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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
إقيليمي ًا وعامل ًيا .
و يتضمن هذا العدد دراسة بعنوان  " :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد
وتوجيها "،وتتناول هذه الدراسة القراءات الواردة يف كتاب مجهرة اللغة
وختريـجا
األزدي (ت 321هـ) مج ًعا
ً
ً
ً
كامل  ،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 وعا ًء لنرش بحوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا .
وفقنا اهلل مجي ًعا ملا فيه خدمة العلم و االنتفاع به .
رئيس التحرير

د.أحمد بن علي الرميح
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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 Congregation of Language); Al Emam Abo Bakr Mohammed bin Al-Hassan bin Duraid Al-Azdi
(Died I 321AH).
In my research, I followed an inductive documentary and analytical approach of the Quranic readings with which Ibn Duraid had quoted
in his book.
After I had read the whole book of the Congregation 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 reading. After that, I dealt with them through analysis, interpretation and guidance, structure and
meaning. The total of these places was seventy
places.
Next, I divided the research into two chapters: 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 chapter was entirely allocated for the aggregation,
authentication and guidance of the readings of
this book.
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ملخص البحث

 يف كونه خيدم واحدً ا من أهم:تأيت أمهية هذا البحث
الكتب اللغوية التي أ َّثرت يف الكتب التي جاءت بعده؛ وهو
كتاب (مجهرة اللغة)؛ لإلمام أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد
.)هـ321 األزدي (املتوىف سنة
منهجا استقرائ ًّيا توثيق ًّيا حتليل ًّيا
:سلكت يف بحثي هذا
وقد
ُ
ً
.للقراءات القرآنية التي استشهد هبا ابن دريد يف كتابه

ً كتاب مجهرة اللغة
ومجعت
،كامل
فإين بعد أن
ُ
ُ
َ استقريت
ِ
صحيحها- منه املواضع التي استشهد فيها بالقراءات القرآنية
قمت بإثبات هذه املواضع عىل ترتيب ورودها
:-وشا ِّذها
ُ
جت هذه القراءات عىل جهة توثيقها من
ُ خر
َّ يف الكتاب؛ ثم
املدونات القراءاتية والتفسريية واللغوية فنسبتُها إىل من قرأ
تناولت ك َُّل
 واشت ُِه َر بالقراءة هبا يف الشاذ؛ ثم،هبا يف املتواتر
ُ
 وقد بل َغ ْت.ذلك بالتحليل والتعليل والتوجيه مبنًى ومعنًى
.) (سبعني موض ًعا:مجلة هذه املواضع
َ
 (الفصل األول) من ثالثة:البحث يف فصلني
جعلت
ثم
ُ
ٍ
ٍ
فت فيه
 مبحث:مباحث
ُ عر
ُ
َّ  ومبحث.ترمجت فيه البن دريد
ٍ
معالـم منهجه
استعرضت فيه
 ومبحث.بكتابه مجهرة اللغة
ُ
َ
 ثم جعلت (الفصل.يف استشهاده بالقراءات يف مجهرة اللغة
. يف مجع وختريج وتوجيه قراءات هذا الكتاب:الثاين) بتاممه

وتوجيها
وختريـجا
هـ)مج ًعا321  القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت: احلساين
ً
ً
َّ  خلود بنت طالل.د
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ـم َع تلــك القــراءات
املقدمة
ثــم إين لــ َّـا مل أقــف عــى مــن َجــ َ
احلمــد هلل حــق محــده ،والصــاة والســام عىل رســوله القرآنيــة الــواردة يف هــذا الكتــاب ،وال مــن تناوهلــا
اســتخرت اهلل عــز
بالتخريــج والتوجيــه والتعليــل:
وعبــده ،وعــى آلــه وصحبــه ،أمــا بعد:
ُ
أثــرا عمي ًقــا يف كل العلــوم و جــل أن أقــوم بذلــك؛ خدمــ ًة للقــراءات القرآنيــة
فــإن للقــراءات القرآنيــة ً
ربز رمحــه اهلل.
ـي مــن اهلل عــز وجــل وعلومهــا ،وإكرا ًمــا هلــذا اإلمــام
الـــم ِّ
ُ
اإلســامية؛ مــن جهــة أهنــا وحـ ٌّ
إىل نبيــه صــى اهلل عليــه وســلم؛ ومــن جهــة أهنــا ســن ٌة
ُمتَّب َع ـ ٌة تلقاهــا اخللــف عــن الســلف؛ بالســند املتصــل خطة البحث
إليــه عليــه الســام .فــا بــد واألمــر كذلــك؛ أن تكون الفصــل األول :ابــن دريــد األزدي وكتابــه مجهــرة
أصـ ً
رئيســا مــن أصــول االحتجــاج لغ ـ ًة وإعرا ًبــا ،اللغــة ،وفيــه ثالثــة مباحــث:
ـا ً
املبحث األول :ترمجة ابن دريد األزدي.
وفقهــا.
ـرا ً
تفسـ ً
ولقــد أ َّثــرت القــراءات القرآنيــة يف العربيــة وعلومهــا املبحث الثاين :التعريف بكتاب مجهرة اللغة.
ٍ ِ
لميهــا الرئيســن :النحــو والــرف-؛ املبحــث الثالــث :منهــج ابــن دريــد يف استشــهاده
بخاصــة يف ع َفســوا ٌء أكانــت القــراء ُة القرآنيــ ُة موافقــ ًة للقيــاس بالقــراءات يف مجهــرة اللغــة.
غــر موافقــة :فقــد تعامــل الفصــل الثــاين :القــراءات الــواردة يف مجهــرة اللغــة
النحــوي والــريف أم
َ
وتوجيهــا.
جيــا
ً
علــاء العربيــة معهــا عــى أســاس وجــوب القيــاس البــن دريــد؛ مج ًعــا وختر ً
عــى نصهــا الصحيــح املتواتــر؛ ال أن تُقــاس هــي عــى
ـص مــن نصــوص االستشــهاد منهج البحث
غريهــا؛ إذ ال يوجــد نـ ٌّ
ـلكت يف بحثــي هــذا :املنهــج االســتقرائي التوثيقي،
اللغــوي ُيشــبهها يف قــوة ثبوهتــا ،وتواتــر روايتهــا ،سـ ُ
والقطــع بصحتهــا يف متنهــا وصياغتهــا؛ وال ســيام أن ثــم التحلييل.
ـاب مجهــرة اللغــة كامـ ً
ـا،
أثــرا مــن آثــار القــرآن الكريــم بقراءاتــه فــإين بعــد أن اسـ
ُ
ـتقريت كتـ َ
َ
النحــو بــدا ً
ومجعــت منــه املواضــع التــي استشــهد فيهــا ابــ ُن
املختلفــة(.)١
ُ
ِ
صحيحهــا وشــا ِّذها:-لقــد أيقــن علــا ُء العربيــة -واحلالــة هــذه :-أن دريــد بالقــراءات القرآنيــة
ِ
قمــت بإثبــات هــذه املواضــع عــى ترتيــب ورودهــا
ــت جهو َدهــم
ُ
القــراءات اســتدعت علو َمهــم ،وتط َّل َب ْ
جــت هــذه القــراءات عــى
خر
ُ
يف كشــف مبــاين هــذه القــراءات ،وإيضــاح معانيهــا ،يف الكتــاب؛ ثــم َّ
جهــة توثيقهــا مــن املدونــات القراءاتيــة والتفســرية
وإظهارهــا عــى حممــل الفصاحــة والبيــان.
هــذا؛ وإن مــن كبــار هــؤالء العلــاء الذيــن كان هلــم واللغويــة فنســبتُها إىل مــن قــرأ هبــا يف املتواتــر،
ِ
ـم َّ
ـت ك َُّل ذلــك
عل يف خدمــة علــوم العربية؛ واالستشــهاد واشـت ُِه َر بالقــراءة هبــا يف الشــاذ؛ ثــم تناولـ ُ
القــدْ ح الــ ُ
بالقــراءات القرآنيــة يف أثنــاء الكتابــة والتأليــف فيهــا :بالتحليــل والتعليــل والتوجيــه مبنًــى ومعنًــى .وقــد
ــت مجلــة هــذه املواضــع( :ســبعني موض ًعــا).
أبــا بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي؛ وإن من بل َغ ْ
(كتــاب مجهــرة اللغــة) ،وقــد ســميتُه( :القــراءات الــواردة يف مجهــرة اللغــة أليب
أعظــم مــا أمــاه يف حياتــه:
َ
بحســن ورعــه فيــه بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي  ..مج ًعــا
الــذي شــهد لــه مــن جــاء بعــده ُ
وتوجيهــا).
جيــا
ً
وصنعتــه ،وقــوة ترتيبــه وعرضــه ،ووثوقيــة نقولــه وختر ً
َ
البحــث
ســائل ًة اهلل ســبحانه وتعــاىل أن جيعــل هــذا
واستشــهاداته.
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وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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ٍ
ناظــر
خالصــا لوجهــه الكريــم ،وأن ينفــع بــه ك َُّل
ً
فيــه ،وأن يدَّ خـ َـر يل مــن بركاتــه يــو َم يقــوم األشــهاد؛
وصــى اهلل وســلم عــى نبينــا حممـ ٍ
ـد وعــى آلــه وصحبــه
أمجعــن.
الفصل األول :ابن دريد األزدي وكتابه مجهرة اللغة
•املبحث األول :ترمجة ابن دريد األزدي(:)٢
هــو حممــد بــن احلســن بــن دريــد( )٣بــن َعت ِ
َاه َيــة
َُ
بــن َحنْتَــم؛ أبــو بكــر األزدي القحطــاين البــري
الشــافعي (.)٤
ولــد بالبــرة يف ســكة صالــح ،ســنة ثــاث وعرشيــن
ومائتــن للهجــرة؛ ونشــأ بعــان ،وتنقــل يف اجلزائــر
البحريــة مــا بــن البــرة وفــارس ،وطلــب األدب
وعلــم النحــو واللغــة .وكان أبــوه مــن رؤســاء زمانــه
رأســا يف العربيــة
مــن ذوي اليســار؛ وأمــا هــو :فــكان ً
والنســب وأشــعار العــرب؛ ورد بغــداد بعــد أن أسـ َّن؛
فأقــام هبــا إىل آخــر عمــره (.)٥
حــدّ ث عــن :أيب حاتــم السجســتاين ،وأيب الفضــل
الريــايش ،وعبــد الرمحــن ابــن أخــي األصمعــي،
وتصــدر لإلفــادة زمانًــا .وأخــذ عنــه :أبــو ســعيد
الســرايف ،وأبــو بكــر بــن شــاذان ،وأبــو الفــرج
األصبهــاين ،وأبــو عبيــد اهلل املرزبــاين ،وإســاعيل بــن
وخلــق كثــر(.)٦
ميــكال ،وعيســى بــن الوزيــر،
ٌ
قــال أبــو احلســن املســعودي( :كان ببغــداد ممــن بــرع
يف زماننــا هــذا يف الشــعر ،وانتهــى يف اللغــة ،مل يوجــد
مثلــه يف فهــم كتــب املتقدمــن ،وقــام مقــام اخلليــل بــن
ـورا
أمحــد فيهــا ،وكان يذهــب بالشــعر كل مذهــب ،فطـ ً
ـورا يــرق ،وشــعره أكثر مــن أن نحصيــه(.)٧
جيــزل ،وطـ ً
قــال أبــو الطيــب اللغــوي( :هــو الــذي انتهــت إليــه
لغــة البرصيــن ،وكان أحفــظ النــاس ،وأوســعهم
علــا ،وأقدرهــم عــى الشــعر ،ومــا ازدحــم العلــم
ً
أحــد ازدحامهــا يف صــدر خلــفٍ
ٍ
والشــعر يف صــدر

األمحــر وابــن دريــد ،وتصــدّ ر ابــن دريــد يف العلــم
ســتني ســنة).
قــال اخلطيــب البغــدادي( :كان رأس أهــل العلــم،
واملقــدم يف حفــظ اللغــة واألنســاب وأشــعار
العــرب (.)٨
تصانيــف حســن ٌة؛ منهــا :اجلمهــرة،
والبــن دريــد
ُ
واألمــايل ،واالشــتقاق ،واملجتنــى ،واخليــل الصغــر،
والــرج وال ِّلجــام ،والســاح،
واخليــل الكبــر،
َّ ْ
ـت،
ـت وأفعلـ ُ
وغرائــب القــرآن ،وأدب الكاتــب ،وفعلـ ُ
واملطــر ،والــرواد ،واألنــواء ،واملالحــن ،وزوار
العــرب ،والوشــاح ،واملقصــورة (.)٩
تــويف ابــن دريــد يف شــعبان ،ســنة إحــدى وعرشيــن
وثــاث مائــة ،ولــه ثــان وتســعون ســنة (.)١٠
•املبحث الثاين :التعريف بكتاب مجهرة اللغة:
كان ابــن دريــد قــد أمــى مــن حفظــه كتابــه مجهــرة
اللغــة بفــارس ،ثــم أمــاه بالبــرة وببغــداد .ثــم أماله
بفــارس -مــر ًة أخــرى -عــى غالمــه؛ والنســخة التــي
عليهــا املعــول :هــي هــذه األخــرة .وآخــر مــا صــح
مــن الن َُّســخ :نســخة أيب الفتــح عبيــد اهلل بــن أمحــد
ٍ
نســخ ،ثــم قرأهــا
النحــوي؛ ألنــه كتبهــا مــن عــدة
عليــه(.)١١
وقــد نــص ابــن دريــد يف مقدمــة كتابــه عــى تســميته
والتعليــل لذلــك؛ فقــال( :وهــذا كتــاب مجهــرة الكالم
ـم ٍل منهــا تــؤدي الناظـ َـر فيهــا إىل
واللغــة ،ومعرفــة ُجــ َ
معظمهــا إن شــاء اهلل تعــاىل .وإنــا أعرنــاه هذا االســم:
ـور مــن كالم العــرب ،وأرجأنــا
أل َّنــا اخرتنــا لــه اجلمهـ َ
ـتنكر؛ واهلل املرشــد للصــواب(.)١٢
ـي املسـ َ
الوحـ َّ
أمــا منهجــه فيــه :فهــو خيتلــف عــن منهــج اخلليــل
يف كتــاب العــن؛ بالرغــم مــن تأثــر كتــاب العــن يف
املعاجــم التــي ألفــت بعــده بــا فيهــا كتــاب اجلمهــرة.
أساســا
إذ اســتعمل ابــن دريــد النظــام األلفبائــي
ً
لرتتيــب األلفــاظ؛ فقــام هبــذا الرتتيــب عــى أســاس

