ

عنــه مــن اشــتقاق األعــالم.
ــد  ــن دري ــا اب ــهد فيه ــي استش ــع الت ــت املواض * بلغ
ــبعني  ــة: )س ــرة اللغ ــه مجه ــة يف كتاب ــراءات القرآني بالق
ــدًدا  ــَب ع ــد َنَس ــررة. وق ــة مك ــع ثالث ــا(، م موضًع
منهــا: إىل قرائهــا مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم، ومــن 

ــم.  بعده
ــاذة؛  ــراءات الش ــن الق ــدًدا م ــد ع ــن دري ــأ اب * خطَّ
بســبب: خمالفتهــا الرحيــة لرســم املصحــف اإلمــام، 
ــا  ــة ومجعه ــة اللغ ــرد يف أبني ــا اط ــع م ــا م أو لتناقضه

ــا.  ــبتها وتريفه ونس
* قــام ابــن دريــد بتوجيــه عــدٍد مــن القــراءات 
القرآنيــة، وانتــر لعــدٍد آخــَر مــن متواترهــا؛ وذلــك: 
بإثبــات مصادرهــا وأفعاهلــا، وَســْوق أمثلــٍة مــن جميئهــا 

ــرب.  ــاء الع يف كالم فصح
ــم( أو )واهلل  ــه: )واهلل أعل ــن قول ــد م ــن دري ــر اب * أكث
أعلــم بكتابــه( أو )ُقــِرَئ هبــا إن شــاء اهلل(: بعــد 
ــتفهم  ــة. واس ــراءات القرآني ــن الق ــدٍد م ــهاده بع استش
ــٍث  ــٍه ثال ــا بوج ــِرَئ فيه ــع أكان ُق ــن املواض ــدٍد م يف ع



3٢

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )٥( ، ربيع الثاين ١٤٤٢هـ - ديسمرب ٢٠٢٠م

اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

؟.  أم ال 
ــة  ــراءات القرآني ــض الق ــىل أن بع ــد ع ــن دري ــه اب * نبَّ
ــز  ــاُب اهلل ع ــا كت ــرد هب ــد تف ــا: ق ــهد هب ــي استش الت
ــُر يف كالم  ــا نظائ ــي هب ــل الوح ــأت قب ــم ي ــل؛ فل وج

العــرب وأشــعارهم. 
ــد يف استشــهاده ببعــض القــراءات  ــن دري * اعتمــد اب
ــن مجعــوا  ــار الذي ــة عــىل نقــل آراء األئمــة الكب القرآني

بــني إتقــان القــراءة، واحلــذق يف اللغــة. 
* أخــرب ابــن دريــد يف موضــٍع واحــٍد فقــط بــأن وجًهــا 
ــِرَئ بــه فإنــه صاحبــه قــد َلـــَحَن فيــام  يف القــراءة إذا ُق
يذهــب إليــه البريــون مــن النحــاة. واحلــق: أنــه وجٌه 
ــار  ــد اإلخب ــه مل يتع ــٌر. لكن ــٌح متوات ــراءة صحي يف الق
عــن ذلــك، ومل ينتــر لــرأي مدرســته البريــة فيــه.

ه ابــن دريــد باللغــات الــواردة فيــام استشــهد بــه  * نــوَّ
مــن قــراءاٍت قرآنيــة. 

املصادر واملراجع

الرسائل اجلامعية:
* توجيــه مشــكل القــراءات العرشيــة الفرشــية .. 
لغــًة وإعراًبــا وتفســرًيا، رســالة ماجســتري مقدمــة مــن 
ــريب،  ــيل احل ــن ع ــيل ب ــن ع ــز ب ــد العزي ــب/ عب الطال
ــنة  ــاب والس ــم الكت ــام )١٤١٧هـــ(، بقس ــت ع نوقش

ــة. ــة املكرم ــرى بمك ــة أم الق بجامع
الــريف،  الــدرس  ضــوء  يف  العــرش  القــراءات   *
ــارص  ــود ن ــب/ مح ــن الطال ــة م ــوراه مقدم رســالة دكت
ــة  ــم اللغ ــام )٢٠٠٦م(، بقس ــت ع ــار، نوقش ــيل نص ع

ــورية. ــق بس ــة دمش ــا بجامع ــة وآداهب العربي

الكتب املطبوعة:
ــن  ــهاب الدي ــاين، ش ــرز األم ــن ح ــاين م ــراز املع * إب
ــروف  ــامعيل، املع ــن إس ــن ب ــد الرمح ــم عب ــو القاس أب

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي ــامة(، دار الكت بـــ)أيب ش

* إحتــاف فضــالء البــرش يف القــراءات األربعــة عــرش، 
شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد الدمياطــي، 
املعــروف بـــ )البنَّــاء(، حتقيــق: أنــس مهــرة، ط: الثالثة، 

١٤٢٧هــــ، دار الكتــب العلميــة، بريوت.
* إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب )= معجــم 
ياقــوت  اهلل  عبــد  أبــو  الديــن  شــهاب  األدبــاء(، 
بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي، حتقيــق: إحســان 
ــرب  ــاس، ط: األوىل، ١٤١٤هـــ، ١٩٩3م، دار الغ عب

بــريوت. اإلســالمي، 
ــن حممــد  ــو القاســم إســامعيل ب * إعــراب القــرآن، أب
بــن الفضــل الطليحــي التيمــي األصبهــاين، املعــروف 
ــت  ــزة بن ــه: د. فائ ــت نصوص ــنة(، وثق ــوام الس بـــ )ق

عمــر املؤيــد، ط: األوىل، ١٤١٥هـــ.
ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــو جعف ــرآن، أب ــراب الق * إع
إســامعيل بــن يونــس النحــاس، وضــع حواشــيه 
وعلــق عليــه: عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم، ط: األوىل، 

ــريوت.  ــة، ب ــب العلمي ١٤٢١هـــ، دار الكت
* األعــالم، خلــري الديــن الــزركيل، ط: السادســة، 

بــريوت. للماليــني،  العلــم  دار  ١٩٨٤م، 
* اإلكــامل يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف 
ــو  ــك أب ــعد املل ــاب، س ــى واألنس ــامء والكن يف األس
نــر عــيل بــن هبــة اهلل بــن جعفــر بــن ماكــوال األمــري، 
ــة،  ــب العلمي ط: األوىل، ١٤١١هـــ،١٩٩٠م، دار الكت

بــريوت.
ــو  ــن أب ــال الدي ــاة، مج ــاه النح ــىل أنب ــرواة ع ــاه ال * إنب
احلســن عــيل بــن يوســف القفطــي، حتقيــق: حممــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، ط: األوىل، ١٤٠٦هـــ، ١٩٨٢م، دار 
ــة  ــب الثقافي ــة الكت ــرة، ومؤسس ــريب بالقاه ــر الع الفك

ــريوت.  بب
النحويــني  بــني  اخلــالف  اإلنصــاف يف مســائل   *
ــربكات  ــو ال ــن أب ــامل الدي ــني، ك ــني والكوفي البري
ــاري  ــد اهلل األنص ــن عبي ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح عب
املكتبــة  ٢٠٠3م،  ١٤٢٤هـــ،  األوىل  ط:  األنبــاري، 



33

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات، العدد )٥( ، ربيع الثاين ١٤٤٢هـ - ديسمرب ٢٠٢٠م

اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

العريــة.
* أنــوار التنزيــل وأسار التأويــل، أبــو ســعيد عبــد اهلل 
بــن عمــر بــن حممــد البيضــاوي، ط: األوىل، ١٩٨٨م، 

دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان.
* البحــر املحيــط يف تفســري القــرآن الكريــم، حممــد بــن 
يوســف بــن عــيل، املعــروف بـــ )أيب حيــان األندلي(، 
حتقيــق: صدقــي حممــد مجيــل، ١٤١٢هـــ، دار الفكــر، 

بــريوت.
* البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــرش املتواتــرة مــن 
طريقــي الشــاطبية والــدرة، ومعــه: )القــراءاُت الشــاذُة 
وتوجيههــا مــن لغــة العــرب(، عبــد الفتــاح بــن عبــد 
الغنــي بــن حممــد القــايض، دار الكتــاب العــريب، 

ــريوت. ب
ــز،  ــاب العزي ــف الكت ــز يف لطائ ــر ذوي التميي * بصائ
جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفــريوز أبــادي، 

ــان. ــريوت، لبن ــة، ب ــة العلمي املكتب
* بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــني والنحــاة، جــالل 
الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي، حتقيــق: 
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة العريــة، صيــدا، 

لبنــان.
* البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، جمــد الديــن 
ــادي، ط:  ــريوز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــر حمم ــو طاه أب
األوىل ١٤٢١هـــ، ٢٠٠٠م، دار ســعد الديــن للطباعــة 

ــع. ــرش والتوزي والن
* تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، أبــو الفيــض 
حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق احلســيني، مرتــى 
الزبيــدي، حتقيــق: جمموعــة مــن املحققــني، دار اهلداية.
ــو  ــاح(، أب ــة )= الصح ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ * ت
نــر إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب، حتقيــق: 
ــة ١٤٠٧هـــ،  ــار، ط: الرابع ــور عط ــد الغف ــد عب أمح

ــريوت. ــني، ب ــم للمالي ١٩٨٧م، دار العل
* تاريــخ مدينــة الســالم )= تاريــخ بغــداد(، أبــو 
بكــر أمحــد بــن عــيل بــن ثابــت بــن أمحــد بــن 

ــواد  ــار ع ــق: د. بش ــدادي، حتقي ــب البغ ــدي اخلطي مه
معــروف. ط: األوىل، ١٤٢٢هـــ، ٢٠٠٢م، دار الغــرب 

اإلســالمي، بــريوت.
ــد مــن  ــر العقــل اجلدي ــر املعنــى الســديد وتنوي * حتري
تفســري الكتــاب املجيــد )= تفســري التحريــر والتنويــر(، 
ــن  ــر ب ــد الطاه ــن حمم ــد ب ــن حمم ــر ب ــد الطاه حمم
الــدار  ١٩٨٤هـــ،  األوىل،  ط:  التونــي،  عاشــور 

ــس. ــرش، تون ــية للن التونس
* حتفــة األقــران فيــام قــرئ بالتثليــث يف حــروف 
ــك  ــن مال ــف ب ــن يوس ــد ب ــر أمح ــو جعف ــرآن، أب الق
الرعينــي الغرناطــي األندلــي، ط: الثانيــة، ١٤٢٨هـ، 

٢٠٠٧م، كنــوز أشــبيليا، الريــاض.
ــد اهلل  ــد عب ــو حمم ــه، أب ــح ورشح ــح الفصي * تصحي
بــن جعفــر بــن حممــد بــن ُدُرســَتَويه، املعــروف بـــ )ابن 
املرزبــان(، حتقيــق: د. حممــد بــدوي املختــون، ط: 
األوىل، ١٤١٩هـــ، ١٩٩٨م، املجلــس األعــىل للشــئون 

ــرة. ــالمية، القاه اإلس
* التكملــة والذيــل والصلــة لكتــاب تــاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة، ريض الديــن احلســن بــن حممــد بــن 
احلســن القــريش الصاغــاين، حققــه: إبراهيــم إســامعيل 
األبيــاري، راجعــه: حممــد خلــف اهلل أمحــد، ط: األوىل، 

ــرة. ــب بالقاه ــة دار الكت ١٩٧٠م، مطبع
* هتذيــب اللغــة، أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد 
ــب،  ــوض مرع ــد ع ــق: حمم ــروي، حتقي ــري اهل األزه
العــريب،  الــرتاث  إحيــاء  دار  ٢٠٠١م،  األوىل،  ط: 

بــريوت.
ــر  ــو جعف ــل آي القــرآن، أب ــان عــن تأوي ــع البي * جام
ــد  ــق: أمح ــربي، حتقي ــد الط ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب حمم
ــاكر، ١٤٠٥هـــ، دار  ــد ش ــود حمم ــاكر وحمم ــد ش حمم