وتوجيها
وختريـجا
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ً
ً
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األبنيــة؛ عــى غــرار مــا فعــل اخلليــل يف ترتيــب
احلــروف (.)١٣
وقــد امتــاز كتــاب مجهــرة اللغــة :بأنــه ٌ
أصل راسـ ٌ
ـخ من
األصــول التــي اعتمــد عليهــا مؤلفــو املعاجــم بعــده،
وقــد ُعـ ِ
ف بعنايتــه بإيــراد هلجــات العــرب ولغاهتــا،
ـر َ
عرب؛ غــر أن كتــاب
وباهتاممــه بالدخيــل
والـــم َّ
ُ
اجلمهــرة مل حيــظ باالنتشــار الواســع؛ بســبب صعوبــة
وتعقيــد أســلوبه؛ ومــن هنــا دعــت احلاجــة إىل عمــل
فهــارس مفص ٍ
لــة بمحتــواه؛ لغــرض االنتفــاع بــه.
َ ُ َّ
ِ
ـي هــذا الكتــاب بعنايــة كبــار علــاء اللغــة
فقــد َحظـ َ
مــن قديــم ،فأقامــوا حولــه دراسـ ٍ
ـات عديــدةً؛ منهــا:
(فائــت اجلمهــرة أليب عمــر الزاهــد) ،و(جوهــرة
اجلمهــرة للص ِ
احــب بــن ع َّبــاد) ،و(نــر شــواهد
َّ
الـــم َع ِّري)؛ وكل هــذه الكتــب
اجلمهــرة أليب العــاء
َ
مفقــود ٌة فيــا نعلــم؛ إال أن املتأخريــن واملعارصيــن مل
يألــوا جهــدً ا يف تناولــه باخلدمــة والرتتيــب والتحقيــق
والنقــد(.)١٤
ِ
ـــجم ُل د .رمــزي منــر بعلبكــي الــكال َم عــن أثــر
و ُي
هــذا الكتــاب العظيــم؛ بقولــه( :لقــد كان للجمهــرة
ـارز يف التأليــف املعجمــي واللغــوي ،ونســتطيع
أثـ ٌـر بـ ٌ
أن نحــدد ثالثــة معــامل هلــذا األثــر؛ أوهلــا :مــا تناقلــه
عنــه املصنفــون مــن الغريــب -وإن كان رصح يف
مقدمتــه بأنــه اختــار اجلمهــور مــن كالم العــرب ،ال
الوحــي املســتنكر .-وثانيهــا :مــا أخــذوه عنــه مــن
عرب؛ حتــى ليــكاد يكــون اجلواليقــي
عنايتــه
بالـــم َّ
ُ
ومــن جــاء بعــده عالــ ًة عليــه يف ُج ِّ
ــل مــا صنفــوا.
وثالثهــا :مــا قبســوه عنــه مــن اشــتقاق األعــام ،ويف
اجلمهــرة عنايــ ٌة كبــر ٌة بإيرادهــا ورشحهــا)(.)١٥
•املبحــث الثالــث :منهــج ابــن دريــد يف استشــهاده
بالقــراءات يف مجهــرة اللغــة:
ٍ
بذلــت مــن ُجهــد يف مجــع وختريــج
عــى ضــوء مــا
ُ
وتوجيــه هــذه القــراءات القرآنيــة التــي استشــهد هبــا
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ابــ ُن دريــد يف كتابــه مجهــرة اللغــة؛ يمكننــي إبــراز
معــامل منهجــه يف النقــاط اآلتيــة:
( )1استشــهد ابــن دريــد بالقــراءات القرآنيــة املتواتــرة
والشــاذة.
( )2نســب ابــن دريــد عــد ًدا ممــا استشــهد بــه مــن
القــراءات القرآنيــة -متواترهــا وشــاذها :-إىل
أصحاهبــا مــن طبقــة القــراء مــن الصحابــة ريض اهلل
عنهــم ،ومــن بعدهــم.
( )3خ َّطــأ ابــن دريــد عــد ًدا مــن القــراءات الشــاذة؛
بســبب :خمالفتهــا الرصحيــة لرســم املصحــف اإلمــام،
أو لتناقضهــا مــع مــا اطــرد يف أبنيــة اللغــة ومجعهــا
ونســبتها وترصيفهــا؛ واحلــال أهنــا كذلــك.
ٍ
عــدد مــن القــراءات
( )4قــام ابــن دريــد بتوجيــه
القرآنيــة ،وذلــك بالكشــف عــن أصــل مبــاين ألفاظها،
واإلبانــة عــن معانيهــا ،واألثــر املرتتــب عــى كل ذلك.
كــر َر ابــن دريــد إيــراد بعــض القــراءات التــي
(َّ )5
ســبق أن استشــهد هبــا؛ إال أن ذلــك ال يتجــاوز ثالثــة
مواضــع.
( )6أكثــر ابــن دريــد مــن قولــه( :واهلل أعلــم) أو
(واهلل أعلــم بكتابــه) ،أو ( ُقـ ِ
ـر َئ هبــا إن شــاء اهلل) :بعــد
ٍ
تور ًعــا منــه
استشــهاده بعــدد مــن القــراءات القرآنيــة؛ َّ
وصيان ـ ًة جلنــاب القــرآن الكريــم فيــا ينقلــه.
( )7اســتفهم ابــن دريــد يف عـ ٍ
ـدد مــن املواضــع التــي
ـه ٍ
ـر َئ فيهــا بوجـ ٍ
استشــهد فيهــا بقراءتــن :أكان ُقـ ِ
ثالث
أم ال؟؛ وغال ًبــا مــا يســبق اســتفهامه هــذا بقولــه( :وال
أدري).
( )8ن َّبــه ابــن دريــد عــى أن بعــض القــراءات القرآنيــة
كتــاب اهلل عــز
التــي استشــهد هبــا :قــد تفــرد هبــا
ُ
نظائــر يف كالم
وجــل؛ فلــم يــأت قبــل الوحــي هبــا:
ُ
العــرب وأشــعارهم.
( )9انتــر ابــن دريــد ألكثــر القــراءات القرآنيــة
املتواتــرة التــي استشــهد هبــا؛ وذلــك :بإثبــات
مصادرهــا وأفعاهلــا ،وســوق أمثلـ ٍ
ـة مــن جميئهــا يف كالم
َ ْ

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ

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

العــرب الفصحــاء.
( )10اعتمــد ابــن دريــد يف استشــهاده ببعــض
القــراءات القرآنيــة عــى نقــل آراء األئمــة الكبــار
الذيــن مجعــوا بــن إتقــان القــراءة ،واحلــذق يف اللغــة.
ـوه ابــن دريــد باللغــات الــواردة فيــا استشــهد
( )11نـ َّ
ٍ
بــه مــن قــراءات قرآنيــة؛ حتــى إنــه ذكــر يف موضــ ٍع
لغ ـ ًة للنبــي صــى اهلل عليــه وســلم.
ٍ
( )12أخــر ابــن دريــد يف موضــ ٍع واحــد فقــط بــأن
وجهــا يف القــراءة إذا ُقـ ِ
ـح َن
ـر َئ بــه فــإن صاحبــه قــد َلــ َ
ً
فيــا يذهــب إليــه البرصيــون مــن النحــاة .واحلــق
متواتــر .لكنــه مل يتعــد
صحيــح
أنــه وجــ ٌه يف القــراءة
ٌ
ٌ
اإلخبــار عــن ذلــك؛ ومل ينتــر لــرأي مدرســته
البرصيــة فيــه.
الفصــل الثــاين :القــراءات الــواردة يف مجهــرة اللغــة ..
جيــا
مج ًعــا وختر ً

وظاهــر مــا قالــه ابــن دريــد مــن أهنــا (بالــزاي)؛ أنــه
أراد بذلــك :الــزاي اخلالصــة ،وذلــك لداللــة الســياق
يف إثباتــه إحــدى لغــات العــرب مــن جهــة؛ ولعــدم
ِ
ـمت زا ًيــا.
بيانــه بأهنــا الصــاد التــي ُأشــ َّ
(ز َد َر) مــاد ًة
ثــم إن مــن أهــل اللغــة مــن جيعــلَ :
ٍ
داخلــة يف ملحقــات
غــر
مســتقل ًة يف معامجهــم،
َ
(صــدَ َر) ،فيقولــون :جــاء فـ ٌ
ـان يــرب َأ ْز َد َر ْيــه؛ إذا
َ
جــاء فار ًغــا(.)٢٠
رصح ســيبويه بذلــك يف بــاب( :احلــرف الــذي
وقــد َّ
ـرف مــن موضعــه) مــن الكتــاب؛ وذلك
ـارع بــه حـ ٌ
ُيضـ َ
بقولــه( :وســمعنا العــرب الفصحــاء جيعلوهنــا زا ًيــا
َ
اإلطبــاق ذاهبــ ًا يف اإلدغــام.
خالصــة؛ كــا جعلــوا
وذلــك قولــك يف التصديــر :التزديــر ،ويف الفصــد:
الفــزد ،ويف أصــدرت :أزدرت)(.)٢١
وقــد أوضــح الصاغــاين يف مــادة( :زدر) :معنــى
املضارعــة املقصــودة يف تبويــب ســيبويه؛ بقولــه:
إرشاب
(قــال ســيبويه( :وال جيــوز املضارعــة)؛ يعنــي:
َ
صــوت الــزاي)(.)٢٢
قلــت :والصاغــاين ممــن انتــر لصحــة اللفــظ فيهــا
بالــزاي اخلالصــة ،وذلــك يف كتابــه التكملــة والذيــل
والصلــة عــى كتــاب الصحــاح للجوهــري(.)٢٣
وقــال أبــو الفتــح ابــن جنــي( :ومــن العــرب مــن
ــز ِد َر ﴾)(.)٢٤
خيلصهــا زا ًيــا ،فيقــولُ ﴿ :ي ْ
وقــد نقــل الزبيــدي عــن شــيخه الفــايس كال ًمــا مه ـاًّ
يف ذلــك ،فقــال( :قــال شــيخنا :أمــا إشــام صــاده
زا ًيــا فهــي قــراءة محــزة والكســائي .وأمــا قــراءة الــزاي
اخلالصــة فــا أعرفهــا .وإن ثبتــت فهــي شــاذة؛ كــا
أشــار إليــه يف النامــوس) .ثــم ع َّلــق الزبيــدي عــى
ـت
ذلــك؛ فقــال( :وعنــدي أن هــذه املــادة ال تــكاد تَث ُبـ ُ
عــى جهــة األصالــة ،واهلل أعلــم)(.)٢٥

املوضع األول
ِ
ــت،
قــال ابــن دريــد( :إذا ُأســكنَت الصــا ُد َض ُع َف ْ
حتركَــت
ِّ
فيحولوهنــا يف بعــض اللغــات زا ًيــا ،فــإذا َّ
َر ُّدوهــا إىل لفظهــا ،مثــل قوهلــم :فــان َيـ ْـز ُد ُق يف قولــه.
لتح ُّركهــا .وقــد
فــإذا قالــواَ :صــدَ َق؛ قالوهــا بالصــاد َ
قــرئ ﴿ :حتَّــى ي ْ ِ
الر َعــا ُء﴾( )١٦بالــزاي)(.)١٧
َ ٰ ُ
ــزد َر ِّ
خترجيــه وتوجيهــه :القــراءة بالصــاد مشــموم ًة بصــوت
الــزاي متواتــر ٌة صحيح ـ ٌة ،قــرأ هبــا محــزة والكســائي
وخلــف ورويــس(.)١٨
ُ
لفــظ الصــاد بالــزاي،
واإلشــام فيهــا :أن ُي َلــط
و ُيمـ َـزج أحــدُ احلرفــن باآلخــر؛ بحيــث َيتو َّلــد منهــا
ـرف ليــس بصـ ٍ
ـاد وال بـ ٍ
ـوت
حـ ٌ
ـزاي؛ ولكــن يكــون صـ ُ
الصــاد ُمتغ ِّل ًبــا عــى صــوت الــزاي؛ حتــى ُيشــ َبه
صــوت النطــق هبــا :صــوت نطــق العــوام بالظــاء(.)١٩
أمــا القــراءة بالــزاي اخلالصــة ،فهــي شــاذ ٌة مل ُيقــرأ هبــا
يف املتواتــر؛ وإن جــاءت يف كالم فصحــاء العــرب .املوضع الثاين

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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ـم
قــال ابــن دريــد( :وقــد قــرئ يف التنزيــلَ ﴿ :أ َف َر َءي ُتـ ُ
الـ َّ
ـا َت َوال ُعـ َّـز ٰى ﴾( )٢٦بالتثقيــل والتخفيــف .ومل جيــىء
يف الشــعر (الــات) إال بالتخفيــف  ...وقــد ســموا يف
ـات بالتخفيــف ال غــر .وقــد جــاء
اجلاهليــة :زيــد الـ َ
يف التنزيــل :بالتخفيــف ،وقــد قــرئ بالتثقيــل ،واهلل
أعلــم)(.)٢٧
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
ـس بالتثقيــل -يعنــي :بتشــديد التــاء:-
رويـ ٌ
َّ
﴿الل َّت﴾ .وقرأ بقية العرشة بالتخفيف
﴿الـ َّ
ـا َت﴾ ،خــا الكســائي باهلــاء حــال الوقــف فقــط
َّ
﴿الل ه﴾ (.)٢٨
ٌ
َّ
أصــل؛
﴿الــا َت﴾ :فقيــل:
وقــد اختلــف يف تــاء
ِ
يــت)؛ َفأل ُفهــا عــن يــاء؛ فــإن
وأصلــه مــن( :الَ َت َي ِل ُ
مــادة( :ل ي ت) موجــودة .وقيــل :زائــدةٌ؛ وهــي مــن:
ـوى َي ْلـ ِ
ـوي)؛ ألهنــم كانــوا يلــوون أعناقهــم إليهــا،
( َلـ َ
أو يلتــوون؛ أي :يعتكفــون عليهــا .وأصلهــاَ ( :ل ْو َي ـ ٌة)؛
فح ِذ َفــت ال ُمهــا؛ َفألِ ُفهــا عــى هــذا :بـ ٌ
ـدل مــن الــواو.
ُ
ـي
واختلــف القــراء يف الوقــف عــى تائهــا؛ وهــو مبنـ ٌّ
عــى القولــن املتقدمــن :فمــن اعتقــد تاءهــا أصليــة:
ــف
أقرهــا كتــاء( :بِنْــت) .ومــن اعتقــد زيادهتــاَ :و َق َ
َّ
()٢٩
عليهــا باهلــاء .
وقــال أكثــر أهــل اللغــة :األصــل يف تائهــا :أهنــا
ـم َي باســم الــذي كان
بالتشــديد؛ ألن الصنــم إنــا ُســ ِّ
السـ ِ
ـو َيق عنــده .وأمــا التخفيــف؛ فوجهــه :أنــه
َي ُلـ ُّ
ـت َّ
ـمض َّعف؛ تسـ ً
ـهيل للفظ بــه(.)٣٠
ُخ ِّفـ َ
ـف من األصــل الــ ُ
املوضع الثالث
الســدُّ .
ـمَّ :
(ســدَّ َي ُســدُّ َســدًّ ا .واالسـ ُ
قــال ابــن دريــدَ :
()٣١
ـى َأن َت َعـ َـل َبينَنَــا َو َبين َُهــم َســدّ ا ﴾
وقــد قــرئَ ﴿ :عـ َ ٰ ٓ
و﴿ ُســدّ ا ﴾) (.)٣٢
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
ابــن كثــر وأبــو عمــرو وحفــص ومحــزة والكســائي
وخلــفَ ﴿ :ســدّ ا ﴾؛ بفتــح الســن .وقــرأ بقيــة
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العــرةُ ﴿ :ســدّ ا ﴾؛ بضــم الســن(.)٣٣
قيــل :إذا ُقـ ِ
أت مضمومـ ًة؛ تكــون بمعنــى :إذا جعلــوه
ـر ْ
خملو ًقــا مــن فعــل اهلل ســبحانه وتعــاىل .وإن كان مــن
فعــل اآلدميــن؛ فهــي مفتوحــة(.)٣٤
عــى أن ك َُّل ٍ
يشء وجدتــه العــرب مــن فعــل اهلل عــز
وجــل ،مــن اجلبــال ِّ
(ســدٌّ ) بالضــم.
والشــعاب فهــوُ :
(ســدٌّ ) بالفتــح؛ مضطــر ًدا(.)٣٥
ومــا بنــاه البــر فهــوَ :

املوضع الرابع
ـو ُّد :مــن الـ ِ
ـو ُّد
ـو َداد .وقالــوا :الـ ُ
قــال ابــن دريــد( :والـ ُ
()٣٦
محـ ُن ُو ّدا ﴾
ً
الر َٰ
ـم َّ
أيضــا .وقــد قــرئَ ﴿ :سـ َيج َع ُل َلُـ ُ
و﴿ ِو ّدا ﴾)(.)٣٧
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
قــراءةُ ﴿ :و ّدا ﴾؛ بضــم الــواو؛ ومل خيالــف يف ذلــك
أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاِ ﴿ :و ّدا ﴾؛ بكــر الــواو؛
فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا َجنَــاح بــن ُح َبيــش .كــا
ُقـ ِ
ـحن َِفي(.)٣٨
ـرئ فيهــا بالفتــح :عــن أيب احلــارث الــ َ
واحلاصــل :أن (الــود) مــن املثلثــات التــي نطــق
لغــات يف
هبــا فصحــا ُء العــرب يف كالمهــم؛ وكلهــا
ٌ
معنــى( :املحبــة والــوداد والقبــول) الــذي يدخــل فيــا
أثبتــه ابــن دريــد؛ إال أن وجـ َه الضــم منهــا هــو الــذي
صحــت بــه القــراءة وتواتــرت ،وهــو أفصحهــا  ،كــا
رصح بــه ابــن مالــك يف حتفــة األقــران(.)٣٩
َّ
املوضع اخلامس
ِ
ــر ﴾(.)٤٠
قــال ابــن دريــد( :وقــد قــرئَ ﴿ :أيــ َن ا َملف ُّ
ِ
ــر إليــه)(.)٤١
والـــم ِف ُّر:
ُ
املوضــع الــذي تَف ُّ
َ
خترجيــه وتوجيهــه :قــرأ احلســنان ابنــا عــي وابــن
عبــاس وجماهــد وقتــادة وعكرمــة واحلســن البــري
الســختِياين ومجاعــة:
وابــن شــهاب الزهــري وأيــوب ِّ
ِ
ــر ﴾ بكــر الفــاء()٤٢؛ وهــي قــراء ٌة شــاذ ٌة مل
﴿ ا َملف ُّ
تصــح ومل تتواتــر؛ إذ مل يقــع االختــاف عــى قراءهتــا:
﴿ ا َمل َفـ ُّـر ﴾؛ بفتــح الفــاء؛ يف القــراءات العــر املتواترة.

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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وهــي عــى قــراءة الكــر :إمــا أن يكــون املوضــع
ِ
ــر إليــه املــر ُء كــا قــال ابــن دريــد .وجيــوز
الــذي َيف ُّ
أن يكــون مصــدرا ميميــا عــى وزن (م ِ
فعــل)؛
ًّ
َ
ً
ِ
ـمرجع) .أمــا قــراءة الفتــح
بكــر العــن؛ مثــل( :الــ َ
الصحيحــة املتواتــرة؛ فهــي عــى املصــدر األصــي؛
وتعنــي :إىل أيــن الفــرار ؟(.)٤٣
املوضع السادس
ـــموم اإلنســان ،واحدهــا:
(وس ُ
قــال ابــن دريــدُ :
ُ
الـــخ ُروق يف البــدن مثــل:
ــم مجي ًعــا؛ وهــي
وس ٌّ
ــم ُ
َس ٌّ
املنخريــن واألذنــن ،وغــر ذلــك .وقــد قــرئِ ﴿ :ف
اخلي ِ
ِ
ِ
ِ
()٤٤
ــاط﴾)(.)٤٥
ــم َ
ــم اخل َيــاط ﴾ و﴿ ِف ُس ِّ
َس ِّ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم
ــم ﴾؛ بفتــح الســن؛ ومل خيالــف يف
عــى قــراءةَ ﴿ :س ِّ
ــم ﴾؛ بضــم
ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاُ ﴿ :س ِّ
الســن؛ فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا :ابــن مســعود
ِ
ــرف
وقتــادة وابــن ســرين وأبــو َرزيــن وابــن ُم َ ِّ
السـ َّـال .كــا ُقـ ِ
ـرئ فيهــا بالكــر:
وأبــو حيــاة وأبــو َّ
ـح ْو ِف وأيب نَــ ِ
ـهيك وأيب
عن األصمعــي وأيب عمران الــ َ
حيــاة ويزيــد بــن ُق َطيــب(.)٤٦
ـات عــى املعنــى
فالســن عــى التثليــث()٤٧؛ وكلهــا لغـ ٌ
الــذي أثبتــه ابــن دريــد؛ إال أن الصحيــح املتواتــر يف
اخلي ِ
ِ
ــاط ﴾.
ــم َ
قراءهتــاِ ﴿ :ف َس ِّ
ونقــل الزبيــدي عــن شــيخه الفــايس؛ قــال( :قــال
ص َح فيــه بالتثليــث؛ إال أهنــم قالــوا :املشــهور
شــيخناِّ ُ :
يف ال ُّث ْقــب :الفتــح؛ كــا يف التنزيــل .واألفصــح يف
القاتــل( :)٤٨الضــم)(.)٤٩

قــراءةَ ﴿ :ض َللنَــا ﴾؛ بالضــاد املعجمــة؛ ومل خيالــف يف
ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاَ ﴿ :ص َللنَــا ﴾؛ بالصــاد
املهملــة؛ فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا ابــن مســعود(.)٥٢
فقراءهتــا بالضــاد :ظاهــرة؛ يعنــي :مــن الضــال.
ـق -وعــن الطريــقَ -ي ِضـ ُّـل و َي َض ُّل؛
يقــالَ :ضـ َّـل الطريـ َ
إذا مل يت ِ
َــد إليــه .والضــال والضاللــة بمعنًــى(.)٥٣
َ
أمــا مــن قرأهــا بالصــاد فهــو عــى رضبــن :أحدمهــا:
ـم
ـر ْت صورنــا؛ يقــالَ :صـ َّـل اللحـ ُ
وتغينــا ،وتغـ َّ
أن َتنَّــا َّ
و َأ َص َّ
وتغــر .والــرب الثــاينَ :ص َل ْلنَــا
ــل؛ إذا أنتَــ َن
َّ َ
الص َّلــة ،وهــي :األرض اليابســة(.)٥٤
أيَ :يبِ ْســنا؛ مــن َّ

املوضع الثامن
ِ
ِ
(والضنــن :ال َبخيــل .وقــد قــرئ:
قــال ابــن دريــد:
َّ
ِ
ِ
ــى ال َغ ِ
ــو َع َ
يــب بِ َضنــن﴾( )٥٥و﴿بِ َظنــن﴾.
﴿و َمــا ُه َ
َ
ِ
ِ
فالضنــن :مــا أخرب ُتـ َ
ـمتَّهم)(.)٥٦
َّ
ـك بــه .وال َّظنــن :الــ ُ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
ابــن كثــر وأبــو عمــرو والكســائي ورويــس:
ِ
﴿بِ َظنِــن﴾؛ بالظــاء .وقــرأ بقيــة العــرة﴿ :بِ َضنــن﴾؛
بالضــاد(.)٥٧
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام(.)٥٨
املوضع التاسع
ِ
قــال ابــن دريــد( :وفـ ٌ
ـم .وكذلــك
ـان َظنـ ٌ
ـن؛ أيُ :متَّهـ ٌ
ـو َعـ َ
ـى
﴿و َمــا ُهـ َ
ـر يف التنزيــل ،يف قــراءة مــن قــرأَ :
ُفـ ِّ
ِ
ال َغيـ ِ
ـب بِ َظنــن﴾( ،)٥٩واهلل أعلــم)(.)٦٠
خترجيه وتوجيهه :سبق يف املوضع السابق.

املوضع العارش
ِ
ــي بالــيء َع ًّيــا؛ إِذا مل ُيط ْقــه.
املوضع السابع
قــال ابــن دريــدَ ( :ع َّ
ـم َي ِصـ ُّـل ُص ُلـ ً
ــي :ضــدُ البالغــة .فأمــا مــن قــرأَ ﴿ :أ َف َع ِّينَــا
قــال ابــن دريــدَ :
ـول؛ إذا وال َع ُّ
(وصـ َّـل اللحـ ُ
ِ
باخلَ ِ
َغــر ْت رائحتُــه  ...وقــد قــرئَ ﴿ :أء َذا َص َللنَــا ِف ِ
لــق األَ َّو ِل ﴾()٦١؛ وإنــا هــوَ ﴿ :أ َف َع ِي ْينَــا ﴾:
ت َّ
ِ
األَ ِ
رض ﴾( ،)٥٠واهلل جــل وعــز أعلــم بكتابــه)( .)٥١فأدغ َمــت اليــاء يف اليــاء؛ ف ُث ِّقلــت)(.)٦٢
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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ِ
ـر مدغمــة؛
قــراءةَ ﴿ :أ َف َعيينَــا ﴾؛ مفكوك ـ َة الياءيــن غـ َ
ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــا:
﴿ َأ َف َع ِّينَــا ﴾؛ بتشــديد اليــاء مــن غــر إشــباع يف الثانيــة:
فهــي مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا :ابــن أيب عبلــة ،والوليــد
ـوريس عن أيب
والسمســار عــن شــيبة ،وال ُقـ ُ
بــن مســلمِّ ،
ـحر عــن نافــع(.)٦٣
جعفــر ،وابــن َبــ ْ
عييــت
أمــا القــراءة الصحيحــة املتواتــرة :فهــي مــن
ُ
باألمــر؛ إذا مل َأ ِ
َللــت عــن
قــدر عليــه.
وأعييــت؛ إذا ك ُ
ُ
امليش (.)٦٤
أمــا القــراءة الشــاذة املدغمــة :فقــد قــال فيهــا أبــو
فكــرت يف توجيــه هــذه القــراءة؛ إذ مل
حيــان( :وقــد
ُ
فخرجتُهــا عــى لغــة مــن أدغــم
يذكــر أحــدٌ
ُ
توجيههــا؛ َّ
ـي
ـيَ ،
وحـ َّ
ـي يف َع ِيـ َ
اليــاء يف اليــاء يف املــايض؛ فقــالَ :عـ َّ
ـمع ِّظم
ـر املتكلــم الــ ُ
ـي .فلــا أد َغـ َ
يف َح ِيـ َ
ـم :أحل َقـ ُه ضمـ َ
نفســه؛ ومل يفــك اإلدغــام فقــالَ ( :ع ِّينَــا)؛ وهــي لغ ـ ٌة
َ
ور َد ْدنــا:
لبعــض بكــر بــن وائــل؛ يقولــون يف َر َد ْد ُت َ
ور َّدنــا؛ فــا َيف ُّكــون .وعــى هــذه اللغــة :تكــون
َر َّد ْت َ
اليــا ُء املشــدد ُة مفتوح ـ ًة)(.)٦٥