ــريوت. ــر، ب الفك
* اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور 
ــه )=  ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص رس
صحيــح البخــاري(، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســامعيل 
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البخــاري اجلعفــي، حتقيــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، 
ــة، ١٤٠٧هـــ، دار ابــن كثــري، بــريوت. ط: الثالث

* اجلامــع ألحــكام القــرآن )= تفســري القرطبــي(، 
ــرح  ــن ف ــن أيب بكــر ب ــن أمحــد ب ــد اهلل حممــد ب ــو عب أب
األنصــاري اخلزرجــي، شــمس الديــن القرطبــي، 
ط:  أطفيــش،  وإبراهيــم  الــربدوين  أمحــد  حتقيــق: 
ــرة. ــة، القاه ــب املري ــة، ١3٨٤هـــ، دار الكت الثاني
* مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريد 
األزدي، حتقيــق: د. رمــزي منــري بعلبكــي، ط: األوىل، 

١٩٨٧م، دار العلــم للماليــني، بــريوت.
* حجــة القــراءات، أبــو زرعــة عبــد الرمحــن بــن حممد 
ــة،  ــاين، ط: الثاني ــعيد األفغ ــق: س ــة، حتقي ــن زنجل ب

١٤٠٢هـــ، ١٩٨٢م، مؤسســة الرســالة، بــريوت.
ــد اهلل احلســني  ــو عب * احلجــة يف القــراءات الســبع، أب
ــد  ــق: د. عب ــذاين، حتقي ــه اهلم ــن خالوي ــد ب ــن أمح ب
دار  ١٤٠١هـــ،  الرابعــة،  ط:  مكــرم،  ســامل  العــال 

الــرشوق، بــريوت. 
* احلجــة للقــراء الســبعة، أبــو عــيل احلســن بــن 
أمحــد بــن عبــد الغفــار الفــاريس، حتقيــق: بــدر الديــن 
قهوجــي وبشــري جوجيــايب، راجعــه ودققــه: عبــد 
ــة،  ــاق، ط: الثاني ــف الدق ــد يوس ــاح وأمح ــز رب العزي
ــق/ ــرتاث، دمش ــون لل ١٤١3هـــ، ١٩٩3م، دار املأم

بريوت.
ــد  ــرب، عب ــان الع ــاب لس ــب لب ــة األدب ول * خزان
القــادر بــن عمــر البغــدادي، حتقيــق ورشح: عبــد 
١٤١٨هـــ،  الرابعــة،  ط:  هــارون،  حممــد  الســالم 

القاهــرة. اخلانجــي،  مكتبــة  ١٩٩٧م، 
* الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون، أبــو 
ــد  ــن عب ــف ب ــن يوس ــد ب ــن أمح ــهاب الدي ــاس ش العب
ــق: د.  ــي(، حتقي ــمني احللب ــروف بـــ )الس ــم، املع الدائ

ــق. ــم، دمش ــراط، دار القل ــد اخل ــد حمم أمح
ــم  ــن إبراهي ــم إســحاق ب ــو إبراهي ــوان األدب، أب * دي
ــر،  ــار عم ــد خمت ــق: د. أمح ــارايب، حتقي ــني الف ــن احلس ب

مراجعــة: د. إبراهيــم أنيــس، ١٤٢٤هـــ، ٢٠٠3م، 
ــرش،  ــة والن ــة والطباع ــعب للصحاف ــة دار الش مؤسس

ــرة. القاه
ــر  ــن عام ــة ب ــي، ربيع ــكني الدارم ــعر مس ــوان ش * دي
ــروف  ــي، املع ــي الدارم ــح التميم ــن رشي ــف ب ــن أني ب
ــادر، ط:  ــن ص ــق: كاري ــي(، حتقي ــكني الدارم بـــ )مس

األوىل، ٢٠٠٠م، دار صــادر، بــريوت.
* روح املعــاين يف تفســري القــرآن العظيــم والســبع 
ــويس، دار  ــود اآلل ــيد حمم ــن الس ــهاب الدي ــاين، ش املث

ــريوت. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال إحي
* س صناعــة اإلعــراب، أبــو الفتــح عثــامن بــن جنــي 
املوصــيل، ط: األوىل، ١٤٢١هـــ، ٢٠٠٠م، دار الكتــب 

العلميــة، بــريوت.
ــامن،  ــن عث ــد ب ــن أمح ــد ب ــالء، حمم ــالم النب ــري أع * س
ــاؤوط,  شــمس الديــن الذهبــي، حتقيــق: شــعيب األرن
وحممــد نعيــم العرقســويس، ط: التاســعة، ١٤١3، 

ــريوت. ــالة، ب ــة الرس مؤسس
* شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب، لعبــد احلــي 
ــيل،  ــري احلنب ــامد العك ــن الع ــد اب ــن حمم ــد ب ــن أمح ب
ــد  ــه: عب ــرج أحاديث ــاؤوط، خ ــود األرن ــه: حمم حقق
ــن  ــاؤوط، ط: األوىل، ١٤٠٦هـــ، دار اب ــادر األرن الق

ــق/بريوت. ــري، دمش كث
* رشح شــافية ابــن احلاجــب، ومعــه: )رشح شــواهده 
للبغــدادي(، نجــم الديــن حممــد بــن احلســن الــريض 
ورشح  غريبهــام  وضبــط  حققهــام  اإلســرتاباذي، 
مبهمهــام: حممــد نــور احلســن وحممــد الزفــزاف وحممــد 
ــد، ١3٩٥هـــ، ١٩٧٥م، دار  ــد احلمي ــن عب ــى الدي حمي

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي الكت
ــو بكــر أمحــد  ــن أب ــة النــرش، شــهاب الدي * رشح طيب
بــن حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري، املعــروف بـــ )ابــن 
الناظــم(، ضبطــه وعلــق عليــه: أنــس ُمهــَرة، ط: 
الثانيــة، ١٤٢٠هـــ، ٢٠٠٠م، دار الكتــب العلميــة، 

ــريوت. ب
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ــوم،  ــن الكل ــرب م ــوم ودواء كالم الع ــمس العل * ش
نشــوان بن ســعيد احلمــريى اليمنــي، حتقيق: د. حســني 
ــاين،  ــيل اإلري ــن ع ــر ب ــري، ومطه ــد اهلل العم ــن عب ب
ــد اهلل، ط: األوىل، ١٤٢٠هـــ،  ــد عب ــف حمم ود. يوس
ــر  ــريوت، ودار الفك ــارص بب ــر املع ١٩٩٩م، دار الفك

ــق.  بدمش
ــد اهلل حممــد  ــو عب ــن أب * شــواذ القــراءات، ريض الدي
بــن أيب نــر الكرمــاين، حتقيــق: د. شــمران العجــيل، 

ــريوت. ــالغ، ب ــة الب ط: األوىل، مؤسس
ــة(،  ــة اللغ ــض أئم ــه بع ــرد ب ــا تف ــوارد )= م * الش
ــريش  ــن الق ــن احلس ــد ب ــن حمم ــن ب ــن احلس ريض الدي
الصاغــاين، حتقيــق وتقديــم: مصطفــى حجــازي، 
األوىل،  ط:  عــالم،  مهــدي  حممــد  د.  مراجعــة: 
ــع  ــئون املطاب ــة لش ــة العام ١٤٠3هـــ، ١٩٨3م، اهليئ

األمرييــة، القاهــرة.
* طبقــات الشــافعية الكــربى، تــاج الديــن عبــد 
الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي، حتقيــق: د. حممــود 
حممــد الطناحــي ود. عبــد الفتــاح حممــد احللــو، 
ــرش  ــة والن ــر للطباع ــة، ١٤١3هـــ، دار هج ط: الثاني

والتوزيــع.
* طبقــات النحــاة واللغويــني، تقــي الديــن أبــو بكــر 
ــهبي  ــدي الش ــر األس ــن عم ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ب
الدمشــقي، املعــروف بـــ )ابــن قــايض ُشــهبة(، حتقيــق: 
مطبعــة  ١٩٧3م،  األوىل،  ط:  غيــاض،  حمســن  د. 

النعــامن، النجــف األرشف.
* طبقــات النحويــني واللغويــني، أبــو بكــر حممــد بــن 
احلســن بــن عبيــد اهلل بــن مذحــج الزبيــدي األندلــي 
ــم، ط:  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: حمم ــبييل، حتقي اإلش

ــارف. ــة، دار املع الثاني
ــد  ــرش، حمم ــراءات الع ــه الق ــرْش يف توجي ــع البِ * طالئ
الصــادق قمحــاوي، ط: األوىل، ١٤٢٧هـــ، ٢٠٠٦م، 

ــر. ــدة، م دار العقي
ــن  ــام الدي ــان، نظ ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق * غرائ

ــابوري،  ــي النيس ــني القم ــن حس ــد ب ــن حمم ــن ب حس
ــريات، ط: األوىل، ١٤١٦هـــ، دار  ــا عم ــق: زكري حتقي

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي الكت
ــلم  ــن مس ــد اهلل ب ــد عب ــو حمم ــرآن، أب ــب الق * غري
ــر،  ــد صق ــيد أمح ــق: الس ــوري، حتقي ــة الدين ــن قتيب ب
ــة  ــب العلمي ط: األوىل، ١3٩٨هـــ، ١٩٧٨م، دار الكت

ــة(. ــة املري ــن الطبع ــورٌة ع ــا مص ــريوت )لعله بب
* فتــح القديــر )= تفســري الشــوكاين(، حممــد بــن 
ــي، ط:  ــوكاين اليمن ــد اهلل الش ــن عب ــد ب ــن حمم ــيل ب ع
األوىل، ١٤١٤هـــ، دار ابــن كثــري ودار الكلــم الطيــب، 

دمشــق/بريوت.
* الفــروق يف اللغــة )= الفــروق اللغويــة(، أبــو هــالل 
احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد العســكري، 
حققــه وعلــق عليــه: حممــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم 

والثقافــة للنــرش والتوزيــع، القاهــرة.
م بــن  * فضائــل القــرآن، أبــو عبيــد القاســم بــن ســالَّ
ــة  ــروان العطي ــق: م ــدادي، حتقي ــروي البغ ــد اهلل اهل عب
األوىل،  ط:  الديــن،  تقــي  ووفــاء  خرابــة  وحمســن 
١٤١٥هـــ، ١٩٩٥م، دار ابــن كثــري، دمشــق/بريوت.
ــن  ــي الدي ــيلة، تق ــل والوس ــة يف التوس ــدة جليل * قاع
أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســالم 
ــق: د.  ــقي، حتقي ــيل الدمش ــراين احلنب ــة احل ــن تيمي اب
ربيــع بن هــادي عمــري املدخــيل، ط: األوىل، ١٤٢٢هـ، 

٢٠٠١هـــ، مكتبــة الفرقــان، عجــامن.
* القامــوس املحيــط والقابــوس الوســيط، جمــد الديــن 
ــد  ــادي، إرشاف: حمم ــريوز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب حمم

ــم العرقســويس، مؤسســة الرســالة، بــريوت. نعي
ــا،  ــدة عليه ــني الزائ ــراءات واألربع ــل يف الق * الكام
ــُهَذيل  ــارة الـ ــن ُجَب ــيل ب ــن ع ــف ب ــم يوس ــو القاس أب
ــن  ــيد ب ــن الس ــال ب ــق: مج ــريب، حتقي ــُكري املغ الَيش
٢٠٠٧م،  ١٤٢٨هـــ،  األوىل،  ط:  الشــايب،  رفاعــي 

ــرش. ــع والن ــام للتوزي ــة س مؤسس
ــن  ــر ب ــن بح ــرو ب ــامن عم ــو عث ــوان، أب ــاب احلي * كت
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

حمبــوب الكنــاين الليثــي، املعــروف بـــ )اجلاحــظ(، ط: 
الثانيــة، ١٤٢٤هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــريوت. 