اجليــم والبــاء وختفيــف الــام؛ قــرأ هبــا :ابــن كثــر
ومحــزة والكســائي وخلــف ورويــس .واألخــرى:
﴿ج ُبـ ًّ
ـا﴾؛ عــى نحــو ســابقتها إال أهنــا بتشــديد الالم؛
ُ
وهي لـ َـر ْو ٍح وحــده(.)٦٩
فمــن قــرأِ :
﴿جبِـ ّ
ـا﴾؛ فهــو عــى إمجــاع اجلميــع؛ عــى
ِ
ـن﴾( .)٧٠ومــن قــرأ:
قولــه تعــاىل:
﴿واجلبِ َّلـ َة األَ َّولِـ َ
﴿ج ْبـ ً
ـاع الضمتــن؛ فأســكن
ـا﴾؛ فقــد اســتثقل اجتـ َ
ُ
البــا َء؛ طل ًبــا للتخفيــف.
﴿ج ُب ً
ــا﴾؛ فهــو األصــل؛ وذلــك أنــه
ومــن قــرأُ :
وجبِيـ ٌـلَ :معــدُ ٌ
ـم َع َجبِيـ ً
ول عــن َمـــج ُبول؛ مثل:
ـاَ .
جــ َ
ـجبِ َيلُ :ج ُبـ ً
ـا؛ كــا
ـم َع الــ َ
قتيــل مــن مقتــول .ثــم جــ َ
الســ ُبل( .)٧١ومــن قــرأ:
ُي َمــع الســبيل :عــى ُّ
﴿ج ُب ًّل﴾؛ فمثلها؛ إال أهنا بالتثقيل(.)٧٢
ُ
ِ
ـات؛ معناهــا :الـــخ ْل َقة
قــال ابــن خالويــه( :وكلهــا لغـ ٌ
وال َّط ْبــع ومــا ُجبِـ َـل اإلنسـ ُ
ـان عليــه)(.)٧٣
﴿ج ُبـ ً
ـا﴾
وقــال أبــو منصــور األزهــري( :مــن قــرأُ :
ِ
و﴿جبِ ّ
﴿ج ْب ً
قريــب يف
ــا﴾
ــا﴾؛ فاملعنــى واحــد.
ٌ
أو ُ
﴿ج ُب ً
ــا﴾)(.)٧٤
املعنــى مــنُ :

املوضع احلادي عرش
ِ
(والـــجبِ َّلة :األمــة مــن النــاس،
قــال ابــن دريــد:
ـج ُب َّلةَ .وقــد قــرئ هبــا قولــه جــل وعــز:
وكذلــك :الــ ُ
ِ
ِ
ـا كَثــرا﴾( ... )٦٦والــ ِ
﴿و َل َقــد َأ َضـ َّـل من ُكــم ِجبِـ ّ
ـج ْب ُل
َ
ً
ـج ُب ُل
ـج ْب ُل والــ ُ
مــن النــاس :اجلامعــة  ...وكذلــك :الــ ُ
والــ ِ
﴿ج ْبـ ً
ـا
ـجبِ ُل .وقــد قــرئ هبــا :قــرأ أبــو عمــروُ :
ِ
ــرا﴾)(.)٦٧
كَث ً
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
نافــع وعاصــم وأبــو جعفــرِ :
﴿جبِـ ّ
ـا﴾؛ بكــر اجليــم
والبــاء وتشــديد الــام .وقــرأ أبــو عمــرو وابــن عامــر:
﴿ج ْب ً
ــا﴾؛ بضــم اجليــم وإســكان البــاء وختفيــف
ُ
الــام(.)٦٨
وفيهــا قراءتــان صحيحتــان متواترتــان أخريــان مل
﴿ج ُب ً
ــا﴾؛ بضــم
يذكرمهــا ابــن دريــد؛ إحدامهــاُ :

املوضع الثاين عرش
ِ
ب :م ُ
الـــح َصب.
ثــل
قــال ابــن دريــد:
َ
(والـــح َض ُ
َ
()٧٥
ــب
َّــم﴾
و﴿ح َص ُ
َ
﴿ح َض ُ
وقــد قــرئَ :
ــب َج َهن َ
َّــم ﴾ ( . )٧٦
َج َهن َ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
ــب ﴾؛ بالصــاد املهملــة؛ ومل خيالــف
قــراءةَ ﴿ :ح َص ُ
ــب ﴾؛
يف ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاَ ﴿ :ح َض ُ
بالضــاد املعجمــة؛ فهــي مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا ابــن
عبــاس؛ فيــا أســنده إليــه ابــن أيب حييــى(.)٧٧
ـب
ويف الشــاذ ً
أيضــا :قرئــت بالصــاد الســاكنةَ ﴿ :ح ْصـ ُ
ــم ْي َفع وابــن أيب عبلــة وحمبــوب.
الس َ
﴾؛ عــن ابــن َّ
ــزة.
ُثــر َع َّ
وبالضــاد الســاكنةَ ﴿ :ح ْض ُ
ــب ﴾؛ عــن ك ِّ
وعــي وابــن
ــب ﴾؛ عــن عائشــة
وبالطــاءَ ﴿ :ح َط ُ
ٍّ
ــب ﴾؛ عــن
ب وعكرمــة .وبالظــاءَ ﴿ :ح َظ ُ
الزبــر و ُأ َ ٍّ
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وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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ِّ
ــر ِزي عــن أيب جعفــر( .)٧٨حتــى قــال الكَرمــاين:
الش َ
حــرف ُق ِ
ــر َئ بالصــاد والضــاد والطــاء
(وليــس
ٌ
والظــاء :غــر هــذه الكلمــة)()٧٩؛ إال أن التــي بالصــاد
املفتوحــة :هــي القــراءة الصحيحــة املتواتــرة.
ويف توجيــه القراءتــن اللتــن أوردمهــا ابــن دريــد؛
يقــول ابــن جريــر الطــري( :وروي عــن ابــن عبــاس
أنــه قرأهــا بالضــاد؛ وكأن ابــن عبــاس -إن كان قــرأ
ـج ُر هبــم جهنـم,
ذلــك كذلــك-؛ أراد :أهنــم الذيــن تُسـ َ
ـت بــه
و ُيو َقــدُ هبــم فيهــا النــار؛ وذلــك أن ك َُّل مــا ه َّيجـ َ
ـب ﴾.
النــار وأوقــدت بــه :فهــو عنــد العــربَ ﴿ :ح َضـ ُ
فــإذا كان الصــواب مــن القــراءة يف ذلــك:
ــب﴾ ،وكان املعــروف مــن معناهــا عنــد
﴿ َح َص ُ
الر ُج َ
ــل؛ إذا
العــرب :الرمــي؛ مــن قوهلــمَ :ح َص ُ
بــت َّ
رســلنَا َع َل ِيهــم
رميتــه ،كــا قــال جــل ثنــاؤه ﴿ :إِنَّــا َأ َ
ح ِ
اص ًبــا ﴾( ،)٨٠كان األوىل بتأويــل ذلــك قــول مــن
َ
قــال :معنــاه :أهنــم ت َ
جهنــم هبــم ,و ُير َمــى هبــم
ف
ُقــذ ُ
ُ
ِ
ب) يف لغــة أهــل اليمــن:
ـح َص َ
فيهــا .وقــد ُذكـ َـر أن (الــ َ
أيضــا وجـ ٌه
ـح َطب ،فــإن يكــن ذلــك كذلــك فهــو ً
الــ َ
ـح .وأمــا مــا قلنــا مــن أن معنــاه :الرمــي ،فإنــه
صحيـ ٌ
يف لغــة أهــل نجــد)(.)٨١
قلــت :وعــى مــا ذهــب إليــه الطــري ،يكــون قــول
ـح َصب) ،هــو
ـح َضب :مثــل الــ َ
ابــن دريــد بــأن( :الــ َ
عــى لغــة أهــل اليمــن ،إذ مهــا عندمهــا بمعنًــى واحــد،
فهــم إمــا أن يكونــوا حط ًبــا هلــا عــى احلقيقــة ،أو يف
معنــى احلطــب ،مــن حيــث أهنــم صــاروا أشــبه بــه
لــدوام مالمســتهم لــه.

مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا احلســن البــري وابــن ســرين
الب ْه َســم(.)٨٤
وأبــو َ َ
ومهــا بمعنًــى واحــد عــى مــا ذكــره ابــن دريــد؛ إال أن
الصحيحــة املتواتــرة منهــا :هــي التــي بضــم احلــاء،
وهــي لغــة أهــل احلجــاز .قــال أهــل اللغــة والتفســر
يف التــي بالفتــح( :إهنــا لغــة بني متيــم) .وقــال بعضهم:
ـح َبش) ،واألول أصح(.)٨٥
(هــي لغــة الــ َ

املوضع الرابع عرش
ِ
()٨٦
ـجود﴾
السـ ُ
ـار ُّ
قــال ابــن دريد( :وقــد قــرئَ ﴿ :وإِد َبـ َ
و﴿ و َأدبــار الســج ِ
ود ﴾ .فمــن قــرأ بالكــر :فهــو
َ َ َ ُّ ُ
ــار ﴾:
بــارا .ومــن قــرأ ﴿ َو َأد َب َ
ــر إ ْد ً
ــر ُيدْ بِ ُ
مصــدر أ ْد َب َ
ـمع ُد ُبـ ٍ
ـر ،واهلل أعلــم)(.)٨٧
فهــو َجــ ْ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ
نافــع وابــن كثــر ومحــزة وأبــو جعفــر وخلــف:
ــار ﴾؛ باهلمــزة التحتيــة املكســورة ،ووافقهــم
﴿ َوإِد َب َ
ابــن حميصــن واألعمــش .وقــرأ بقيــة العــرة:
﴿ َو َأد َب َار ﴾؛ باهلمزة الفوقية املفتوحة(.)٨٨
وتوجيههــا عــى مــا أثبتــه ابــن دريــد؛ مــن أن األوىل
ـج ْمع؛ واملعنــى فيهــا
عــى املصدريــة ،والثانيــة عــى الــ َ
واحــدٌ .
قــال جمــد الديــن الفــروز آبــادي( :و ُيشــتق منــه تــار ًة
ـان ،و َأ ْمـ ِ
باعتبــارَ ( :د َبـ َـر الفاعــل) ،كقوهلــمَ :د َبـ َـر فـ ٌ
ـس
الدَّ ابِــرَ ﴿ ،وا َّل ِ
ــر ﴾( .)٨٩وتــار ًة باعتبــار
يــل إِذا َأد َب َ
اهلــدف،
الســهم
ــر
َ
ُ
ــر املفعــول)؛ كقوهلــمَ :د َب َ
( َد َب َ
ٌ
فــان القــو َم ،أي :صــار
ــر
أيَ :ســ َق َط خل َفــه ،و َد َب َ
خلفهــم .والدَّ ابِــر :يقــال :للمتأخــر والتابــع؛ إمــا
باعتبــار املــكان ،وإمــا باعتبــار الزمــان ،وإمــا باعتبــار
املوضع الثالث عرش
ـح ْو ُب :اإلثــم .وقد املرتبــة(.)٩٠
ـح ْو ُب والــ َ
قــال ابــن دريــد( :والــ ُ
()٨٢
قــرئ ﴿ :إِ َّنـ ُه ك َ
و﴿ح ْوبــا ﴾)(.)٨٣
َان ُح ْوبــا كَبِــرا ﴾
َ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى املوضع اخلامس عرش
ضحيــةِ
قــراءة ﴿ :حوبــا ﴾؛ بضــم احلــاء؛ ومل خيالــف يف ذلــك قــال ابــن دريــد( :والبدَ َنـ ُة مــن اإلبــلِ :مثـ ُـل األُ ِ
َ
َ
ُ ْ
أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاَ ﴿ :ح ْوبــا ﴾؛ بفتحهــا؛ فهــي مــن الغنــم .واجلمــع :ال ُبــدْ ُن وال ُبــدُ ُن .وقــد قــرئ هبــا
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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مجي ًعــا)( .)٩١
خترجيــه وتوجيهــه :أراد ابــن دريــد مــن ذلــك :قو َلــه
تعــاىلَ ﴿ :وال ُبـ َ
ـدن َج َعلنَ َٰهــا َل ُكــم ِّمــن َش ـ َٰ ٓع ِئ ِر اللَِّ َل ُكــم
ِ
ـر ﴾( .)٩٢فقــد اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم
ف َ
يهــا َخـ ٌ
عــى قــراءةَ ﴿ :وال ُبـ َ
ـدن ﴾؛ بإســكان الــدال ،ومل خيالف
يف ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــا:
﴿ َوال ُبــدُ َن ﴾؛ بتحريــك الــدال مضموم ـ ًة ،فهــي مــن
الشــواذ؛ قــرأ هبــا احلســن البــري وابــن أيب إســحاق
وشــيبة وعيســى ،ورويــت شــاذ ًة عــن أيب جعفــر
ونافــع(.)٩٣
ومهــا لغتــان يف املعنــى الــذي أورده ابــن دريــد؛
فمــن أســكنها :فقــد شــبهها يف اجلمــع بــا جــاءت
بــه القراءاتــان الصحيحتــان املتواترتــانُ ﴿ :خ ُشــب
ُّم َســنَّدَ ة ﴾ و﴿ ُخ ْشــب ُّم َســنَّدَ ة﴾( ،)٩٤أو يكــون أراد:
الضــم؛ فأســكنها ختفي ًفــا .أمــا مــن ضمهــا ،فإنــه أراد
ِ
ـمر(.)٩٥
ـم َع َ
ـمر و ُث ُ
الـج ْمع ،كثــ َـار و ُثــ ْ
جــ ْ

مــا أخــر أو حــدَّ ث بــه .وهــذا معنــى قــول الفــراء:
جئــت
يف أن معنــى التخفيــف :أهنــم يريــدون أن مــا
َ
بــه باطـ ٌـل؛ ألهنــم مل ُي ِّربــوا عليــه كذ ًبــا؛ إنــا أكذبــوه.
والتفســر يصــدق قوهلــم؛ وحجتهــم يف ذلــك قولــه
َــذب بِ ِ
ــه َقو ُم َ
ــق ﴾(.)١٠٣
حل ُّ
ــك َو ُه َ
تعــاىلَ ﴿ :وك َّ َ
ــو ا َ
وقــد اختلــف يف ذلــك املتقدمــون :فقــال حممــد بــن
كعــب :أي :ال يبطلــون مــا يف يديــك .وقــال قطــرب:
ـت عــى كذبــه؛ فــكان تأويــل
ـت الرجــل؛ إذا دللـ ُ
أكذبـ ُ
ِ
ٍ
ذلــك :ال يد ُّلــون عــى كذبــك بربهــان ُيبطــل مــا
جئتَهــم بــه .وقــال ابــن مســلم :أي :ال جيدونــك كاذ ًبا.
وكان قــو ٌم مــن أهــل العربيــة يذهبــون إىل أهنــا لغتــان؛
أوفيــت الرجــل ح َّقــه ووفيتُــه ،وأعظمتُــه
مثــل:
ُ
وعظمتُــه.
أمــا مــن قرأهــا بالتشــديد :فقــد قــال ابــن عبــاس:
ِ
كذابــا؛ ولكنهــم ي ِ
آيــات اهلل
نكــرون
ُ
ال يســمونك َّ ً
وقلوبــم موقنــ ٌة بأهنــا مــن عنــد اهلل.
بألســنتهم،
ُ
وحجتهــم يف ذلــك قوله تعــاىل بعدهــاَ ﴿ :و َل َقــد ك ُِّذ َبت
ُر ُســل ِّمن َق ِبلـ َ
ـرو ْا َع َ ٰل َمــا ك ُِّذ ُبــو ْا﴾(.)١٠٤
ـك َف َصـ َ ُ
وقــال الزجــاج :أي :ال يقــدرون أن يقولــوا لــك فيــا
ـت .ووج ـ ٌه آخــر :أهنــم ال ُي ِّ
كذبونــك
ـأت بــه :كذبـ َ
أنبـ َ
بقلوهبــم؛ أي :يعلمــون أنــك صـ ٌ
ـادق.
ِ
ِ
ــن
ويــدل عــى ذلــك قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َٰلكــ َّن ال َّٰظ ِلم َ
ون ﴾()١٠٥؛ واجلحد :أن ت ِ
بِايـ ِ
ـت اللَِّ َي َحــدُ َ
ُنكر بلســانك
َٔ َٰ
مــا تســتيقنه يف نفســك ،قــال اهلل جــل وعــز:
ــهم﴾( ،)١٠٦وكان
﴿و َج َحــدُ و ْا ِ َبــا َواســتَي َقن ََتهٓا َأن ُف ُس ُ
َ
ابــن عبــاس حيتــج هبــذا
وقــد اختلــف يف ذلــك أهــل العربيــة :فقــال عبــد اهلل
نســبونك إىل الكــذب .وقــال
ابــن مســلم :أي :ال َي ُ
صححــون عليــك الكــذب)(.)١٠٧
بعضهــم :أي :ال ُي ِّ

املوضع السادس عرش
للر ُجــل :ال َمك َْذ َبـ َة؛
الر ُجـ ُـل َّ
قــال ابــن دريــد( :ويقــول َّ
ـك .وقــرئَ ﴿ :فإِ َّنُــم َل ُيك َِّذ ُبو َنـ َ
أي :ال َأك ِْذ ُبـ َ
ـك ﴾()٩٦؛
أي :ال يقولــون إنــك ك َّ
اب .و﴿ َل ُيك ِْذ ُبون َ
َــك ﴾؛
َــذ ٌ
أي :ال ي ِ
صاد ُفو َنـ َ
ـك كاذ ًبــا)(.)٩٧
ُ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد
قــرأ نافــع والكســائيَ ﴿ :ل ُيك ِْذ ُبون َ
َــك﴾؛ بإســكان
الــكاف وختفيــف الــذال .وقــرأ بقيــة العــرةَ :
﴿ل
ُيك َِّذ ُبون َ
َــك﴾؛ بفتــح الــكاف وتشــديد الــذال(.)٩٨
وقــد وافــق اب ـ ُن دريــد فيــا ســاقه مــن التفريــق بــن
معنــى القراءتــن :أبــا زكريــا الفــراء( ،)٩٩وأبــا عبــد اهلل
ابــن خالويــه( ،)١٠٠وأبــا منصــور األزهــري( ،)١٠١وأبــا
وغريهــم.
عــي الفــاريس(،)١٠٢
َ
وفصــل ابــن زنجلــة؛ فقــال( :وكأن الكســائي يذهــب املوضع السابع عرش
َّ
()١٠٨
ـر َك ﴾
إىل أن اإلكــذاب :يكــون يف بعــض حديــث الرجــل قــال ابــن دريــد( :وقــد قــرئَ ﴿ :أ َّن اللََّ ُي َبـ ِّ ُ
ــر َك ﴾ ُمث َّق ٌ
ف .قــال أبــو بكــر:
ــل و ُمـــخ َّف ٌ
وأخبــاره التــي يروهيــا .والتكذيــب :يكــون يف كل و﴿ َي ْب ُ ُ
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وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ

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

الر ُج َ
شتُــ ُه
قــال أبــو حاتــمَ :بــرَّ ْ ُت َّ
شتُــ ُه و َب َ ْ
ــل وأ ْب َ ْ
ِ
ِ
يف معنًــى .وقــرأ أبــو عمـ ٍ
ـرو وجماهــدٌ َٰ ﴿ :ذلـ َ
ـك ا َّلــذي
ــر اللَُّ ِع َبــا َد ُه ﴾(.)١١٠())١٠٩
َي ْب ُ ُ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتان ،بالتشــديد
والتخفيــف يف املوضعني:
أما املوضع األول :فقد قرأ محزة والكسائي:
ــر َك ﴾ ،بفتــح اليــاء ،وإســكان البــاء ،وضــم
﴿ َي ْب ُ ُ
ـر َك ﴾ بضــم
الشــن خمففـ ًة .وقــرأ بقيــة العــرةُ ﴿ :ي َبـ ِّ ُ
اليــاء ،وفتــح البــاء ،وكــر الشــن مشــدد ًة(.)١١١
أمــا املوضــع الثــاين :فقــد قــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو
ـر ﴾؛ بفتــح اليــاء ،وإســكان
ومحــزة والكســائيَ ﴿ :ي ْبـ ُ ُ
البــاء ،وضــم الشــن خمففـ ًة .وقــرأ بقيــة العــرة:
ـر ﴾ بضــم اليــاء ،وفتــح البــاء ،وكــر الشــن
﴿ ُي َبـ ِّ ُ
مشــدد ًة(.)١١٢
ـر َك﴾:
قــال أبــو منصــور األزهــري( :مــن قــرأُ ﴿ :ي َبـ ِّ ُ
شتــه بِ َشــارةً؛
فهــو مــن البشــارة ال َغــرُ ،يقــال َب َّ ْ
ــر َك ﴾ :فمعنــاه:
بتشــديد الشــن .ومــن قــرأَ ﴿ :ي ْب ُ ُ
ـر َك و ُي ِ
فر ُحـ َ
ـر ُه؛ إذا َف َّرح َتـ ُه).
ـك .يقــالَ :ب َش ُتــه َأبـ ُ
َيـ ُ ُّ
بش ُتــه وأبرش ُتــه
ثــم قــال( :ومــن العــرب :مــن جييــز َّ
ـر؛
ـر و َبـ َ
و َب َش ُتــه بمعنًــى واحــد .ويقــالَّ :
بش ُتــه فأبـ َ َ
س و َفـ ِ
ـر َح)(.)١١٣
أيَّ ُ :
ــر ﴾ ثــاث
وقــال أبــو عــي الفــاريس( :يف ﴿ ُي َب ِّ ُ
بــر -بكــر الشــن-
لغــاتَ :ب َّ
ــر ُي ِّ ُ
ــر و َأ ْب َ َ
ــر و َب َ َ
ــو ًرا .يقــال :أتــاك
ــرا و ُب ُش ْ
ً
ــر بِ ْ ً
ــر َي ْب ُ ُ
إبشــارا .و َب َ َ
ـر َت بــه؛ يف معنــى ُب ـرِّ ْ َت بــه.
ـر َت بــه ،وأ ْبـ َ ْ
أمـ ٌـر َبـ َ ْ
ِ
ِ
جلنَّــة ﴾(.))١١٤
بــرو ْا بِا َ
ومنــهَ ﴿ :و َأ ُ
ثــم قــال( :إذا كانــت هــذه اللغــات يف الكلمــة شــائع ٌة
فأخ ُ
ْ
مســتقيم
ـــم ُعه بينهــا:
ــذ القــارئ بإحداهــا َ
ٌ
وج ْ
ٌ
ســائغ)(.)١١٥

ــر ت ََٰشــ َب َه َع َلينَــا ﴾( )١١٦و﴿ إِ َّن
وقــد قــرئ ﴿ :إِ َّن ال َب َق َ
ِ
ــر ت ََٰشــ َب َه َع َلينَــا ﴾)(.)١١٧
ال َب ْاق َ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
قــراءة ﴿ :ال َب َقـ َـر ﴾ ،بــدون األلــف وبفتــح القــاف ،ومل
خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــا ﴿ :ال َب ْا ِقـ َـر﴾
باأللــف وبكــر القــاف ،فإهنــا مــن الشــواذ ،قــرأ
عمــر ،وحممــد ذو َّ
الشــامة،
هبــا :عكرمــة ،وحييــى بــن َي ُ
وو َهيــب ،وابــن أيب عبلــة ،وهــارون عــن أيب عمــرو،
ُ
ِ
قســم(.)١١٨
وابــن م َ
ــر ﴾ فالبقــر:
قــال ابــن عــادل( :مــن قــرأ ﴿ :إِ َّن ال َب َق َ
اســم إن ،وهــو اســم جنــس .أمــا مــن قــرأ﴿ :إِ َّن
ِ
كالـــج ِامل ،مجاعــة
ــر﴾ فالباقــر :مجــع البقــر،
َ
ال َب ْاق َ
الـــج َمل .قــال قطــرب :يقــال جلمــع البقــرةَ :ب َقــر
َ
وب ِ
اقــر و َبا ُقــور و َب ْي ُقــور .وقــال األصمعــي :الباقــر:
َ
مجــع باقــرة ،قــال :وجيمــع َب َقــر عــى َبا ُقــورة ،حــكاه
النحــاس .قــال القرطبــي :والب ِ
اقــر وال َب َقــر وال َبي ُقــور
َ
ٍ
لغــات بمعنًــى واحــد ،والعــرب ت َُذكِّــره
وال َب ِقــر:
ٌ
وت َُؤنِّثــه؛ وإىل ذلــك ترجــع معــاين القــراءات يف:
﴿ ت ََٰش َب َه ﴾)(.)١١٩

املوضع التاسع عرش
ـر الــيءُ :م ْع َظ ُمــه .وقــد قــرئ
قــال ابــن دريــد( :و ُكـ ْ ُ
ِ
ِ
ر ُه م ُنهــم َلــ ُه
قولــه جــل وعــزَ ﴿ :وا َّلــذي ت َ
َــو َّ ٰل كُــ َ
َع َ
اب َعظِيــم ﴾(.)١٢١())١٢٠
ــذ ٌ
خترجيــه وتوجيهــه :القــراءة متواتــرة؛ فقــد قــرأ
ر ُه ﴾؛ بضــم الــكاف .أمــا بقيــة العــرة
يعقــوبُ ﴿ :كـ َ
ِ
ر ُه ﴾(.)١٢٢
فقرؤوهــا بالكــر ﴿ :كــ َ
قال أبو عبيدة معمر بن املثنى( :قوله تعاىل:
ِ
حتم َ
عظمــه؛ وهــو مصــدر
﴿ت َ
ــل ُم َ
ر ُه ﴾ أيَّ :
َــو َّ ٰل كــ َ
وفرقــوا بينــه وبــن
الكبــر مــن األشــياء واألمــورَّ .
فضمــوا هــذا فقالــوا :هــو
املوضع الثامن عرش
مصــدر الكبــر الســنُّ :
ِ
ِ
ر ُه ﴾؛ بالضمــة:
قــال ابــن دريــد( :وال َب َقــر :معروفــ ٌة؛ مــن ْ
ـر قومــه .وقــد قــرأ بعضهــمُ ﴿ :كـ َ
ــي ُكـ ْ ُ
األه ِّ
ِ
ِ
ِ
ــور ... .بمنزلــة مصــدر الكبــر الســن)(.)١٢٣
َ
ــر و َب ْي ُق ٌ
ــي .ومجــع ال َب َقــرَ :باق ٌ
ــر و َبق ٌ
والو ْح ِّ
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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قــال أبــو زكريــا الفــراء يف وجــه القــراءة بالضــم:
(وهــو وجــ ٌه جيــدٌ ىف النحــو؛ ألن العــرب تقــول:
فـ ٌ
ـان تـ َّ
ـم كــذا وكــذا؛ يريــدون أكثـ َـره)(.)١٢٤
ـول ُع ْظـ َ
وقــد رد أبــو جعفــر النحــاس عــى أيب زكريــا الفــراء
يف توجيهــه هــذا فقــال( :والــذي جــاء بــه الفــراء ال
حجــة فيــه؛ ألنــه قــد يكــون الــي ُء بمعنــى الــيء،
واحلركــ ُة فيهــا خمتلفــ ٌة .واألشــهر يف كالم العــرب يف
ِ
ـر :يف النســب ،يقــال :الــوال ُء
ـر .وال ُكـ ْ
مثــل هــذا :الكـ ْ
ُــر)(.)١٢٥
للك ْ
أيضــا فقــال( :قــاس
ور َّد عليــه أبــو منصــور األزهــري ً
ُــر عــى ال ُع ْظــم؛ وكال ُم العــرب عــى
الفــرا ُء الك ْ َ
غــره(.)١٢٦
ور ُّد النحـ ِ
ـري عــى الفــراء إنــا هــو
ـاس واألزهـ ِّ
قلــتَ :
مــن جهــة قياســه عــى ال ُع ْظــم فيــا نقلــه عــن العــرب،
واحلــال أن ذلــك خــاف األشــهر عنهــم ،وليــس ر ًّدا
للقــراءة الصحيحــة.
قــال الشــوكاين عــن الوجهــن( :قيــل :مهــا لغتــان.
وقيــل :هــو بالضــم :معظــم اإلفــك ،وبالكــر:
البــداءة بــه .وقيــل :هــو بالكــر :اإلثــم .فاملعنــى :إن
ـذاب
ـم اإلفــك مــن ال ُعص َبــة ،لــه عـ ٌ
الــذي ت ـولَّ ُمعظـ َ
عظيــم يف الدنيــا أو يف اآلخــرة أو فيهــا)(.)١٢٧
ٌ
املوضع العرشون
ـاوةُ :واحــدٌ ؛
قــال ابــن دريــد:
والر َبـ َ
والر ْبـ َ
(والر ْبـ ُ
ـو ُة َّ
ـو َّ
َّ
ـوةٌ.
ور ْبـ َ
ـو مــن األرض .وقــد قالــواِ :ر ْبـ َ
وهــو ال ُع ُلـ ُّ
ـو ٌة َ
ـوة ﴾ .فأمــا
ـوة ﴾( )١٢٨و﴿ إِ َ ٰل ُربـ َ
وقــد قــرئ ﴿ :إِ َ ٰل َربـ َ
ـوة ﴾:
ـوة ﴾ :فقــرأ بــه ابــن عبــاس .وأمــا ﴿ ِربـ َ
﴿ ُربـ َ
فــا أدري قــرئ بــه أم ال ؟)(.)١٢٩
خترجيــه وتوجيهــه :أمــا قــراءة الفتــح والضــم:
فقراءتــان صحيحتــان متواتــران .فقــد قــرأ ابــن عامــر
وعاصــم هــذا املوضــع مــن ســورة املؤمنــون:
ـوة ﴾
ـوة ﴾ بالفتــح .وقــرأه بقيــة العــرةُ ﴿ :ربـ َ
﴿ َربـ َ
بالضــم(.)١٣٠
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بــوة ﴾ التــي اســتفهم عنهــا
أمــا قــراءة الكــرِ ﴿ :ر َ
ابــن دريــد فهــي قــراء ٌة شــاذةٌ ،قــرأ هبــا ابــن عبــاس،
وســعيد بــن املســيب ،ونــر بــن عاصــم ،واحلســن
البــري ،واألعمــش ،واألصمعــي ،وأبــو إســحاق
الســبِيعي ،وغريهــم(.)١٣١
َّ
قــال األزهــري( :وأخــرين املنــذري ،عــن أيب العباس،
بــوةِ ،
بــوة.
ور َ
ور َ
قــال :فيهــا ثــاث لغــاتَ :ر َ
بــوةُ ،
ـوة؛ ألهنــا أكثــر يف اللغــة .قــال :والفتــح
واالختيــار ُربـ َ
لغــة متيــم) .ثــم قــالِ :
ـوة :لغـ ٌة ،وال جتــوز القــراءة
(ربـ َ
هبــا)(.)١٣٢
قلــت :وقــد أوردهــا ابــن مالــك فيــا ُقـ ِ
ـر َئ بالتثليــث
مــن حــروف القــرآن ،ثــم قــال( :وأمــا قــراءة الضــم:
فهــي لغــة قريــش)(.)١٣٣
املوضع احلادي والعرشون
قــال ابــن دريــد( :وال َقبِيـ ُـلِ :جيـ ٌـل مــن النــاس .وقــد
قــرئُ ﴿ :ق ُبــا ﴾( )١٣٤و﴿ ِق َبــا ﴾ .فمــن قــرأ:
مجــع َقبِ ٍ
يــل .ومــن قــرأ ﴿ ِق َبــا ﴾؛
﴿ ُق ُبــا ﴾؛ أراد:
َ
أرادُ :مقا َب َلــ ًة؛ واهلل أعلــم)(.)١٣٥
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان يف
املوضعــن َ
اللذ ْيــن ُذ ِك َرتــا فيــه هــذه اللفظــة مــن
القــرآن الكريــم.
ففــي موضــع ســورة األنعــام قــرأ نافــع وابــن عامــر
وأبــو جعفــرِ ﴿ :ق َبــا ﴾ بكــر القــاف وفتــح
البــاء .وقــرأ بقيــة العــرةُ ﴿ :ق ُبــا ﴾ بضــم القــاف
والبــاء(.)١٣٦
أمــا يف موضــع ســورة الكهــف :فقد قــرأ عاصــم ومحزة
والكســائي وخلــف وأبــو جعفــرُ ﴿ :ق ُبــا ﴾ بضــم
القــاف والبــاء ووافقهــم األعمــش يف هــذا املوضــع .
وقــرأ بقيــة العــرةِ ﴿ :ق َبــا ﴾ بكــر القــاف وفتــح
البــاء(.)١٣٧
وتوجيههــا عــى مــا أثبتــه ابــن دريــد يف
معنييهام(.)١٣٨