* كتــاب العــني، أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد 
ــق:  ــري، حتقي ــدي الب ــم الفراهي ــن متي ــرو ب ــن عم ب
د. مهــدي املخزومــي ود. إبراهيــم الســامرائي، دار 

ــالل. ــة اهل ومكتب
ــن  ــى ب ــا حيي ــو زكري ــرآن، أب ــات الق ــه لغ ــاٌب في * كت
اء،  زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفــرَّ
ــع، ط:  ــد اهلل الرسي ــن عب ــر ب ــه: جاب ــه وصحح ضبط

١٤3٥هـــ. األوىل، 
ــرب  ــن قن ــامن ب ــن عث ــرو ب ــرش عم ــو ب ــاب، أب * الكت
احلارثــي، املعــروف بـــ )ســيبويه(، حتقيق: عبد الســالم 
حممــد هــارون، ط: الثالثــة، ١٤٠٨هـــ، ١٩٨٨م، مكتبة 

اخلانجــي، القاهــرة.
ــل  ــون األقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع * الكش
يف وجــوه التأويــل، أبــو القاســم حممــد بــن عمــر 
الزخمــرشي اخلوارزمــي، حتقيــق: عبــد الــرزاق املهدي، 

ــريوت. ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال دار إحي
* الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع، أبــو حممــد 
مكــي بــن أيب طالــب القيــي، حتقيــق: د. حميــي الديــن 
رمضــان، ١3٩٤هــــ، مطبوعــات جممــع اللغــة العربية 

بدمشــق.
* الكشــف والبيــان عــن تفســري القــرآن، أبــو إســحاق 
ــابوري،  ــي النيس ــم الثعلب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب أمح
ط: األوىل، ١٤٢٢هـــ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، 

ــريوت. ب
ــن  ــر ب ــص عم ــو حف ــاب، أب ــوم الكت ــاب يف عل * اللب
ــادل  ــق: ع ــيل، حتقي ــقي احلنب ــادل الدمش ــن ع ــيل اب ع
دار  ١٤١٩هـــ،  األوىل،  ط:   ، املوجــود،  عبــد  أمحــد 

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي الكت
* لســان العــرب، أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن 
ــي  ــاري الرويفع ــور األنص ــن منظ ــيل اب ــن ع ــرم ب مك
اإلفريقــي، ط: الثالثــة، ١٤١٤هـ، دار صــادر، بريوت.

* جمــاز القــرآن، أبــو عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــي 
ــزكني، ط: األوىل،  ــواد س ــد ف ــق: حمم ــري، حتقي الب

١3٨١هـــ، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة.
ــن  ــارس ب ــن ف ــد ب ــني أمح ــو احلس ــة، أب ــل اللغ * جمم
ــري  ــق: زه ــة وحتقي ــرازي، دراس ــي ال ــا القزوين زكري
١٤٠٦هـــ،  الثانيــة،  ط:  ســلطان،  املحســن  عبــد 

بــريوت. الرســالة،  مؤسســة  ١٩٨٦م، 
القــراءات  شــواذ  وجــوه  تبيــني  يف  املحتســب   *
واإليضــاح عنهــا، أبــو الفتــح عثــامن بــن جنــي 
املوصــيل، ط: األوىل، ١٤٢٠هـــ، ١٩٩٩م، املجلــس 
األوقــاف،  وزارة  اإلســالمية،  للشــئون  األعــىل 

القاهــرة.
* املحــرر الوجيــز يف تفســري الكتــاب العزيز )= تفســري 
ــن  ــب ب ــن غال ــق ب ــد احل ــد عب ــو حمم ــة(، أب ــن عطي اب
عبــد الرمحــن بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب، 
حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف حممــد، ط: األوىل، 

١٤٢٢هـــ، دار الكتــب العلميــة، بــريوت.
ــن  ــيل ب ــن ع ــو احلس ــم، أب ــط األعظ ــم واملحي * املحك
ــد  ــد احلمي ــق: عب ــريس، حتقي ــْيَده امل ــن ِس ــامعيل ب إس
هنــداوي، ط: األوىل، ١٤٢١هـــ، ٢٠٠٠م، دار الكتــب 

ــريوت. ــة، ب العلمي
ــد  ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــن الدي ــاح، زي ــار الصح * خمت
بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر احلنفــي الــرازي، حتقيــق: 
اخلامســة، ١٤٢٠هـــ،  الشــيخ حممــد، ط:  يوســف 
النموذجيــة،  والــدار  العريــة  املكتبــة  ١٩٩٩م، 

بريوت/صيــدا.
* املختــارات )= خمتــارات ابــن الشــجري(، أبــو 
الســعادات هبــة اهلل ابــن الشــجري، ضبطهــا ورشحها: 
حممــود حســن زنــاين، ط: الثانيــة، ١٩٨٠م، دار الكتب 

ــة، بــريوت. العلمي
ــو  ــع، أب ــاب البدي ــن كت ــرآن م ــواذ الق ــٌر يف ش * خمت
ــذاين،  ــه اهلم ــن خالوي ــد ب ــن أمح ــني ب ــد اهلل احلس عب

ــرة. ــي، القاه ــة املتنب مكتب
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

ــن  ــد ب ــد الواح ــب عب ــو الطي ــني، أب ــب النحوي * مرات
ــد  ــه: حمم ــق علي ــه وعل ــي، حقق ــوي احللب ــيل اللغ ع
أبو الفضــل إبراهيــم، ط: األوىل، ١3٧٥هـــ، ١٩٥٥م، 

ــرة. ــا، القاه ــر ومطبعته ــة م ــة هنض مكتب
ــن  ــب الدي ــر، قط ــادن اجلوه ــب ومع ــروج الذه * م
ــعودي،  ــيل املس ــن ع ــني ب ــن احلس ــيل ب ــن ع ــو احلس أب
اعتنــى بــه وراجعــه: كــامل حســن مرعــي، ط: االوىل، 

ــريوت. ــة، ب ــة العري ٢٠٠٥م، املكتب
بــن  اهلل  عبــد  الفوائــد،  تســهيل  عــىل  املســاعد   *
ــركات،  ــل ب ــد كام ــق: د. حمم ــذاين، حتقي ــل اهلم عقي
ــث  ــو البح ــرش: مرك ــدة، ن ــدين بج ١٤٠٥هــــ، دار امل

العلمــي وإحيــاء الــرتاث بجامعــة أم القــرى.
* املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العدل 
إىل رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم  )=صحيــح 
مســلم(، أبــو احلســني مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم 
ــل ودار  ــة، دار اجلي ــابوري، ط: الثاني ــريي النيس القش

ــريوت. ــدة، ب ــاق اجلدي اآلف
* املصبــاح املنــري يف غريــب الــرشح الكبــري، أبــو 
العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عــيل الفيومــي احلمــوي 

ــريوت. ــة، ب ــة العلمي املكتب
ــعدة  ــن مس ــعيد ب ــن س ــو احلس ــرآن، أب ــى الق * معان
املجاشــعي البلخــي البــري، املعــروف بـــ )األخفــش 
األوســط(، حتقيــق: د. هــدى حممود قراعــة، ط: األوىل، 

١٤١١هـــ، ١٩٩٠م، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة.
* معــاين القــراءات، أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد بــن 
ــروي، ط: األوىل، ١٤١٢هـــ، ١٩٩١م،  ــري اهل األزه
امللــك  اآلداب، جامعــة  البحــوث يف كليــة  مركــز 

ــاض. ــعود، الري س
* معــاين القــرآن وإعرابــه، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن 
ــل  ــد اجللي ــق: عب ــاج، حتقي جَّ ــهل الزَّ ــن س ــرسي ب ال
ــامل  ــلبي، ط: األوىل، ١٤٠٨هـــ، ١٩٨٨م، ع ــده ش عب

ــريوت. ــب، ب الكت
ــن  ــد ب ــن حمم ــد ب ــر أمح ــو جعف ــرآن، أب ــاين الق * مع

ــوي،  ــرادي النح ــاس امل ــس النح ــن يون ــامعيل ب إس
حتقيــق: حممــد عــيل الصابــوين، ط: األوىل، ١٤٠٩هـــ، 

ــة. ــة املكرم ــرى، مك ــة أم الق ــة جامع مطبع
ــن  ــاد ب ــن زي ــى ب ــا حيي ــو زكري ــرآن، أب ــاين الق * مع
ــد  ــق: أمح اء، حتقي ــرَّ ــي الف ــور الديلم ــن منظ ــد اهلل ب عب
ــاح  ــد الفت ــار وعب ــيل النج ــد ع ــايت وحمم ــف النج يوس
إســامعيل الشــلبي، ط: األوىل، الــدار املريــة للتأليــف 

ــرة. ــة، القاه والرتمج
ــو عبيــد اهلل حممــد بــن عمــران  * معجــم الشــعراء، أب
املرزبــاين، تصحيــح وتعليــق: أ.د. ف. كرنكــو، ط: 
الثانيــة، ١٤٠٢هـــ، ١٩٨٢م، مكتبــة القــديس ودار 

ــريوت. ــة، ب ــب العلمي الكت
* الـــُمغِرب يف ترتيــب الـــُمعِرب، أبــو الفتــح نــارص 
ز، حتقيق:  الديــن بــن عبــد الســيد بــن عــيل بــن الـــُمَطرِّ
ــار، ط: األوىل،  ــد خمت ــد احلمي ــوري وعب ــود فاخ حمم

ــب. ــد، حل ــن زي ــامة ب ــة أس ١٩٧٩م، مكتب
* مفاتيــح األغــاين يف القــراءات واملعــاين، أبــو العــالء 
ــد  ــح حمم ــن أيب الفت ــود ب ــن حمم ــن أيب املحاس ــد ب حمم
بــن أيب شــجاع أمحــد الكرمــاين احلنفــي، دراســة 
ــم: د.  ــج، تقدي ــى مدل ــم مصطف ــد الكري ــق: عب وحتقي
حمســن عبــد احلميــد، ط: األوىل، ١٤٢٢هـــ، ٢٠٠١م، 
ــريوت. ــع، ب ــرش والتوزي ــة والن ــزم للطباع ــن ح دار اب
* مفاتيــح الغيــب )= التفســري الكبــري( )= تفســري 
الــرازي(، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بن 
احلســني التيمــي الــرازي، املعــروف بـــ )فخــر الديــن 
الــرازي، خطيــب الــري(، ط: الثالثــة، ١٤٢٠هـــ، دار 

ــريوت. ــرتاث العــريب، ب ــاء ال إحي
* املفــردات يف غريــب القــرآن، أبــو القاســم احلســني 
)الراغــب  بـــ  املعــروف  األصفهــاين،  حممــد  بــن 
األصفهــاين(، حتقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي، 
ط: األوىل، ١٤١٢هـــ، دار القلــم والــدار الشــامية، 

دمشــق/بريوت.
* مقاييــس اللغــة، أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس بــن 
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زكريــا القزوينــي الــرازي، حتقيــق: عبــد الســالم حممــد 
هــارون، ط: الثانيــة، ١٤٢٠هـــ، ١٩٩٩م، دار اجليــل، 

بــريوت.
ــربكات  ــو ال ــاء، أب ــات األدب ــاء يف طبق ــة األَلِبَّ * نزه
ــاري،  ــد اهلل األنص ــن عبي ــد ب ــن حمم ــن ب ــد الرمح عب
كــامل الديــن األنبــاري، حتقيــق: إبراهيــم الســامرائي، 
املنــار،  مكتبــة  ١٩٨٥م،  ١٤٠٥هـــ،  الثالثــة،  ط: 

األردن. الزرقــاء، 
ــف  ــن يوس ــد اب ــرش، ملحم ــراءات الع ــرش يف الق * الن
ابــن اجلــزري، تقديــم: عــيل الضبــاع، دار الفكــر، 

ــريوت. ب
* النكــت والعيــون )= تفســري املــاوردي(، أبو احلســن 
عــيل بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري 
البغــدادي، املعــروف بـــ )املــاوردي(، حتقيــق: الســيد 
ــب  ــم، دار الكت ــد الرحي ــن عب ــود ب ــد املقص ــن عب اب

ــريوت. ــة، ب العلمي
* النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، جمــد الديــن أبــو 
الســعادات املبــارك بــن حممــد الشــيباين، املعــروف بـــ 
)ابــن األثــري اجلــزري(، حتقيــق: طاهــر أمحــد الــزاوى، 
وحممــود حممــد الطناحــي، ١3٩٩هـــ، املكتبــة العلمية، 