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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املوضع الثاين والعرشون
ـح َت ُه؛
وأسـ َ
قــال ابــن دريــد( :ويقــالَ :سـ َ
ـح َت الــي َء ْ
ســح َتكُم﴾( )١٩٣و
إذا
اســتأص َل ُه َهــاكًاَ ﴿ .ف َي َ
َ
ِ
﴿ َف ُيسح َتكُم﴾)(.)١٤٠
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
حفــص ومحــزة والكســائي ورويــس وخلــف:
﴿ َفيسـ ِ
ـح َتكُم ﴾؛ بضــم اليــاء وكــر احلــاء .وقــرأ بقيــة
ُ
ـح َتكُم﴾؛ بفتــح الياء واحلــاء(.)١٤١
العــرةَ ﴿ :ف َيسـ َ
ومهــا لغتــان عنــد العــرب؛ كــا رصح بــه أهــل اللغــة.
ــحتَه
قــال أبــو منصــور األزهــري( :مهــا لغتــانَ :س َ
ــحتَه؛ إذا اســتأصله)(.)١٤٢
وأس َ
ْ
وســبقه أبــو زكريــا الفــراء فقــال( :والعــرب تقــول:
ــح َت أكثــر
وس َ
ــح َت و َأ ْس َ
َس َ
ــح َت بمعنًــى واحــدَ .
ـتئصال يعنــي :يســتأصلكم بعــذاب)(.)١٤٣
وهــو االسـ َ
ِ
قــال ابــن زنجلــة( :مــن قــرأَ ﴿ :ف ُيســح َتكُم ﴾؛
ســح َتكُم﴾؛ فمــن
ــح َت .ومــن قــرأَ ﴿ :ف َي
َ
أس َ
فمــن ْ
ــح َت ( .)١٤٤
َس َ
ـحت :لغــة أهــل
السـ ْ
قــال نشــوان احلمــري( :يقــالُّ :
احلجــازِ .
ـحات :لغــة بنــي متيــم)(.)١٤٥
واإل ْسـ َ

املوضع الثالث والعرشون
ِ
ـت؛ كــا قالــوا:
ـوت َمائـ ٌ
قــال ابــن دريــد( :وقالــواَ :مـ ٌ
ِشــعر َش ِ
ــم
ــاع ٌر .وقــد قــرئَ ﴿ :أ َفإِ ْيــن ِّم َّ
ــت َف ُه ُ
ٌ
ِ
()١٤٧
()١٤٦
اخلَٰ ِلــدُ َ
ـــا ُت) .
ون ﴾ ؛ مــنَ :م َ
ــات َي َ
خترجيــه وتوجيهــه :القــراءة صحيحــ ٌة متواتــرةٌ؛ فقــد
قــرأ نافــع وحفــص ومحــزة والكســائي وخلــف:
ــت ﴾؛ بكــر امليــم .وفيهــا قــراء ٌة صحيحــ ٌة
﴿ ِم َّ
ــت ﴾؛
متواتــر ٌة أخــرى :قــرأ هبــا بقيــة العــرةُ ﴿ :م َّ
بضــم امليــم(.)١٤٨
ــت) ثــم:
ــوت َم ِائ ٌ
أمــا قــول ابــن دريــد( :وقالــواَ :م ٌ
ـات َيــ َـا ُت)؛ فمعنــاه :أنــه ُقـ ِ
ـر َئ بالكــر عــى
(مــنَ :مـ َ
الثــاين ،وبالضــم عــى األول؛ ومهــا لغتــان صحيحتــان
جاريتــان عــى لســان العــرب.

قــال أبــو منصــور األزهــري( :القــراءة العاليــة واللغــة
ات
ـت ﴾ .ومــن العــرب مــن يقــولَ :م َ
الفصيحــةُ ﴿ :مـ َّ
ِ
ـت َأ َدام .والقراءة:
ـت أ ُدو ُم ،ود ْمـ ُ
َيــ َـا ُت .ومثلــهُ :د ْمـ ُ
ــت ﴾؛ بكــر امليــم :فاشــية؛ وإن كان الضــم
﴿ ِم َّ
أفشــى)(.)١٤٩
ــت
قــال أبــو عــي الفــاريس( :األشــهر األقيــسُ :م ُّ
ـت َت ُقـ ُ
ـوف؛ وكذلك
فت َت ُطـ ُ
ـول ،و ُط ُ
وت؛ مثــلُ :قلـ ُ
ـم ُ
تَــ ُ
ـتمر عــى ضــم الفــاء منــه .والكــر شــا ٌّذ يف
هــذا يسـ ُّ
القيــاس ،وإن مل يكــن يف االســتعامل كشــذوذ ال ُي َجــدَّ ع
فح ِذ َفــت الــذال واليــاء]
ـــجدَّ ع؛ ُ
[= أراد :الــذي ُي َ
ونحــوه ممــا َّ
شــذ عــن االســتعامل والقيــاس(.)١٥٠

املوضع الرابع والعرشون
ـجنًا.
قــال ابــن دريــد:
ـجنْ ُت ُه َسـ ْ
ـج ُن :مصــدر َسـ َ
(والسـ ْ
َّ
ـب إِ َ َّل﴾(.)١٥٢())١٥١
وقــد قــرئ:
﴿الســج ُن َأ َحـ ُّ
َّ
خترجيــه وتوجيهــه :القــراءة صحيحــ ٌة متواتــرةٌ؛ فقــد
الســج ُن ﴾؛ بفتــح الســن .وفيهــا
قــرأ يعقــوبَّ ﴿ :
قــراء ٌة صحيحــ ٌة متواتــر ٌة أخــرى :قــرأ هبــا بقيــة
الســج ُن ﴾؛ بكــر الســن(.)١٥٣
العــرةِّ ﴿ :
الســج ُن﴾
قــال النحــاس( :وروي أن الزهــري قــرأَّ ﴿ :
ـب إ َّيل .ومــن قرأهــا بالكــر
ـج َن أحـ ُّ
ومعنــاه :أن ُأسـ َ
فمعنــاه عنــده :موضــع الســجن)(.)١٥٤
وقــال أبــو حيــان( :والتقديــر بكــر الســن :دخــول
ــج َن؛ أي:
الســجن .وأمــا بالفتــح :فهــو مصــدر َس َ
أحــب إيل)(.)١٥٥
إيــاي يف الســجن؛
ــهم
ُّ
َ
حبس ُ
ُ
املوضع اخلامس والعرشون
َّــا ا ُمل ِ
رشك َ
ُــون
قــال ابــن دريــد( :وقــد قــرئ ﴿ :إِن َ
ِ
ـس :املصــدر،
ن ََجــس﴾( )١٥٦و﴿ ن ْجــس ﴾ .وكأن الن ََّجـ َ
ن ِ
ــاس .واالســم:
ــس َب ِّ ُ
أنج ٌ
ــن الن ََّجــس .واجلمــعَ :
َج ٌ
اســة)(.)١٥٧
الن ََّج َ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
قــراءة ﴿ :ن ََجــس ﴾؛ بفتــح النــون واجليــم ،ومل خيالــف