بــريوت. 
* الــوايف بالوفيــات، لصــالح الديــن خليــل بــن أيبــك 
ــاؤوط،  ــد األرن ــق: أمح ــدي، حتقي ــد اهلل الصف ــن عب ب
ــاء  ــى، ط: األوىل، ١٤٢٠هـــ، دار إحي ــي مصطف وترك

ــريوت. ــرتاث، ب ال
* وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس 
ــن  ــم اب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــد ب ــن أمح ــمس الدي ش
ــاس،  ــق: إحســان عب خلــكان الربمكــي اإلربــيل، حتقي

ــريوت. ــادر، ب دار ص

املواقع اإللكرتونية:
.)ar.wikipedia.org( :املوسوعة احلرة *

اهلوامش والتعليقات
ــرش يف  ــراءات الع ــث الق ــة بح ــن خامت ــني م )١( تضم
ــارص عــيل  ــور محــود ن ــدرس الــريف، للدكت ضــوء ال

ــار.  نص

)٢( مــن مصــادر ترمجتــه: مــروج الذهــب للمســعودي 
ص  الطيــب  أليب  النحويــني  مراتــب   ،)3٢٠/٤(
)١3٥(، هتذيــب اللغــة لأزهــري )3١/١(، طبقــات 
النحويــني للزبيــدي ص )١٨3(، معجــم الشــعراء 
للخطيــب  بغــداد  تاريــخ   ،)٤٢٥( ص  للمرزبــاين 
 ،)3٨٨/3( ماكــوال  البــن  اإلكــامل   ،)١٩٥/٢(
نزهــة األلبــاء البــن األنبــاري ص )١٩١(، إرشــاد 
األريــب لياقــوت )٢٤٨٩/٦(، إنبــاه الــرواة للقفطــي 
)٩٢/3(، وفيــات األعيــان البــن خلــكان )٤/3٢3(، 
ســري أعــالم النبــالء للذهبــي )٩٢/٢٩(، الــوايف 
ــافعية  ــات الش ــدي )٢٥١/٢(، طبق ــات للصف بالوفي
الكــربى للســبكي )١3٨/3(، البلغــة للفــريوز آبــادي 
ص )٢٦٠(، طبقــات النحــاة واللغويــني البــن قــايض 
ــيوطي )٧٦/١(،  ــاة للس ــة الوع ــهبة ص )٧3(، بغي ُش
ــالم  ــامد )٢٨٩/٢(، األع ــن الع ــب الب ــذرات الذه ش

للــزركيل )٨٠/٦(.

)3( قــال ابــن خلــكان يف وفيــات األعيــان )3٢٨/٤( 
عنــد ترمجتــه لــه: )وُدَريــد -بضم الــدال املهملــة، وفتح 
الــراء، وســكون اليــاء املثنــاة مــن حتتهــا، وبعدهــا دال 
مهملــة-: تصغــري َأْدَرد: الــذي ليــس فيــه ســن؛ وهــو 
تصغــري ترخيــم. وإنــام ســمي هــذا التصغــري ترخيــاًم: 
حلــذف حــرف اهلمــزة مــن أولــه؛ كــام تقــول يف تصغــري 

أســود: ســويد، وتصغــري أزهــر: زهــري(.

ــه إىل أزد قحطــان يف:  )٤( وينظــر نســبه الــذي يبلــغ ب
ــدي ص )١٨3(  ــني للزبي ــني واللغوي ــات النحوي طبق
ــاة  ــة الوع ــوت )٢٤٨٩/٦(، بغي ــب لياق ــاد األري إرش

ــيوطي )٧٦/١(. للس
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ــات  ــي )٩3/3(، طبق ــرواة للقفط ــاه ال ــر: إنب )٥( ينظ
ــبكي )3/١3٨(. ــربى للس ــافعية الك الش

)٦( سري أعالم النبالء للذهبي )٩٢/٢٩(.

)٧( مروج الذهب للمسعودي )3/3٢٠(.

)٨( تاريخ بغداد للخطيب )٥٩٤/٢(.

)٩( ينظــر: وفيــات األعيــان البن خلــكان )3٢٤/٤(، 
األعــالم   )٢٥١/٢( للصفــدي  بالوفيــات  الــوايف 

للــزركيل)٨٠/٢( .

)١٠( ينظــر: معجــم الشــعراء للمرزبــاين ص )٤٦٢(، 
ســري أعــالم النبــالء للذهبــي )٩٢/٢٩(.

)١١( إرشاد األريب لياقوت )٢٤٩٢/٦(.

)١٢( مجهرة اللغة البن دريد )٤١/١(.

)١3( ينظــر تفصيــل ذلــك: يف مقدمــة حتقيــق د. رمزي 
منــري بعلبكــي جلمهــرة اللغــة؛ فقــد اســتعرض طريقتــه 
ــل الفــرق بــني كتــايب اجلمهــرة  ومنهجــه، ودرس وحلَّ

والعــني )١٥/١-٢٧(.

)١٤( التعريــف بكتــاب مجهــرة اللغــة البــن دريــد مــن 
املوســوعة احلــرة: )wikipedia(، بتــرف وزيــادة.

)١٥( مقدمــة حتقيــق د. رمــزي منــري بعلبكــي جلمهــرة 
اللغــة )٢٦/١(.

)١٦( سورة القصص، اآلية: )٢3(.

)١٧( مجهرة اللغة البن دريد )٥١/١(.

)١٨( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )3٨١/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )٢٤٤(.

)١٩( البدور الزاهرة للقايض ص )١٥( بترف.

ــري )١٢٦/١3(،  ــة لأزه ــب اللغ ــر: هتذي )٢٠( ينظ
لســان   ،)٤٥٠( ص  فــارس  البــن  اللغــة  جممــل 
ــن منظــور )3٢١/٤(، القامــوس املحيــط  العــرب الب

للفــريوز آبــادي ص )3٩٩(، تــاج العــروس للزبيــدي 
.)٤١٨/١١(

)٢١( الكتاب لسيبويه )٤٧٨/٤(.

)٢٢( التكملة والذيل للصاغاين )3/٧(.

)٢3( التكملة والذيل للصاغاين )3/٧-٨(.

)٢٤( س صناعة اإلعراب البن جني )٥٠/١(.

)٢٥( تاج العروس للزبيدي مادة : زدر )٤١٨/١١(.

)٢٦( سورة النجم، اآلية: )١٩(.

)٢٧( مجهرة اللغة البن دريد )٧٩/١-٨٠(.

)٢٨( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )3٧٩/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )٥٢٢(.

 .)١٧٧/١٨-١٧٨( عــادل  البــن  اللبــاب   )٢٩(
البحــر  للزخمــرشي )٤٢٢/٤(،  الكشــاف  وينظــر: 
القــرآن  غرائــب   ،)١٥/١٠( حيــان  أليب  املحيــط 
للشــوكاين  القديــر  فتــح   ،)٢٠٤/٦( للنيســابوري 

.)١3٠ /٥ (

ــري )١٧٩/١٤(،  ــة لأزه ــب اللغ ــر: هتذي )3٠( ينظ
الصحــاح للجوهــري )٢٢٤٩/٦(، املحكــم البــن 
ســيده )٤٥٦/١٠(، لســان العــرب البــن منظــور 

)٨٢/٢(، تــاج العــروس للزبيــدي )٧٤/٥(.

)3١( سورة الكهف، اآلية: )٩٤(.

)3٢( مجهرة اللغة البن دريد )١١١/١(.

)33( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )3١٥/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )3٧٢(.

)3٤( معاين القراءات لأزهري )١٢٢/٢(.

)3٥( حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص )٤3١( , 
. ص)٤٢3(  الوســيط  املعجــم 

)3٦( سورة مريم، اآلية: )٩٦(.
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)3٧( مجهرة اللغة البن دريد )١١٥/١(.

ــر  ــرشي )٤٧/3(، البح ــاف للزخم ــر: الكش )3٨( ينظ
املحيــط أليب حيــان )3٠٥/٧(، روح املعــاين لآللــويس 

.)٤٥٨/٨(

)3٩( حتفة األقران البن مالك ص )١٨٨(.

)٤٠( سورة القيامة، اآلية: )١٠(.

)٤١( مجهرة اللغة البن دريد )١٢٤/١(.

)٤٢( ينظــر: خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص 
)١٦٦(، املحتســب البــن جنــي )3٤١/٢(، شــواذ 
القــراءات للكرمــاين ص )٤٩٤(، اللبــاب البــن عــادل 

.)٥٥3/١٩(

ــي )٨٤/١٠(،  ــان للثعلب ــف والبي ــر: الكش )٤3( ينظ
الكشــاف للزخمــرشي )٦٦٠/٤(، املحــرر الوجــي 
ــاوي  ــل للبيض ــوار التنزي ــة )٤٠3/٥(، أن ــن عطي الب
ــان )3٤٦/١٠(. ــط أليب حي ــر املحي )٢٦٦/٥(، البح

)٤٤( سورة األعراف، اآلية: )٤٠(.

)٤٥( مجهرة اللغة البن دريد )١3٥/١(.

)٤٦( ينظــر: خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص 
ــاين ص )١٨٦(،  ــراءات للكرم ــواذ الق )٤٨-٤٩(، ش
اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي )٢٠٧/٧(، البحــر 

املحيــط أليب حيــان )٥٢/٥(.

حتفــة   ،)3١٤/٢( اإلعــالم  إكــامل  ينظــر:   )٤٧(
مالــك. البــن  كالمهــا  )١٠٥(؛  ص  األقــران 

م الذي ُيقَتل به. )٤٨( يعني: يف السُّ

ســمم   : مــادة  للزبيــدي  العــروس  تــاج   )٤٩(
. )٤ ١ 3 /3 ٢ (

)٥٠( سورة السجدة، اآلية: )١٠(.

)٥١( مجهرة اللغة البن دريد )١٤٤/١(.

)٥٢( ينظــر: خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص 
ــاين ص )١٨٦(،  ــراءات للكرم ــواذ الق )٤٨-٤٩(، ش
اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي )٢٠٧/٧(، البحــر 

املحيــط أليب حيــان )٥٢/٥(.

 ،)١٧٤٨/٥( للجوهــري  الصحــاح  ينظــر:   )٥3(
مقاييــس اللغــة البــن فــارس )3٥٦/3(، املغــرب 
للفيومــي  املنــري  املصبــاح   ،)٢٨٤( ص  للمطــرزي 

.)3٦3 /٢ (

هتذيــب   ،)٨٥/٧( للخليــل  العــني  ينظــر:   )٥٤(
ــيده  ــن س ــم الب ــري )٨٠/١٢(، املحك ــة لأزه اللغ
ــريي )3٦٤٢/٦(،  ــوم للحم ــمس العل )٢٦٨/٨(، ش

الشــوارد للصاغــاين ص )3٠(.

)٥٥( سورة التكوير، اآلية: )٢٤(.

)٥٦( مجهرة اللغة البن دريد )١٤٨/١(.

)٥٧( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )3١٥/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )3٧٢(.

زنجلــة                       البــن  القــراءات  حجــة  ينظــر:   )٥٨(
. ص)٧٥٢( 

)٥٩( سورة التكوير، اآلية: )٢٤(.

)٦٠( مجهرة اللغة البن دريد )١٥٤/١(.

)٦١( سورة ق، اآلية: )١٥(.

)٦٢( مجهرة اللغة البن دريد )١٥٨/١(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٦3( ينظ
شــواذ   ،)٦٤٠( ص  للهــذيل  الكامــل   ،)٤٤٦( ص 
املصــون  الــدر   ،)١٤٥( ص  للكرمــاين  القــراءات 

.)٢3/١٠( للســمني 

)٦٤( ينظــر: املخصــص البــن ســيده )٢٦٢/١(، 
لســان العــرب البــن منظــور )١١١/١٥(.

)٦٥( البحــر املحيــط أليب حيــان )٥33/٩(. وينظــر: 
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املعــاين  روح   ،)٢3/١٨( عــادل  البــن  اللبــاب 
.)3٢٨/١3( لآللــويس 

)٦٦( سورة يس، اآلية: )٦٢(.