وتوجيها
وختريـجا
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يف ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــا ﴿ :نِ ْجــس ﴾؛ بكرس القــرآن(.)١٦٤
النــون وإســكان اجليــم؛ فإهنــا مــن الشــواذ قــرأ هبــا:
املوضع السابع والعرشون
الضحــاك وأبــو حيــوة(.)١٥٨
ـون قــال ابــن دريــد( :والـــجم ُل :الـــحب ُل مــن ِ
قــال الســمني احللبــي( :قولــه تعــاىل ﴿ :إِ َّنـ َـا ا ُمل ِ
رش ُكـ َ
القنَّــب
َْ
ُ َّ
نَجــس ﴾ :عــى املبالغــة ،ج ِعلــوا نفــس النَّجــس ،أو ال َغ ِليــظ ،هكــذا ُفــر يف قــراءة مــن قــرأ ﴿ :ح َّتـ ِ
ـج
ـى َيلـ َ
َ
َ
ُ
َ
َ ٰ
ِّ
ِ
ِ
ِ
جل َّم ُ
ــم اخل َيــاط ﴾( ،)١٦٥واهلل أعلــم)(.)١٦٦
ــل ِف َس ِّ
عــى حــذف مضــاف .وقــرأ أبــو حيــوة ﴿ :ن ْجــس﴾؛ ا ُ
اســم خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
ووجهــه :أنــه
بكــر النــون وســكون اجليــم.
ُ
ُ
ِ
ِ
فاعـ ٍ
جل َمـ ُـل ﴾؛ بفتــح اجليــم وبفتــح امليــم خمففـ ًة؛
ـل يف األصــل عــى َفعــل ،مثــل :كَتــف وكَبِــد ،ثــم قــراءة ﴿ :ا َ
ـف بســكون عينــه بعــد إتبــاع فائــه ،وال بــد مــن ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــا:
ُخ ِّفـ َ
ٍ
ٍ
جل َّمـ ُـل ﴾ بضــم اجليــم وبفتــح امليــم مشــدد ًة فإهنــا
حــذف موصــوف حينئــذ قا َمـ ْ
ـت هــذه الصفـ ُة مقا َمــه ﴿ ،ا ُ
ـق نِـــجس أو ِج ِ
مــن الشــواذ ،قــرأ هبــا :عــي بــن أيب طالــب ،وابــن
ـج ٌس)(.)١٥٩
أي :فريـ ٌ
نس نــ ْ
ٌ
ْ ٌ
عبــاس ،وســعيد بــن جبــر ،وجماهــدَّ ،
والشــعبي،
الشـ ِّ
وقتــادة ،وابــن ِّ
عمــر ،وأبــو ِمـــج َلز،
املوضع السادس والعرشون
ـخري ،وابــن َي ُ
ِ
ِ
قســم،
ـح؛ أي :وأبــو َر ِزيــن ،وابــن ُم َ
ـج َف ُال :مــا َج َف َل ْتـ ُه الريـ ُ
قــال ابــن دريــد( :والــ ُ
ـــحيصن ،وابــن م َ
ـب وأبــان(.)١٦٧
ذه َبـ ْ
ـت بــه .وكان ُرؤب ـ ُة يقــرأَ ﴿ :ف َأ َّمــا َّ
الز َبــدُ َف َي َ
َ
ذهـ ُ
ِ
ُج َف ً
الـــج َمل
الريــح .قــال أبــو فعــى القــراءة املتواتــرة :يكــون معنــاه:
َـــجف ُله
َ
ُ
ــال﴾( ،)١٦٠ويقــول :ت ْ
املعــروف.
حاتــم :وهــذا مــن جهــل ُرؤبــ َة بالقــرآن)(.)١٦١
خترجيــه وتوجيهــه :قراءهتــا بالــام قــراء ٌة شــاذةٌ؛ وعــى القــراءة الشــاذة :يكــون معنــاه عــى مــا ب َّينــه
الـــح ْبل الغليــظ ،وهــو َح ْبــل
واحلــال أن القــراء العــرة اتفقــوا عــى قراءهتــا ابــن دريــد ،مــن أنــه:
َ
ِ
﴿ج َفــا ًء﴾؛ ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم .الســفينة الــذي يقــال لــه :ال َق ْلــس ،وهــو ح َب ٌ
ــال
باهلمــزةُ :
ـم َلة؛ هكــذا فــره ثعلــب .وقيل:
أمــا القــراءة املتواتــرة باهلمــز فهــي مــن الــ ُ
ـمع ُجــ ْ
ـجفاء :وهــو جمموعـ ٌة؛ َجــ ْ
الـــح ْبل الــذي ُيص َعــد بــه يف الن َّْخــل(.)١٦٨
الز َبــدُ ُجفــا ًء؛ َأي هــو
ــب َّ
َ
الســ ْيل .يقــالَ :ذ َه َ
مــا نفــاه َّ
()١٦٢
ـوج فيــه:
ـم الــذي يكــون الولـ ُ
السـ ِّ
مدفو ًعــا عــن مائــه  .وتأويلــه يف اآليــة عــى ثالثــة وســبق بيــان معنــى َّ
أقــوال :أحدهــا :يعنــي ُم َ
نشــ ًّقا .الثــاين :جاف ًيــا عــى يف املوضــع الســادس؛ ص (.)٧
ِ
واملــراد مــن القراءتــن مــا قالــه الفخــر الــرازي( :لــ َّـا
وجــه األرض .الثالــثَ :مرم ًّيــا(.)١٦٣
ـف اهللُ تعــاىل دخو َلـــهم اجلن ـ َة عــى حصــول هــذا
بــن معناهــا ابــن َو َقـ َ
أمــا القــراءة الشــاذة بالــام :فقــد َّ
دريــد فيــا أثب َتــه .وقــد ع َّلــق أبــو حيــان عــى قــراءة الــرط ،وكان هــذا رش ًطــا ُمــ ً
ـت يف العقول
ـحال ،و َث َبـ َ
ِ
ُ
دخولم
ب أن يكــون
ـم
َ
ـمحال َو َج َ
وقوف عــى الــ ُ
رؤبــة هــذه بنقلــه كال ًمــا عــن أيب حات ـ ٍم نفســه فقــال :أن الــ َ
(وقــرأ رؤبــةُ ﴿ :ج َفـ ً
مأيوســا منــه قط ًعــا)(.)١٦٩
ـال ﴾ بالــام بــدل اهلمــزة ،مــن اجلن ـ َة
ً
ِ
وفر َق ْت ـ ُه.
ـح السـ َ
قوهلــمَ :ج َف َلــت الريـ ُ
ـحاب ،إذا مح َل ْت ـ ُه َّ
قــر ُأ بقــراءة رؤبــة؛ ألنــه كان املوضع الثامن والعرشون
وعــن أيب حاتــم :ال ُي َ
ِ
ُ
يــع
يــأكل
لم ٌ
الفــأر -يعنــي :أنــه كان أعراب ًّيــا جاف ًيــا .-قــال ابــن دريــد( :وقــد قــرئَ ﴿ :وإِنَّــا َ َ
َ
ِ
ِ
و﴿حــذ ُر َ
ر قــراء ُة األعــراب يف َحــاذ ُر َ
ون﴾؛ أي:
تأه ُبــون.
وعــن أيب حاتــم ً
ون﴾()١٧٠؛ أيُ :م ِّ
َ
أيضــا :ال تُعتَــ ُ
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وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ

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

َخ ِائ ُفــون)(.)١٧١
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
ـخ ْل ٍ
وخ َلــف وهشــام بــ ُ
عاصــم ومحــزة والكســائي َ
ف
ٍ
عنــه﴿ :ح ِ
ــاذ ُر َ
بألــف بعــد احلــاء .وقــرأ بقيــة
ون﴾؛
َ
ِ
﴿حــذ ُر َ
ون﴾؛ بغــر ألــف(.)١٧٢
العــرةَ :
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام(.)١٧٣

املوضع التاسع والعرشون
ِ
معــروف .ويقــال:
ص:
ٌ
قــال ابــن دريــد( :الـــح ْر ُ
ِ
ِ
وحـ ِ
ص َيـ ِ
ص ح ْر ًصــا.
ص َيـ َـر ُ
ـر َ
ص ح ْر ًصــاَ ،
ـر ُ
َحـ َـر َ
وقــد قــرئ ﴿ :إِن َت ِ
ــى ُهدَ ٰ ُىــم ﴾( )١٧٤و
ــرص َع َ ٰ
ِ
َرس أكثر)(.)١٧٥
﴿ إن َت َرص ﴾ ،والك ُ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
قــراءةَ ﴿ :ت ِ
ــرص ﴾؛ بكــر الــراء؛ ومل خيالــف يف
ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاَ ﴿ :تـ َـرص ﴾؛ بفتحها
فإهنــا مــن الشــواذ ،قــرأ هبــا :إبراهيــم النخعــي،
واحلســن البــري ،وأبــو حيــاة ،وأبــو حيــوة ،وأبــو
الب ْه َســم(.) ١٧٦
ََ
ص
ــر َ
قــال أبــو الفتــح ابــن جنــي( :فيــه لغتــانَ :ح َ
ِ
ِ
أحــرص.
ــت
حيــرص ،وهــي أعالمهــا،
وحر ْص ُ
َ
ـح ِ
ار َصة ،وهــي التــي
وكالمهــا مــن معنــى الســحابة الــ َ
ِ
ِ
ـر وجـ َه األرض  ...فكذلــك الـــح ْرص ،كأنه ينال
تَقـ ُ
ِ
ـص
صاح َبــه مــن نفســه؛ لشــدة اهتاممــه بــا هــو َح ِريـ ٌ
ـتقر فِكـ ِ
ـره)(.)١٧٧
عليــه ،حتــى يــكاد َيــ ُ
ـح ُّت ُمسـ َ
والكــر يف مضارعهــا هــي اللغــة األكثــر ،كــا
ورصح اهلــذيل بقولــه( :والباقــون
قــال ابــن دريــدَّ .
بكرسمهــا ،وهــو االختيــار؛ ألنــه أشــهر)( .)١٧٨وقــال
ابــن عــادل( :وهــي اللغــة الغالبــة ،لغــة احلجــاز)(.)١٧٩
أمــا التــي بالفتــح يف مضارعهــا فقــد قــال الزخمــري
( :وهــي ُل َغ َّي ـ ٌة)()١٨٠؛ تقليـ ً
ـا مــن رسياهنــا عــى ألســنة
العــرب ،وإن كانــت مســموع ًة فيهــم.

املوضع الثالثون
(وحـ ِ
الر ُجـ ُـل َح َر ًضــا؛ إذا طــال
قــال ابــن دريــدَ :
ـر َض َّ
وسـ َق ُمه .ويقــالَ :ر ُجـ ٌـل َحـ َـر ٌض و َقــو ٌم َح َر ٌض؛
ـمه َ
َهــ ُّ
ـف؛ الواحــد واجلمع
ـف و َقــو ٌم َد َنـ ٌ
كــا يقــالَ :ر ُجـ ٌـل َد َنـ ٌ
()١٨١
ـى َت ُكـ َ
ـون َح َر ًضــا ﴾
فيــه ســوا ٌء .وقــد قــرئَ ﴿ :ح َّتـ ٰ
و﴿ َح ِر ًضــا ﴾ إن شــاء اهلل)(.)١٨٢
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
قــراءةَ ﴿ :ح َر ًضــا ﴾؛ بفتــح الــراء ،ومل خيالــف يف ذلــك
أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاَ ﴿ :ح ِر ًضــا ﴾؛ بكرسهــا
فإهنــا مــن الشــواذ(.)١٨٣
فتوجيــه املتواتــرة منهــا :أهنــا عــى املصدريــة .أمــا
الشــاذة :فعــى أهنــا صف ـ ٌة .ولذلــك قــال الزخمــري:
(قولــه ﴿ :حر ًضــا ﴾؛ يعنــي :م ِ
شــف ًيا عــى اهلــاك؛
ُ
ََ
ويســتوي فيــه الواحــد واجلمــع واملذكــر واملؤنــث؛
ـح ِرض
ألنــه مصــدر)( .)١٨٤وقــال الــرازي( :وأمــا الــ َ
بكــر الــراء :-فهــو الصفــة)(.)١٨٥ومعنــى ذلــك عــى مــا أثبتــه ابــن دريــد .واملقصــود:
اإلنــكار عــى يعقــوب عليــه الســام صــدًّ ا لــه عــن
مداومــة ذكــر يوســف عليــه الســام عــى لســانه؛ ألن
ِذكــره باللســان يفـ ِ
ـي إىل دوام حضــوره يف ذهنــه .ويف
ُ
َ
أمرا ال
ـح َرض :تعريـ ٌ
جعلهــم الغايــة الــ َ
ـض بأنــه َيذ ُكـ ُـر ً
ِ
وجـ ٌه إىل
ـع يف تداركــه؛ فأجاهبــم :بــأن ذكـ َـره هــذا ُم َّ
طمـ َ
َ
()١٨٦
اهلل؛ دعــا ًء بــأن َيـ ُـر َّده عليــه .
املوضع احلادي والثالثون
ِ
ـح َلل .والـــح ْر ُم:
ـح َرا ُم :ضد الــ َ
قال ابــن دريد( :والــ َ
ٍ
ضــد الــ ِ
()١٨٧
ـح ِّل .ويف التنزيــلَ ﴿ :و َحـ َـرا ٌم َع َ ٰل َقر َيــة ﴾
ـى َقريـ ٍ
ِ
ـة ﴾)(.)١٨٨
﴿ َوحـ ْـر ٌم َعـ َ ٰ َ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
شــعبة ومحــزة والكســائيَ ﴿ :و ِحـ ْـر ٌم ﴾؛ بكــر احلــاء
وإســكان الــراء ،مــن غــر ألـ ٍ
ـف بعدمهــا .وقــرأ بقيــة
ٍ
وألــف
ــرا ٌم ﴾؛ بفتــح احلــاء والــراء،
العــرةَ ﴿ :و َح َ
بعدمهــا(.)١٨٩

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام(.)١٩٠

املوضع الثاين والثالثون
ِ
ِ
ـم املــرأة؛ ثــم صــارت
قــال ابــن دريــد:
ـمَ :رحـ ُ
(والرحـ ُ
َّ
ــر يف التنزيــل:
ُ
أســباب القرابــة أرحا ًمــا .وكــذا ُف ِّ
ِ
ِ
()١٩١
﴿ َوا َّت ُقــو ْا اللََّ ا َّلــذي ت ََســا َء ُل َ
رحــا َم ﴾
ون بِــه َواألَ َ
بالـــج ِّر فقــد
بالن َّْصــب .ومــن قــرأ عنــد البرصيــن
َ
ـح َن ) (.)١٩٢
َل َ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
رحــا ِم ﴾؛ باجلــر .وقــرأ بقيــة العــرة:
محــزةَ ﴿ :واألَ َ
رحا َم ﴾؛ بالنصب(.)١٩٣
﴿واألَ َ
َ
أمــا قــراءة اجلمهــور بالنصــب :فهــي عــى العطــف
باألمــر بالتقــوى؛ يعنــي :اتقــوا اهللَ واتقــوا األرحــا َم أن
تقطعوهــا(.)١٩٤
أمــا قــراءة محــزة باجلــر :فمعناهــا :تســاءلون بــه
والر ِح ِم.
وباألرحــا ِم؛ عــى نحــو قوهلــم :أســألك بــاهللِ َّ
قــال ابــن زنجلــة( :قــد أنكــروا هــذا وليــس بمنكــر؛
ألن األئمــة أســندوا قراءهتــم إىل النبــي صــى اهلل عليــه
ضمر
ـم َ
وســلم ،وأنكــروا أن الظاهـ َـر ال ُيع َطــف عىل الــ ُ
جرور إال بإظهــار اخلافــض؛ وليــس بمنكــر .وإنام
ـم ُ
الــ َ
ضمر الــذي مل
الظاهــر عــى
ــف
املنكــر :أن ُيع َط َ
الـــم َ
ُ
ُ
َيــ ِ
ـجر لــه ِذكـ ٌـر)(.)١٩٥
وعليــه؛ فــإن قــول ابــن دريــد( :ومــن قــرأ عنــد
ـار منــه عىل
ـج ِّر :فقــد َلــ َ
البرصيــن بالــ َ
ـح َن) :فهــو إخبـ ٌ
مجهــور أهــل البــرة مــن النحــاة؛
مــا يذهــب إليــه
ُ
كســيبويه واملــازين( .)١٩٦وتبعهــم يف ذلــك مجاع ـ ٌة مــن
املفرسيــن؛ كالزخمــري( )١٩٧وابــن عطيــة()١٩٨؛ مــن
إنكارهــم للقــراءة الصحيحــة املتواتــرة عــن محــزة
باجلــر .وعلــة ذلــك عندهــم أمــران(:)١٩٩
ـض مــن إمجــاع النحويــن عــى
ـر بــه البعـ ُ
األول :مــا عـ َّ َ
ـر عــى ضمـ ٍ
ـف اس ـ ٍم ظاهـ ٍ
ـر يف حالــة
أنــه َيق ُبــح عطـ ُ
اجلــر دون إعــادة اخلافــض(.)٢٠٠
ً
حلــف ،وقــد
ســؤال بالرحــم ،وهــو
الثــاين :أن فيــه
ٌ
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هنــى النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــن احللــف بغــر
اهلل(.)٢٠١
واجلــواب عــن ذلــك -بعــد التســليم بــأن قــراءة اجلــر
قــد توفــرت فيهــا أركان احلكــم بصحتهــا وتواترهتــا
واحلكــم بقرآنيتهــا -يف النقــاط اآلتيــة:
* أن طعــن مجهــور البرصيــن ال يعنــي اإلمجــاع عــى
الزجــاج
عــدم صحــة القــراءة وضعفهــا ،فحكايــة َّ
()٢٠٢
لإلمجــاع عىل مــا ذهــب إليــه البرصيــون يف املســألة
ـوض بــا حــكاه ابــن األنبــاري مــن اخلــاف الواقع
منقـ ٌ
فيهــا بــن املدرســتني الكوفيــة والبرصيــة(.)٢٠٣
عــار ٌض بطعــن الكوفيــن يف
* أن طعــن البرصيــن ُم َ
طعنهــم ،ومعهــم :يونــس ،واألخفــش ،وابــن مالــك،
ــت الكثــر ُة
وأبــو حيــان ،وغريهــم( .)٢٠٤ولــو ُج ِع َل ْ
ــت ك َّفــ ُة الكوفيــن.
لرج َح ْ
ميزانًــا َ
ـر التكافــؤ والرجحــان بالكثــرة حكـ ًـا يف
* لــو مل ُيعتـ َ
ـم يف ذلــك كال ُم العــرب ،وقــد ورد يف
ذلــك كان احلاكـ ُ
ـواز هــذه
أشــعار العــرب مــا يكفــي أن يكــون ُمثبِ ًتــا جـ َ
ـوى.
ـوي وال تتقـ َّ
املســألة( ،)٢٠٥وإال فــإن القــراءة :تُقـ ِّ
* أن مــن اعــرض مــن البرصيــن عــى مــا ورد يف
أشــعار العــرب بالــرورة ســقنا لــه مــن القــرآن
الكريــم نظــر ذلــك؛ قــال أبــو شــامة( :ويف القــرآن:
ِ ِ
ِ
ــرا ِم﴾()٢٠٦؛
قولــه تعــاىلَ :
حل َ
ُفــر بِــه َوا َملســجد ا َ
﴿وك ُ
أي :وبحرمــة املســجد احلــرام .وال حاجــة أن ُيع َطــف
ـي وغــره .وال عــى
عــى ســبيل اهلل ،كــا قالــه أبــو عـ ٍّ
الشــهر احلــرام ،كــا قالــه الفــراء؛ لوقــوع الفصــل بــن
املعطــوف واملعطــوف عليــه ،وإن كان لــك ٍُّل وجــ ٌه
صحيــح)(.)٢٠٧
ٌ
* أن هــذه القــراءة مل يتفــرد هبــا محــزة ،بــل قــرأ هبــا
معــه :جماهــد ،والنخعــي ،وقتــادة ،وأبــو َر ِزيــن،
وحييــى بــن و َّثــاب ،وطلحــة ،واألعمــش ،وأبــو
صالــح ،وغريهــم(.)٢٠٨
* أن الســؤال بالرحــم ليــس َق َسـ ًـا؛ وذلــك أن الســؤال
بــاهلل غــر ال َق َســم بــه؛ والســؤال بالرحــم غــر ال َق َســم