)٦٧( مجهرة اللغة البن دريد )٢٦٩/١(.

)٦٨( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )3٥٥/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )٤٦٩(.

)٦٩( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )3٥٥/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )٤٦٩(.

)٧٠( سورة الشعراء، اآلية: )١٨٤(.

)٧١( حجة القراءات البن زنجلة ص )٦٠٢(.

)٧٢( طالئع البرش لقمحاوي ص )١٧3(.

ــه ص  ــن خالوي ــبع الب ــراءات الس ــة يف الق )٧3( احلج
.)٢٩٩(

)٧٤( معاين القراءات لأزهري )3١٠/٢(.

)٧٥( سورة األنبياء، اآلية: )٩٨(.

)٧٦( مجهرة اللغة البن دريد )٢٨٠/١(.

 ،)٢١٢/٢( للفــراء  القــرآن  معــاين  ينظــر:   )٧٧(
القــرآن البــن خالويــه ص )٩٥(،  خمتــر شــواذ 
املحتســب البــن جنــي )٦٦/٢(، البحــر املحيــط أليب 

.)٤٦٩/٧( حيــان 

ــي )٦٦/٢-٦٧(،  ــن جن ــب الب ــر: املحتس )٧٨( ينظ
الكشــاف   ،)3٠٩/٦( للثعلبــي  والبيــان  الكشــف 
للزخمــرشي )١3٦/3(، البحــر املحيــط أليب حيــان 

اللبــاب البــن عــادل )٦٠٤/١3(.  ،)٤٦٩/٧(

)٧٩( شواذ القراءات للكرماين ص )3٢٢(. 

)٨٠( سورة القمر، اآلية: )3٤(.

)٨١( جامع البيان للطربي )١٦/٤١3(.

)٨٢( سورة النساء، اآلية: )٢(.

)٨3( مجهرة اللغة البن دريد )٢٨٦/١(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٨٤( ينظ
ص )3١(، شــواذ القــراءات للكرمــاين ص )١٢٨(، 
ــر  ــي )١٠/٥(، البح ــرآن للقرطب ــكام الق ــع ألح اجلام

املحيــط أليب حيــان )٥٠3/3(.

)٨٥( ينظــر: هتذيــب اللغــة لأزهــري )١٧٥/٥(، 
ــر  ــي )١٠/٥(، البح ــرآن للقرطب ــكام الق ــع ألح اجلام
العــروس  تــاج   ،)٥٠3/3( حيــان  أليب  املحيــط 

 .)3٢٢/٢( للزبيــدي 

)٨٦( سورة ق، اآلية: )٤٠(.

)٨٧( مجهرة اللغة البن دريد )٢٩٦/١(.

)٨٨( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )3٧٦/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )٥١٤(.

)٨٩( سورة املدثر، اآلية: )33(.

)٩٠( بصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي )٥٨٦/٢(.

)٩١( مجهرة اللغة البن دريد )3٠٢/١(.

)٩٢( سورة احلج، اآلية )3٦(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٩3( ينظ
ــة )١٢٢/٤(،  ــن عطي ــز الب ــرر الوجي ص )٩٧(، املح
الكشــاف للزخمــرشي )١٥٨/3(، شــواذ القــراءات 
للكرمــاين ص )3٢٩(، البحــر املحيــط أليب حيــان 
ــاذٌة  ــراءٌة ش ــحاق ق ــن أيب إس ــت: والب )٥٠٨/٧(. قل
ــم  ــي: ﴿ َوالُبــُدنَّ ﴾؛ بض ــه؛ وه ــت عن أخــرى روي
ــان يف  ــو حي ــال أب ــون؛ ق ــديد الن ــدال وتش ــاء وال الي
البحــر املحيــط )٥٠٩/٧(: )فاحُتِمــَل أن يكــون اســاًم 
-، واحُتِمــَل أن يكــون  مفــرًدا ُبنِــَي عــىل ُفُعــلٍّ -كُعُتــلٍّ
التشــديُد مــن التضعيــف اجلائــز يف الوقــف؛ وُأجــِرَي 

ــف(. ــرى الوق ــُل جم الوص

ــو عمــرو  ــة: )٤(. قــرأ أب )٩٤( ســورة املنافقــون، اآلي
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﴾؛  ُخُشــب   ﴿ عنــه:  بُخلــٍف  وقنبــل  والكســائي 
ــب﴾؛  ــرش: ﴿ ُخُش ــة الع ــرأ بقي ــني. وق ــكان الش بإس
ــزري  ــن اجل ــرش الب ــر: الن ــًة. ينظ ــا مضموم بتحريكه
)3٨٧/٢(، إحتــاف فضــالء البــرش للدمياطــي ص 

.)٥٤3(

)٩٥( ينظــر: احلجــة يف القــراءات الســبع البــن خالويه 
ص )3٤٦(، لســان العــرب البن منظــور )٤٧/١3(.

)٩٦( سورة األنعام، اآلية: )33(.

)٩٧( مجهرة اللغة البن دريد )3٠٥/١(.

)٩٨( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )٢٥٧/٢(، إحتــاف 
فضالء البــرش للدمياطــي ص )٢٦٢(.

)٩٩( معاين القرآن للفراء )33١/١(.

)١٠٠( احلجــة يف القــراءات الســبع البــن خالويــه ص 
.)١3٨(

)١٠١( معاين القراءات لأزهري )3٥٢/١(.

)١٠٢( احلجة للقراء السبعة للفاريس )33٩/١(.

)١٠3( سورة األنعام، اآلية: )٦٦(.

)١٠٤( سورة األنعام، اآلية: )3٤(.

)١٠٥( سورة األنعام، اآلية: )33(.

)١٠٦( سورة النمل، اآلية: )١٤(.

ــة ص )٢٤٧- ــن زنجل ــراءات الب ــة الق )١٠٧( حج
ــرف. ــار وت ٢٤٩( باختص

)١٠٨( سورة آل عمران، اآلية: )3٩(.

)١٠٩( سورة الشورى، اآلية: )٢3(.

)١١٠( مجهرة اللغة البن دريد )3١٠/١(.

اجلــزري )٢3٩/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١١١(
للدمياطــي ص )٢٢3(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

اجلــزري )٢3٩/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١١٢(

للدمياطــي ص )٤٩٢(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)١١3( معاين القراءات لأزهري )٢٥٤/١(.

)١١٤( سورة فصلت، اآلية: )3٠(.

)١١٥( احلجــة للقــراء الســبعة للفــاريس )3/٤٢-
.)٤3

)١١٦( سورة البقرة، اآلية: )٧٠(.

)١١٧( مجهرة اللغة البن دريد )3٢3-3٢٢/١(.

)١١٨( ينظــر: خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويه ص 
)١٤(، الكامــل للذهــيل ص )٤٨٦(، الكشــف والبيــان 
ــاين ص  ــراءات للكرم ــواذ الق ــي )٢١٧/١(، ش للثعلب
)٦٥(، اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي )٤٥١/١(، 

البحــر املحيــط أليب حيــان )٤١٠/١(.

 )١٦٤/٢-١٦٥( عــادل  البــن  اللبــاب   )١١٩(
بتــرف.

)١٢٠( سورة النور، اآلية: )١١(.

)١٢١( مجهرة اللغة البن دريد )3٢٧/١(.

اجلــزري )33١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١٢٢(
للدمياطــي ص )٤٠٩(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)١٢3( جماز القرآن أليب عبيدة )٦٤/٢(.

)١٢٤( معاين القرآن للفراء )٢٤٢/٢(.

ــت:  ــاس )٩٠/3(. قل ــرآن للنح ــراب الق )١٢٥( إع
ومعنــى: )الــوالء للُكــرْب(: أن يمــوت الرجــل ويــرتك 
ابنًــا وابــَن ابــٍن؛ فيكــون الــوالُء لالبــن دوَن ابــِن 
ــرازي ص )٢٦٥(. ــاح لل ــار الصح ــر: خمت ــن. ينظ االب

)١٢٦( هتذيب اللغة لأزهري )١١٩/١٠(.

)١٢٧( فتح القدير للشوكاين )١٥/٤(.

)١٢٨( سورة املؤمنون، اآلية: )٥٠(.

)١٢٩( مجهرة اللغة البن دريد )33٠/١(.
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اجلــزري )٢3٢/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١3٠(
للدمياطــي ص )٤٠٤(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )١3١( ينظ
ص )١٠٠(، املحتســب البــن جنــي )١٧٤/١(، شــواذ 
القــراءات للكرمــاين ص )33٥(، الكامــل للهــذيل ص 

.)٥٠٩(

)١3٢( معاين القراءات لأزهري )٢٢٦/١(.

)١33( حتفة األقران البن مالك ص )٩3(.

وســورة   ،)١١١( اآليــة:  األنعــام،  ســورة   )١3٤(
.)٥٥( اآليــة:  الكهــف، 

)١3٥( مجهرة اللغة البن دريد )3٧٢/١(.

اجلــزري )٢٦١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١3٦(
للدمياطــي ص )٢٧١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

اجلــزري )3١١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١3٧(
للدمياطــي ص )3٦٨(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــة ص)  ــن زنجل ــراءات الب ــة الق ــر: حج )١3٨( ينظ
.)٢٦٧

)١3٩( سورة طه، اآلية: )٦١(.

)١٤٠( مجهرة اللغة البن دريد )3٨٦/١(.

اجلــزري )3٢٠/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١٤١(
للدمياطــي ص )3٨٤(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)١٤٢( معاين القراءات لأزهري )١٤٨/١(.

)١٤3( معاين القرآن للفراء )١٨٢/٢(.

)١٤٤( حجة القراءات البن زنجلة ص )٤٥٤(.

)١٤٥( شمس العلوم للحمريي )3٠٠٦/٥(.

)١٤٦( سورة األنبياء، اآلية: )3٤(.

)١٤٧( مجهرة اللغة البن دريد )٤١١/١(.

اجلــزري )٢٤٢/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١٤٨(
للدمياطــي ص )3٩٢(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)١٤٩( معاين القراءات لأزهري )٢٧٨/١(.

)١٥٠( احلجة للقراء السبعة للفاريس )٩3/3(.

)١٥١( سورة يوسف، اآلية: )33(.

)١٥٢( مجهرة اللغة البن دريد )٤٧٦/١(.

اجلــزري )٢٩٥/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١٥3(
للدمياطــي ص )33١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)١٥٤( معاين القرآن للنحاس )3/٤٢٤(.

)١٥٥( البحر املحيط أليب حيان )٦/٢٧3(. 

)١٥٦( سورة التوبة، اآلية: )٢٨(.

)١٦٧( مجهرة اللغة البن دريد )٤٧٦/١(. 

ــي )٢٦/٥(،  ــان للثعلب ــف والبي ــر: الكش )١٥٨( ينظ
البحــر   ،)٢١٢( ص  للكرمــاين  القــراءات  شــواذ 
ــادل  ــن ع ــاب الب ــان )3٩٨/٥(، اللب ــط أليب حي املحي

.)٦٠/١٠(

)١٥٩( الدر املصون للسمني )3٧/٦(.

)١٦٠( سورة الرعد، اآلية: )١٧(.

)١٦١( مجهرة اللغة البن دريد )٤٨٧/١(.

ــاج  ــري )٤١/١(، ت ــاح للجوه ــر: الصح )١٦٢( ينظ
ــدي )١٧٨/١(. ــروس للزبي الع

)١٦3( النكت والعيون للاموردي )3/١٠٦(.

)١٦٤( البحر املحيط أليب حيان )3٧٤/٦-3٧٥(. 

)١٦٥( سورة األعراف، اآلية: )٤٠(.

)١٦٦( مجهرة اللغة البن دريد )٤٩١/١(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )١٦٧( ينظ
ــي )٢٤٩/١(، شــواذ  ــن جن ص )٤٨(، املحتســب الب
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

القــراءات للكرمــاين ص )١٨٦(، الكامــل للهــذيل ص 
ــان )٥١/٥(. ــط أليب حي ــر املحي )٥٥٢(، البح

)١٦٨( ينظــر: اجلامــع ألحــكام القــرآن القرطبــي 
.)٢٠٧ /٧ (

. )١٦٩( مفاتيح الغيب للرازي )٢٤٠/١٤-٢٤١( 

)١٧٠( سورة الشعراء، اآلية: )٥٦(.

)١٧١( مجهرة اللغة البن دريد )٥٠٧/١(.

اجلــزري )33٥/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١٧٢(
للدمياطــي ص )٤٢١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــة ص)  ــن زنجل ــراءات الب ــة الق ــر: حج )١٧3( ينظ
.  )٥١٧

)١٧٤( سورة النحل، اآلية: )3٧(.

)١٧٥( مجهرة اللغة البن دريد )١/٥١3(.

)١٧٦( ينظــر: خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويه ص 
ــل  ــي )٩/٢(، الكام ــن جن ــب الب )٧٦-٧٧(، املحتس
ــاين ص  ــراءات للكرم ــواذ الق ــذيل ص )٥٨٤(، ش لله

)٢٦٥(، البحــر املحيــط أليب حيــان )٥٢٩/٦(.

)١٧٧( املحتسب البن جني )٩/٢(.

)١٧٨( الكامل للهذيل ص )٥٨٤(.

)١٧٩( اللباب البن عادل )٥٤/١٢(.

)١٨٠( الكشاف للزخمرشي )٦٠٥/٢(.

)١٨١( سورة يوسف، اآلية: )٨٥(.

)١٨٢( مجهرة اللغة البن دريد )٥١٥/١(.

 ،)٤٩٩/٢( للزخمــرشي  الكشــاف  ينظــر:   )١٨3(
الــدر   ،)١٧٤/3( للبيضــاوي  التنزيــل  أنــوار 
ــادل  ــن ع ــاب الب ــمني )٥٤٧/٦(، اللب ــون للس املص

.)١٩١ /١١ (

)١٨٤( الكشاف للزخمرشي )٤٩٩/٢(.

)١٨٥( مفاتيح الغيب للرازي )٤٩٩/١٨(.

عاشــور  ابــن  للطاهــر  والتنويــر  التحريــر   )١٨٦(
.)١٠٩ /١٢ (

)١٨٧( سورة األنبياء، اآلية: )٩٥(.

)١٨٨( مجهرة اللغة البن دريد )٥٢١/١(.

اجلــزري )3٢٤/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١٨٩(
للدمياطــي ص )3٩٤(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)١٩٠( ينظــر: حجــة القــراءات البــن زجلــة ص 
.)٤٧٠ (

)١٩١( سورة النساء، اآلية: )١(.

)١٩٢( مجهرة اللغة البن دريد )١/٥٢3(.

اجلــزري )٢٤٧/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )١٩3(
للدمياطــي ص )٢3٦(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)١٩٤( ينظــر: معــاين القــرآن للنحــاس )٨/٢(، معاين 
ــري )٢٩٠/١(. القراءات لأزه

)١٩٥( حجة القراءات البن زنجلة ص )١٩٠(.

)١٩٦( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )٦/٢-٧(.

)١٩٧( الكشاف للزخمرشي )٤٥٢/١(.

)١٩٨( املحرر الوجيز البن عطية )٤/٢(.

)١٩٩( هــذه التعليقــة بتاممهــا مســتفادٌة مــن: )توجيــه 
ــد  ــة الفرشــية( للدكتــور عب مشــكل القــراءات العرشي
ــادة. ــز احلــريب ص )١٦٨-١٧٢(؛ بتــرٍف وزي العزي

للزجــاج  وإعرابــه  القــرآن  معــاين  ينظــر:   )٢٠٠(
)٦/٢(، احلجــة للقــراء الســبعة للفــاريس )3/١٢١(، 
للزخمــرشي  الكشــاف  الكشــف ملكــي )3٧٥/١(، 

.)٤٥٢/١(
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ــاب  ــه، كت ــاري يف صحيح ــه البخ ــام أخرج )٢٠١( في
ــم:  ــم، برق ــوا بابائك ــاب ال حتلف ــذور، ب ــامن والن األَْي
)٦٢٧٢(، ومســلم يف صحيحــه، كتــاب األَْيــامن، بــاب 
النهــي عــن احللــف بغــري اهلل تعــاىل، برقــم: )١٦٤٦( 
ــن  ــمع اب ــه س ــار، أن ــن دين ــد اهلل ب ــن عب ــندمها: ع بس
ــلم:  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ــال: ق ــر ق عم
)مــن كان حالًفــا: فــال حيلــف إال بــاهلل(، وكانــت 
ــم(،  ــوا بابائك ــال: )ال حتلف ــا؛ فق ــف بابائه ــٌش حتل قري

ــلم. ــظ ملس واللف

)٢٠٢ ( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )٦/٢-٧(.

)٢٠3( اإلنصاف البن األنباري )٢/٤٦3(.

ــريض  ــب لل ــن احلاج ــافية اب ــر: رشح ش )٢٠٤( ينظ
ــان )١٦٧/٢(. ــط أليب حي ــر املحي )١٢٤٩/3(، البح

ــي ص )٥3(،  ــكني الدارم ــوان مس ــر: دي )٢٠٥( ينظ
احليــوان للجاحــظ )٤٩3/٦(، رشح طيبــة النــرش 
ــدادي  ــة األدب للبغ ــم ص )٥٤٥(، خزان ــن الناظ الب

.)٤3٨/٢(

)٢٠٦( سورة البقرة، اآلية: )٢١٧(.

)٢٠٧( إبراز املعاين أليب شامة ص )٤١١(.

ــر  ــذيل ص )٥٢٤(، البح ــل لله ــر: الكام )٢٠٨( ينظ
املحيــط أليب حيــان )3/٤٩٧(.

ــن  ــيلة الب ــل والوس ــة يف التوس ــدة جليل )٢٠٩( قاع
و)3٠٠-3٠٢(. و)١١٩(   )٦3( ص  تيميــة 

)٢١٠( ينظر: إبراز املعاين أليب شامة ص )٤١٢(.

)٢١١( سورة الواقعة، اآلية: )٨٩(.

)٢١٢( مجهرة اللغة البن دريد )٥٢٦/١(.

)٢١3 ( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )٢/3٨3(، 
إحتــاف فضــالء البــرش للدمياطــي ص )٥3١(.

) ٢١٤( ينظر: جامع البيان )3٧٧/٢٢( .

)٢١٥( سورة يوسف، اآلية: )٨٦(.

)٢١٦( مجهرة اللغة البن دريد )٥٢٩/١(.

)٢١٧( اللهــم إال يف يــاء اإلضافــة حــال الوصــل. 
فقــد قــرأ نافــع وأبــو عمــرو وابــن عامــر وأبــو جعفــر:          
﴿َوُحــزيِنَ إىَِل اهللَّ﴾؛ بفتــح اليــاء. وقــرأ بقيــة العــرشة: 
﴿َوُحــزيِنٓ إىَِل اهللَّ﴾؛ بإســكان اليــاء. ينظــر: النــرش 
البــن اجلــزري )٢٩٦/٢(، إحتــاف فضــالء البــرش 

للدمياطــي ص )33٤(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٢١٨( ينظ
ــة )٢٧3/3(،  ــن عطي ــز الب ــرر الوجي ص )٦٩(، املح
الكشــاف للزخمــرشي )٤٩٩/٢(، شــواذ القــراءات 
للســمني  املصــون  الــدر   ،)٢٥١( ص  للكرمــاين 

.)٥٤٨/٦(

)٢١٩( فتح القدير للشوكاين )3/٥٨(.

)٢٢٠( سورة النمل، اآلية: )١٨(.

)٢٢١ ( مجهرة اللغة البن دريد )٥٥٠/١(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٢٢٢ ( ينظ
ص )١١٠(، املحتســب البــن جنــي )١3٧/٢(، شــواذ 
القــراءات للكرمــاين ص )3٥٩(، اجلامــع ألحــكام 
القــرآن للقرطبــي )١٧3/١3( , اإلحتــاف )٤٢٦/١( .

 ،)3٥٦/3( للزخمــرشي  الكشــاف  ينظــر:   )  ٢٢3(
املحيــط أليب حيــان )٢٢٠/٨(. البحــر 

) ٢٢٤( سورة األعراف، اآلية: )١٤٨(.

)٢٢٥ ( مجهرة اللغة البن دريد )٥٧٢/١(.

)٢٢٦ ( ينظــر: النــرش البــن اجلــزري )٢٧٢/٢(، 
إحتــاف فضــالء البــرش للدمياطــي ص )٢٩٠(.

) ٢٢٧( معاين القراءات لأزهري )١/٤٢3(.

)٢٢٨ ( سورة النازعات، اآلية: )١١(.
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)٢٢٩( مجهرة اللغة البن دريد )١/٥٩3(.

اجلــزري )3٩٧/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢3٠(
للدمياطــي ص )٥٧٠(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــة ص)  ــن زنجل ــراءات الب ــة الق ــر: حج )٢3١( ينظ
.  )٧٤٨

)٢3٢( سورة البقرة، اآلية: )٢٠(.

)٢33( مجهرة اللغة البن دريد )٦٠٩/١(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٢3٤( ينظ
ص )١١(، املحتســب البــن جنــي )٦٢/١(، الكامــل 
ــاين ص  ــراءات للكرم ــواذ الق ــذيل ص )٤٨١(، ش لله

ــادل )3٩٧/١(. ــن ع ــاب الب )٥3(، اللب

)٢3٥( سورة اإلساء، اآلية: )٧٦(.

)٢3٦( مجهرة اللغة البن دريد )٦١٥/١(.

اجلــزري )3٠٨/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢3٧(
للدمياطــي ص )3٦٠(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٢3٨( جماز القرآن أليب عبيدة )3٨٧/١(.

)٢3٩( احلجة للقراء السبعة للفاريس )١١٤/٥(.

)٢٤٠( سورة األنعام، اآلية: )١٠٨(.

)٢٤١( مجهرة اللغة البن دريد )٦٦٦/٢(.

اجلــزري )٢٦١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٤٢(
للدمياطــي ص )٢٧١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٢٤3( معاين القراءات لأزهري )3٧٧/١-3٧٨(.

)٢٤٤( سورة الضحى، اآلية: )3(.

)٢٤٥( مجهرة اللغة البن دريد )٦٦٧/٢(.

)٢٤٦( ينظــر: خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويه ص 
ــل  ــي )3٦٤/٢(، الكام ــن جن ــب الب )١٧٥(، املحتس
ــاين ص  ــراءات للكرم ــواذ الق ــذيل ص )٦٦٢(، ش لله

ــان )٤٩٦/١٠(. )٥١٦(، البحــر املحيــط أليب حي

)٢٤٧( الكتاب لسيبويه )٢٥/١(.

)٢٤٨( أخرجــه مســلم يف صحيحــه، كتــاب اجلمعــة، 
بــاب التغليــظ يف تــرك اجلمعــة، برقــم: )٢٠3٩(، 
ــر  ــن عم ــد اهلل ب ــاء: أن عب ــن مين ــم ب ــنده إىل: احلك بس
ــول  ــول اهلل  يق ــمعا رس ــام س ــاه: أهن ــرة حدث ــا هري وأب

ــه. ــه ومتام ــره بلفظ ــربه: )...(؛ فذك ــواد من ــىل أع ع

)٢٤٩( النهاية البن األثري )١٦٦/٥(.

)٢٥٠( املحتسب البن جني )3٦٤/٢(.

)٢٥١( البحر املحيط أليب حيان )٤٩٦/١٠(.

)٢٥٢( مجهرة اللغة البن دريد )٦٨٢/٢(.

)٢٥3( سورة مريم، اآلية: )٧٧(.

)٢٥٤( سورة مريم، اآلية: )٨٨(.

)٢٥٥( سورة مريم، اآلية: )٩١(.

)٢٥٦( سورة مريم، اآلية: )٩٢(.

)٢٥٧( سورة الزخرف، اآلية: )٨١(.

اجلــزري )3١٩/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٥٨(
للدمياطــي ص )3٨٠(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٢٥٩( سورة نوح، اآلية: )٢١(.

اجلــزري )3٩١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٦٠(
للدمياطــي ص )٥٥٨(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٢٦١( ينظ
ص )٨٩ و١٦٢(، املحتســب البــن جنــي )3٦٤/٢(، 
القــراءات  شــواذ   ،)٥٩٦( ص  للهــذيل  الكامــل 
البحــر املحيــط أليب  للكرمــاين ص )3٠3 و٤٨٦(، 

.)٢٨٥/١٠( حيــان 

)٢٦٢( معاين القرآن للفراء )٢/١٧3(.

)٢٦3( حجة القراءات البن زنجلة ص )٤٤٧(.
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

)٢٦٤( ديوان األدب للفارايب )٢١3/3(.

)٢٦٥( هتذيب اللغة لأزهري )١٢٥/١٤(.

)٢٦٦( املحكم البن سيده )٤٢٩/٩(.

)٢٦٧( شمس العلوم للحمريي )٧٢٧٧/١١(.

)٢٦٨( لسان العرب البن منظور )3/٤٦٧(.

)٢٦٩( تاج العروس للزبيدي )3٢٢/٩(.

)٢٧٠( سورة طه، اآلية: )١3١(.

)٢٧١( مجهرة اللغة البن دريد )٧١٢/٢(.

اجلــزري )3٢٢/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٧٢(
للدمياطــي ص )3٩٠(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٢٧3( معاين القراءات لأزهري )١٦١/٢(.

)٢٧٤( مفاتيح األغاين للكرماين ص )٢٧٨(.
)٢٧٥( سورة احلج، اآلية: )٢(.

)٢٧٦( مجهرة اللغة البن دريد )٧١٩/٢(.
اجلــزري )3٢٥/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٧٧(

للدمياطــي ص )3٩٦(. البــرش  إحتــاف فضــالء 
)٢٧٨( إبراز املعاين أليب شامة ص )٦٠3(.

)٢٧٩( سورة البقرة، اآلية: )٢٦٠(.
)٢٨٠( مجهرة اللغة البن دريد )٧٤٥/٢(.

اجلــزري )٢3٢/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٨١(
للدمياطــي ص )٢٠٩(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــاس )٢٨٦/١(،  ــرآن للنح ــاين الق ــر: مع )٢٨٢( ينظ
ــاين ص )٦٧(،  ــنة األصبه ــوام الس ــرآن لق ــراب الق إع

ــاين ص )١٢١(. ــاين للكرم ــح األغ مفاتي
ــاريس )3٩٢/٢(  ــبعة للف ــراء الس ــة للق )٢٨3( احلج

ــار. باختص
)٢٨٤( معاين القرآن للفراء )١٧٤/١(.

)٢٨٥( سورة البقرة، اآلية: )٢٤٩(.
)٢٨٦( مجهرة اللغة البن دريد )٧٧٩/٢(.

اجلــزري )٢3٠/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٨٧(

للدمياطــي ص )٢٠٧(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٢٨٨( معاين القرآن للفراء )١٩٠/٢(.

)٢٨٩( معاين القراءات لأزهري )٢١٥/١(.

)٢٩٠( سورة الشعراء، اآلية: )١٤٩(.

)٢٩١( مجهرة اللغة البن دريد )٧٨٩/٢(.

اجلــزري )33٦/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٢٩٢(
للدمياطــي ص )٤٢3(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٢٩3( املفردات للراغب األصبهاين ص )٦3٤(.

)٢٩٤( معاين القرآن للنحاس )٩٧/٥(.

)٢٩٥( جماز القرآن أليب عبيدة )٨٩/٢(.

)٢٩٦( سورة الضحى، اآلية: )٩(.

)٢٩٧( مجهرة اللغة البن دريد )٨٠٠/٢(.

)٢٩٨( ينظر: لســان العــرب البن منظــور )١٢٠/٥(، 
بصائــر ذوي التمييــز للفريوز آبــادي )3١٤/٤(.

)٢٩٩ ( النكت والعيون للاموردي )٢٩٥/٦(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )3٠٠( ينظ
ص )١٧٥(، شــواذ القــراءات للكرمــاين ص )٥١٧(، 
 ،)١٠٠/٢٠( للقرطبــي  القــرآن  ألحــكام  اجلامــع 

ــادل )3٩٢/٢٠(. ــن ع ــاب الب اللب

)3٠١( الكشف والبيان للثعلبي )٢٢٩/١٠(.

)3٠٢( البحر املحيط أليب حيان )٤٩٨/١٠(.

)3٠3( املحرر الوجيز البن عطية )٤٩٥/٥(.

)3٠٤( سورة البقرة، اآلية: )٢٨3(.

)3٠٥( مجهرة اللغة البن دريد )٨٠٧/٢(.

اجلــزري )٢3٧/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٠٦(
للدمياطــي ص )٢١٤(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)3٠٧( حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص )١٥٢( 
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ــار. باختص

)3٠٨( سورة الواقعة، اآلية: )١٩(.

)3٠٩( مجهرة اللغة البن دريد )٨٢١/٢(.

اجلــزري )٢/3٨3(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3١٠(
للدمياطــي ص )٥٢٩(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)3١١( سورة الصافات، اآلية: )٤٧(. 

اجلــزري )3٥٧/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3١٢(
للدمياطــي ص )٤٧3(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــة ص )  ــن زنجل ــراءات الب ــة الق ــر: حج )3١3( ينظ
.  )٦٠٨

)3١٤( الكشاف للزخمرشي )٤/٤3(.

)3١٥( سورة يس، اآليتان: )٢٩ و٥3(.

)3١٦( مجهرة اللغة البن دريد )٢/٨٢3(.

فــارس  البــن  اللغــة  مقاييــس  ينظــر:   )3١٧(
.)٤٩٦( ص  لأصبهــاين  املفــردات   ،)3٢٤/3(

)3١٨( النكت والعيون للاموردي )١٥/٥ و٢٢(.

 ،)٤٨/١( للطــربي  البيــان  جامــع  ينظــر:   )3١٩(
خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص )١٢٥(، 
ــز  ــرر الوجي ــي )٢٠٧/3(، املح ــن جن ــب الب املحتس
ــاين  ــراءات للكرم ــواذ الق ــة )٤٥٢/٤(، ش ــن عطي الب

.)3٩٩( ص 

)3٢٠( الكشف والبيان للثعلبي )١٢٧/٨(.

)3٢١( إعراب القرآن للنحاس )3/3٩١(.

)3٢٢( معاين القرآن للفراء )3٧٥/٢(.

)3٢3( مجهرة اللغة البن دريد )٨٥٨/٢(.

ــوْا  ــَن َءاَمنُ ِذي ــا الَّ َ َٓأيُّ ــاىل: ﴿ َيٰ ــه تع ــي: قول )3٢٤( يعن
ــة:  ــرة، اآلي ــورة البق ــة ﴾. س ــلِم َكافَّ ــوْا يِف السِّ ادُخُل

.)٢٠٨(

ــلِم  ــوْا لِلسَّ ــاىل: ﴿ َوإِن َجنَُح ــه تع ــي: قول )3٢٥( يعن
ل َعــىَل اهللَِّ ﴾. ســورة األنفــال،  َفاجنَــح هَلَــا َوَتــَوكَّ

اآليــة: )٦١(.

ــوْا َوَتدُعــٓوْا إىَِل  )3٢٦( يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿ َفــاَل هَتِنُ
لِم ﴾. سورة حممد، اآلية: )3٥(.  السَّ

اجلــزري )٢٢٧/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٢٧(
للدمياطــي ص )٢٠١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

ــٰىٓ  ــن َألَق ــوْا ملَِ )3٢٨( يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿ َواَل َتُقوُل
َلَٰم ﴾. سورة النساء، اآلية: )٩٤(.  إَِليُكُم السَّ

اجلــزري )٢٥١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٢٩(
للدمياطــي ص )٢٤٥(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

إَِليُكــُم  َوَألَقــوْا   ﴿ تعــاىل:  قولــه  يعنــي:   )33٠(
َلَم﴾. سورة النساء، اآلية: )٩٠(.  السَّ

ــا  ــَلَم َمــا ُكنَّ )33١( يعنــي: قولــه تعــاىل: ﴿ َفَألَقــُوْا السَّ
ــة: )٢٨(.  ــل، اآلي ــورة النح ــٓوء ﴾. س ــن ُس ــُل ِم َنعَم
ــَلَم﴾.  السَّ َيوَمِئــٍذ  إىَِل اهللَِّ  وقولــه تعــاىل: ﴿َوَألَقــوْا 

سورة النحل، اآلية: )٨٧(. 

ــٍل  َرُج ــَلام لِّ ــال َس ــاىل: ﴿ َوَرُج ــه تع ــي: قول )33٢( يعن
َهل َيسَتِوَياِن َمَثاًل ﴾. سورة الزمر، اآلية: )٢٩(. 

اجلــزري )3٦٢/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )333(
للدمياطــي ص )٤٨١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)33٤( ينظــر : جامــع البيــان ) ١٩٧/٢٠( , معــاين 
.)١٩٨/١( لأزهــري  القــراءات 

)33٥( معاين القراءات لأزهري )3١٥/١-3١٦(.

ــة ص )٦٢١- ــن زنجل ــراءات الب ــة الق )33٦( حج
.)٦٢٢

)33٧( مقاييس اللغة البن فارس )3/٩٠(.

)33٨( سورة الشعراء، اآلية: )٢١٠(.
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)33٩( مجهرة اللغة البن دريد )٨٦٧/٢(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )3٤٠( ينظ
 ،)١33/٢( جنــي  البــن  املحتســب   ،)١٠٩( ص 
الكشــاف للزخمــرشي )33٩/3(، شــواذ القــراءات 

.)3٥٧( ص  للكرمــاين 

)3٤١( معانى القرآن لأخفش )١٠/١(.

)3٤٢( الكشاف للزخمرشي )3/33٩(.

)3٤3( معاين القرآن للفراء )٢٨٠/٢(.

)3٤٤( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )٤/١٠3(.

)3٤٥( إعراب القرآن للنحاس )3/١٩٤(.

)3٤٦( الدر املصون للسمني )١٤٦/١(.

)3٤٧( سورة يوسف، اآلية: )3٠(.

)3٤٨( مجهرة اللغة البن دريد )٨٦٩/٢(.

)3٤٩( ينظــر: املحتســب البــن جنــي )33٨/١(، 
شــواذ   ،)٢١٦/٥( للثعلبــي  والبيــان  الكشــف 
القــراءات للكرمــاين ص )٢٤٥(، البحــر املحيــط أليب 

.)٢٦٦/٦( حيــان 

ــر:  ــي )33٨/١(. وينظ ــن جن ــب الب )3٥٠( املحتس
ــة ص )٢١٥-٢١٦(. ــن قتيب ــرآن الب ــب الق غري

)3٥١( سورة سبأ، اآلية: )٥٢(.

)3٥٢( مجهرة اللغة البن دريد )٨٨٢/٢(.

اجلــزري )3٥١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٥3(
للدمياطــي ص )٤٦١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)3٥٤( معاين القراءات لأزهري )٢٩٧/٢-٢٩٨(.

)3٥٥( سورة الروم، اآلية: )٥٤(.

)3٥٦( مجهرة اللغة البن دريد )٢/٩٠3(.

اجلــزري )3٤٥/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٥٧(
للدمياطــي ص )٤٤٥(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

) 3٥٨( كتاٌب فيه لغات القرآن للفراء ص )٧١(.

) 3٥٩( معاين القراءات لأزهري )٢٦٧/٢(.

َثنَــا َوِكيــٌع، َعــْن  )3٦٠( ومــن هــذه اآلثــار : َحدَّ
َنــا ُفَضْيــُل ْبــُن َمــْرُزوٍق، َعْن  ُفَضْيــٍل، َوَيِزيــُد َقــاَل: َأْخرَبَ
ــِذي  َعطِيَّــَة اْلَعــْويِفِّ َقــاَل: َقــَرْأُت َعــىَل اْبــِن ُعَمــَر: اهللُ الَّ
ًة  َخَلَقُكــْم ِمــْن َضْعــٍف ُثــمَّ َجَعــَل ِمــْن َبْعــِد َضْعــٍف ُقــوَّ
ٍة َضْعًفــا ]الــروم: ٥٤[ ، َفَقــاَل:  ُثــمَّ َجَعــَل ِمــْن َبْعــِد ُقــوَّ
ــمَّ َجَعــَل ِمــْن َبْعــِد  ــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن ُضْعــٍف ُث )اهللُ الَّ
ــمَّ  ــا( ، ُث ٍة ُضْعًف ــوَّ ــِد ُق ــْن َبْع ــَل ِم ــمَّ َجَع ًة ُث ــوَّ ــٍف ُق ُضْع
ــِه َوَســلََّم  ــىَل َرُســوِل اهللِ َصــىلَّ اهللُ َعَلْي ــاَل:  قــرْأُت َع َق

ــَك   ــاَم َأَخــْذُت َعَلْي ــيَلَّ َك ، َفَأَخــَذ َع ــَرْأَت َعــيَلَّ ــاَم َق َك

ــويف.  ــعد الع ــن س ــة ب ــف عطي ــف لضع ــناده ضعي إس
ــل  ــري فضي ــيخني غ ــال الش ــات رج ــه ثق ــي رجال وباق
بــن مــرزوق- وهــو الرقــايش الكــويف- فمــن رجــال 

ــارون. ــن ه ــو اب ــد: ه ــلم. يزي مس

ــراءات  ــزء ق ــدوري يف "ج ــص ال ــو حف ــه أب وأخرج
النبــي َصــىلَّ اهللُ َعَلْيــِه َوَســلََّم" )٩١( ، والرتمــذي 
)٢٩3٦( مــن طريــق يزيــد بــن هــارون، هبذا اإلســناد.

 ،  )3٩٧٨( داود  وأبــو   ،  )٩٢( الــدوري  وأخرجــه 
"مشــكل  يف  والطحــاوي   ،  )٢٩3٦( والرتمــذي 
اآلثــار" )3١3٢( ، واحلاكــم ٢٤٧/٢ مــن طــرق، عــن 
فضيــل بــن مــرزوق، بــه. قــال الرتمــذي: هلــذا حديــث 
حســن! غريــب، ال نعرفــه إال مــن حديــث فضيــل بــن 
ــويف ومل  ــة الع ــه عطي ــرد ب ــم: تف ــال احلاك ــرزوق. وق م
حيتجــا بــه. وقــد احتــج مســلم بالفضيــل بــن مــرزوق. 

ــة. ــا بعطي ــي: مل حيتج ــال الذهب وق

وأخرجــه الطــرباين يف "املعجــم الصغــري" )١( ٢٨( 
مــن طريــق ســاَلم بــن ســليم املدائنــي، عــن أيب عمــرو 
بــن العــالء، عــن نافــع، عــن ابــن عمــر بنحــوه. قــال 
ــرو إال  ــن أيب عم ــث ع ــذا احلدي ــرو ه ــرباين: مل ي الط

ــرتوك. ــا: ســالم م ســالم. قلن
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

وأخرجــه أبــو داود )3٩٧٩( عــن عبــد اهلل بــن جابــر، 
عــن عطيــة العــويف، عــن أيب ســعيد اخلــدري.

ــم ٥٢٢٨ ) ١٨٦/٩( ,  ــد رق ــام أمح ــند اإلم ــر: مس  ينظ
ــم ٢٩٧٤ )٢٧٠/٢( ,  ــتدرك رق املس

) 3٦١( الفروق اللغوية للعسكري ص )١١٦(.

) 3٦٢( سورة األعراف، اآلية: )٢٠١(.

)3٦3( مجهرة اللغة البن دريد )٩٢٢/٢(.

اجلــزري )٢٧٥/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٦٤(
للدمياطــي ص )٢٩٥(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)3٦٥( سورة األعراف، اآلية: )٢٠٠(.

ــة ص )3٠٥- ــن زنجل ــراءات الب ــة الق )3٦٦( حج
3٠٦( بتــرف.

)3٦٧( سورة الزمر، اآلية: )٥3(.

)3٦٨( مجهرة اللغة البن دريد )٩٢٤/٢(.

اجلــزري )٢/3٦3(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٦٩(
للدمياطــي ص )٤٨٢(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)3٧٠( الصحاح للجوهري )3/١١٥٥(. 

)3٧١( هتذيب اللغة لأزهري )٢٥/٩(.

)3٧٢( سورة النحل، اآلية: )٨٠(.

)3٧3( مجهرة اللغة البن دريد )٩3١/٢(.

اجلــزري )3٠٤/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٧٤(
للدمياطــي ص )3٠٤(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)3٧٥( احلجة للقراء السبعة للفاريس )٧٧/٥(.

)3٧٦( سورة األنعام، اآلية: )٩٩(.

)3٧٧( مجهرة اللغة البن دريد )٩٥٦/٢(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )3٧٨( ينظ
املحــرر   ،)٥٤٥( ص  للهــذيل  الكامــل   ،)٤٥( ص 

ــراءات  ــواذ الق ــة )3٢٨/٢(، ش ــن عطي ــز الب الوجي
.)١٧٤( ص  للكرمــاين 

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )3٧٩( ينظ
للزخمــرشي )٥٢/٢(، شــواذ  الكشــاف  ص )٤٥(، 
القــراءات للكرمــاين ص )١٧٤(، البحــر املحيــط أليب 

حيــان )٦٠٠/٤(.

آبــادي  للفــريوز  التمييــز  ذوي  بصائــر   )3٨٠(
باختصــار.  )٤١١/٥-٤١٢(

)3٨١( سورة الربوج، اآلية: )٨(.

)3٨٢( مجهرة اللغة البن دريد )٩٧٧/٢(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )3٨3( ينظ
ص )١٧١(، الكشــاف للزخمــرشي )٧3٢/٤(، املحــرر 
ــراءات  ــواذ الق ــة )٤٦٢/٥(، ش ــن عطي ــز الب الوجي
للكرمــاين ص )٥٠٨(، البحــر املحيــط أليب حيــان 

.)٤٤٥/١٠(

)3٨٤( سورة األعراف، اآلية: )١٢٦(.

)3٨٥( معانى القرآن لأخفش )33٥/١(.

)3٨٦( تصحيح الفصيح البن درستويه ص )٤٨(.

)3٨٧( الكشاف للزخمرشي )٧3٢/٤(. 

)3٨٨( مجهرة اللغة البن دريد )٩٨٠/٢(.

)3٨٩( سورة النجم، اآلية: )٥(.

)3٩٠( جامع البيان للطربي )٩/٢٢(.

)3٩١( إعراب القرآن للنحاس )١٧٩/٤(. 

)3٩٢( غريب القرآن البن قتيبة ص )٤٢٧(.

)3٩3( سورة سبأ، اآلية: )١3(.

)3٩٤( مجهرة اللغة البن دريد )١٠١٧/٢(.

اجلــزري )3٥١/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٩٥(
للدمياطــي ص )٤٥٨(. البــرش  إحتــاف فضــالء 
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اين : القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت 3٢١هـ(مجًعا وختريـًجا وتوجيًها د. خلود بنت طالل احلسَّ

)3٩٦( معاين القراءات لأزهري )٢٩٨/٢(. 

)3٩٧( سورة النمل، اآلية: )٢٢(.

)3٩٨( مجهرة اللغة البن دريد )١٠٢٢/٢(.

اجلــزري )33٧/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )3٩٩(
للدمياطــي ص )٤٢٧(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٤٠٠( سورة سبأ، اآلية: )١٥(.

)٤٠١( معاين القرآن وإعرابه للزجاج )١١٤/٤(.

)٤٠٢( سورة النجم، اآلية: )١٢(.

)٤٠3( مجهرة اللغة البن دريد )١٠٦٩/٢(.

اجلــزري )3٧٩/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٤٠٤(
للدمياطــي ص )٥٢١(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٤٠٥( احلجــة يف القــراءات الســبع البــن خالويــه ص 
.)33٥(

)٤٠٦( مجهرة اللغة البن دريد )١١٠٥/٢(.

)٤٠٧( سورة التوبة، اآلية: )3٧(.

اجلــزري )٢٧٩/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٤٠٨(
للدمياطــي ص )3٠3(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٤٠٩( معاين القراءات لأزهري )٤٥٢/١-٤٥3(.

)٤١٠( سورة سبأ، اآلية: )١٥(.

)٤١١( مجهرة اللغة البن دريد )١١٠٧/٢(.

)٤١٢( سورة الرمحن، اآلية: )٧٦(.

)٤١3( مجهرة اللغة البن دريد )١١٢٢/٢(.

ــه  ــن خالوي ــرآن الب ــواذ الق ــر ش ــر: خمت )٤١٤( ينظ
ص )١٥١(، املحتســب البــن جنــي )3٠٥/٢(، شــواذ 
القــراءات للكرمــاين ص )٤٦١(، البحــر املحيــط أليب 

ــان )٧١/١٠(. حي

)٤١٥( فضائل القرآن أليب عبيد ص )3١3(.

) ٤١٦( سورة املجادلة، اآلية: )١٩(.

 )3٠٦-3٠٥/٢( جنــي  البــن  املحتســب   )٤١٧(
باختصــار.

)٤١٨( سورة األعراف، اآلية: )٤٠(.

)٤١٩( مجهرة اللغة البن دريد )١١٦٦/٢(.

ــاب  ــري بعلبكــي -حمقــق كت ــال د. رمــزي من )٤٢٠( ق
ــع )3/١٢٥٧(  ــذا املوض ــية ه ــة- يف حاش ــرة اللغ مجه
ــل  ــي- يف فع ــي األصمع ــره -يعن ــل ذك ــه: )ب ــا نص م
ْيــُت  ْيــُت بالقــوم وَأْسَ وأفعــل ص )٤٧٥(: يقــال: َسَ
ــُت  ْي ــا: َسَ ــال أيًض ــان ... ويق ــان معروفت ــم؛ لغت هب

ــاًل(. ُت لي ــُت؛ أي: ِسْ ْي وَأْسَ

ــة: )٨١(، وســورة احلجــر،  )٤٢١( ســورة هــود، اآلي
ــة: )٦٥(. اآلي

-١٢٥٧/3( دريــد  البــن  اللغــة  مجهــرة   )٤٢٢(
. )١ ٢ ٥ ٨

اجلــزري )٢٩٠/٢(،  النــرش البــن  ينظــر:   )٤٢3(
للدمياطــي ص )3٢٤(. البــرش  إحتــاف فضــالء 

)٤٢٤( سورة طه، اآلية: )٧٧(.

)٤٢٥( سورة الشعراء، اآلية: )٥٢(.

)٤٢٦( سورة الدخان، اآلية: )٢3(.

)٤٢٧( سورة اإلساء، اآلية: )١(.

)٤٢٨( معاين القرآن للفراء )٢/٢33(.

)٤٢٩( سورة الفجر، اآلية: )٤(.

)٤3٠( سورة اإلساء، اآلية: )١(.

)٤3١( إبراز املعاين أليب شامة ص )٥١٩(.

ص  آبــادي  للفــريوز  املحيــط  القامــوس   )٤3٢(
.)١٦٦٩ (



Editorial

In the name of Allah, the most gracious most merciful. Peace and blessings be upon, prophet 
Mohammad, his final messenger.

It is with pleasure that the Editorial Board of the Annual Journal at Majmaah University pub-
lishes its Fifth Issue. In this issue we continue our policy of selecting research papers that are 
original, comply with excellent scientific research methods and are of distinct quality. Our role 
is editing, refereeing, authorizing and publishing. 

Our role is to present a platform that attracts distinguished researchers to publish their respected 
scientific production in accordance with the ethics and methods of scientific research. 

This issue consists of a study titled "Readings Contained in 'The Congregation of Language'" 
by Abo Bakr Mohammed Bin Al-Hassan bin Duraid Al-Azdi. 

In conclusion, I would like to express my gratitude to the editorial board for their valuable ef-
forts. I hope future issues fulfill the readers' expectations and achieve the goals of our beloved 
university. 

I would also like to thank the respected researchers who have chosen our journal as an outlet for 
their publications, as well as the readers who follow our issues regularly. 

    

                                         May Allah bless our efforts. 

              Editor

 Dr. Ahmed Bin Ali Al-Rumeih
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