وتوجيها
وختريـجا
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ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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فصلــه ابــن تيميــة(.)٢٠٩
هبــا ،عــى مــا َّ
ـم فجوابــه :أنــه
* لــو س ـ َّلمنا أن الســؤال بالرحــم َق َسـ ٌ
عــى حكايــة مــا كانــوا عليــه ،وعــى اإلخبــار عــن
طريقتهــم التــي يســلكوهنا(.)٢١٠
املوضع الثالث والثالثون
ـم مــن قوهلــم :مـ ٌ
ـكان
قــال ابــن دريــد( :والـ َّـر ْو ُح :اسـ ٌ
َلف
ور ْو ُح اإلنســان ُمـــخت ٌ
ـح؛ أيَ :ط ِّيـ ُ
َر ِّيـ ٌ
ـب الـ َّـر ْوح ُ ...
ِ
ـمه.
فيــه؛ فقــال قــو ٌم :هــي َن ْف ُســه التــي يقــوم هبــا جسـ ُ
ـاف النَّ ْفــس .وقــد قــرئ:
وقــال آخــرون :الـ ُّـر ْو ُح ِخـ ُ
( .)٢١٢
()٢١١
حيــان ﴾)
حيــان ﴾ ﴿ َفـ َـروح َو َر َ
﴿ َفـ ُـروح َو َر َ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد
ــروح ﴾؛ بضــم الــراء .وقــرأ بقيــة
قــرأ رويــسَ ﴿ :ف ُ
ــروح ﴾؛ بفتحهــا(.)٢١٣
العــرةَ ﴿ :ف َ
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام(.)٢١٤
املوضع الرابع والثالثون
ـروف .يقــال :حــزن
ـح ْزن :معـ ٌ
قــال ابــن دريــد( :والــ ُ
وح َزنًــا .وقــد قــرئ ﴿ :إِن ََّمــا َأشــكُو ْا
َي
َ
ـــحز ُن ُح ْزنًــا َ
ــزن إِ َل اللَِّ ﴾(َ ﴿ )٢١٥و َح َ ِ
ِ
ن ﴾)(.)٢١٦
ــز ٓ
َب ِّثــي َو ُح ٓ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
قــراءةَ ﴿ :و ُح ْ ِ
ن ﴾؛ بضــم احلــاء وإســكان الــزاي؛
ــز ٓ
ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم(.)٢١٧
أمــا قراءهتــاَ ﴿ :و َح َ ِ
ن ﴾؛ بفتــح احلــاء والــزاي
ــز ٓ
م ًعــا؛ فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا :احلســن البــري،
الب ْه َســم ،وأبــو حيــاة،
وعيســى بــن عمــران ،وأبــو َ َ
وكــرداب(.)٢١٨
ويف توجيههــا قــوالن حكامهــا الشــوكاين بقولــه( :قال
الـــح ْزن -بالضــم والســكون:-
بعــض أهــل اللغــة:
ُ
ـح َزن -بفتحتــن :-ضــد الفــرح .وقــال
البــكاء .والــ َ
أكثــر أهــل اللغــة :مهــا لغتــان بمعنًــى)(.)٢١٩

املوضع اخلامس والثالثون
ِ
ــا؛
(ح َط ْم ُ
قــال ابــن دريــدَ :
ــت الــي َء َأحط ُمــ ُه َح ْط ً
ِ
يم ُن
إذا ك ََستُــه .وقــد قــرئَ ﴿ :ل َيط َمنَّكُــم ُســ َل َٰ
َو ُجنُــو ُد ُه﴾( .)٢٢٠قــال :وكان أبــو عمــرو بــن العــاء
ي ِّط َمنَّكُــم ﴾؛ ويقــول:
يعج ُ
َ
ــب ممــن قــرأَ ﴿ :ل ُ َ
ِ
يــم للــيء اليابــس ،نحــو الزجــاج ومــا
إنــا التَّحط ُ
أشــبهه(.)٢٢١
خترجيه وتوجيهه :قرأ رويس بسكون نون التوكيد
يطِ َمنْكــم﴾ وقــرأ بقيــة القــراء العــرة مجيعهــم :
﴿ال َ ْ
ِ
﴿ َل َيط َمنَّ ُكــم ﴾؛ بفتــح اليــاء وإســكان احلــاء وكــر
ي ِّط َمنَّ ُكــم ﴾ ؛ بضــم
الطــاء خمففـ ًة .أمــا قراءهتــاَ ﴿ :ل ُ َ
اليــاء وفتــح احلــاء وكــر الطــاء مشــددةً؛ فإهنــا مــن
الشــواذ؛ قــرأ هبــا :احلســن البــري ،وقتــادة ،وأبــو
رجـــــــاء ،واألعمــش ،وعيســى بــن عــــــــــــمر،
ونــــــــوح القــايض ،وعــن املطــــــــوعي ﴿ال
ي ِّط َمنَّكــم ﴾بضــم اليــاء وفتــح احلــاء وتشــديد الطــاء
َُ
والنــون (.)٢٢٢
بــن معناهــا ابــن دريــد
أمــا القــراءة املتواتــرة :فقــد َّ
عــى مــا أثبتــه .وأمــا الشــاذة :فهــي عــى املضــارع من:
ـح ْطم(.)٢٢٣
ـم)؛ ُشــدِّ َد ْت عــى املبالغــة مــن الــ َ
َ
(ح َّطـ َ

املوضع السادس والثالثون
ِ
ِ
ِ
ِ
ـح ُّل:
ـح ُّل و الـــح ُّل و الــ َ
ـح ْ ُل و الــ ُ
قال ابن دريد( :الــ َ
ِ
()٢٢٤
ـروف .وقــد قــرئ﴿ :مــن ُح ِل ِّي ِهــم﴾
معـ ٌ
ِ
َ ِ
ـي :فجمــع َحـ ْ
ـي؛ كــا قالــوا:
و﴿ح ْلي ِهــم﴾ .فأمــا ُحـ ٌّ
ِ
ـس مــن
ـح ْ ُل :مــا ُلبِـ َ
وســبِ ٌّي .والــ َ
وسـ ْب ٌي ُ
َثــدْ ٌي و ُثــد ٌّيَ ،
ـب أو فضـ ٍ
ذهـ ٍ
ـة أو جوهــر)(.)٢٢٥
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ
يعقــوبَ ﴿ :ح ْل ِي ِهــم ﴾؛ بفتــح احلــاء وإســكان الــام
وكــر اليــاء خمفف ـ ًة .وقــرأ بقيــة العــرة -خــا محــزة
والكســائيُ ﴿ :-ح ِل ِّي ِهــم ﴾؛ بضــم احلــاء وكــر الــام
وكــر اليــاء مشــددةً .وفيهــا قــراء ٌة صحيحـ ٌة متواتــر ٌة
ثالثـ ٌةِ ﴿ :ح ِل ِّي ِهــم ﴾؛ بكــر احلــاء والــام ،وكــر الياء

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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مشــددةً ،وهــي التــي قــرأ هبــا محــزة والكســائي(.)٢٢٦
قــال أبــو منصــور األزهــري( :مــن قــرأَ ﴿ :ح ْل ِي ِهــم﴾:
ويمــع :ح ِليــا ِ
وح ِل َّيــا ،واألصــل فيهــا
ُ ًّ
فهــو واحــدَ ُ ،
الضــم؛ ألنــه ُجِــع عــى ( ُف ُعــول) .ومــن كــر احلــاء:
فإلتباعــه الكــر َة التــي يف الــام واليــاء)(.)٢٢٧

املوضع السابع والثالثون
ِ
ِ
()٢٢٨
قــال ابــن دريــد( :وقــد قــرئ ﴿ :ع َٰظــا نَّخـ َـرة ﴾
ِ
ِ
ــرة ﴾؛ أراد :باليــ ًة،
ــرة ﴾ .فمــن قــرأ ﴿ :نَّخ َ
و﴿ نَاخ َ
ِ
ــرة ﴾؛ أراد :أن الريــح
واهلل أعلــم .ومــن قــرأ ﴿ :نَاخ َ
ِ
ِ
ـي منهــا َب ِق َّيــة)(.)٢٢٩
تَنخـ ُـر فيهــا فيــا يقــال؛ ألنــه قــد َبقـ َ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
بخ ٍ
شــعبة ،ومحــزة ،والكســائي ُ
لــف عــن الــدوري،
ٍ
وخ َلــف ﴿ :ن ِ
ورويــسَ ،
َاخـ َـرة ﴾؛ بألــف بعــد النــون.
ِ
وقــرأ بقيــة العــرة ﴿ :نَّخـ َـرة ﴾؛ بغــر ألــف(.)٢٣٠
وتوجيههام عىل ما أثبته ابن دريد يف معنييهام(.)٢٣١
املوضع الثامن والثالثون
قــال ابــن دريــدَ :
ف الطائـ ُـر بجناحيــه؛ إذا أرسع يف
(خ َط َ
ِ
ِ
ف َخ ْط ًفــاَ ،
ف،
ف َيـــخ َط ُ
وخط َ
ف يـــخط ُ
الطــرانَ .خ َط َ
ٍ
واملصــدر :الــ َ
ـخ ْطف؛ لغتــان فصيحتــان .وك ُُّل أخــذ يف
رسعـ ٍ
ـف .وقــد قــرئ:
ـة :فهــو َخ ْطـ ٌ
ف ﴾)(.)٢٣٣
بص ُهم ﴾( )٢٣٢و﴿ َيطِ ُ
﴿ َي َط ُ
ف َأ َٰ َ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
ــف ﴾؛ بفتــح الطــاء ،ومل خيالــف يف
قــراءةَ ﴿ :ي َط ُ
ذلــك أحــدٌ منهــم.
ِ
ــف ﴾؛ بكرسهــا ،فإهنــا مــن
أمــا قراءهتــاَ ﴿ :يط ُ
الشــواذ ،قــرأ هبــا :أنــس بــن مالــك ،واحلســن
والـــجحدَ ري(.)٢٣٤
البــري ،وجماهــد ،وقتــادة،
َ
ومهــا لغتــان فصيحتــان كــا قــال ابــن دريــد؛ ولكــن
األوىل أعــى وأشــهر ،ومهــا بمعنًــى واحــد.
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املوضع التاسع والثالثون
ــف فــانٍ،
ٌ
قــال ابــن دريــد( :وجــاء
فــان َخ ْل َ
ِ
ٍ
وخ َ
فــان؛ إذا جــاء بعــده .وقــد قــرئ ﴿ :ال
ف
ــا َ
َيل َب ُث َ
ــك ﴾( )٢٣٥و﴿ ِخ َل َف َ
ــون َخ ْل َف َ
ــك ﴾)(.)٢٣٦
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ
نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وشــعبة وأبــو جعفــر:
﴿ َخ ْل َفـ َ
ـك ﴾؛ بفتــح اخلــاء وإســكان الــام  ,ووافقهــم
ابــن حميصــن واليزيــدي  .وقــرأ بقيــة العــرة:
﴿ ِخ َل َف َ
ــك ﴾؛ بكــر اخلــاء وفتــح الــام وألــف
بعدهــا(.)٢٣٧
قــال أبــو عبيــدة معمــر بــن املثنــى( :قولــهَ ﴿ :وإِ ًذا ال
ِ
ـع ﴿ َيل َب ُثـ َ
َيل َب ُثـ َ
ـون ِخ َل َفـ َ
ـون ﴾؛ عــى التقديــم
ـك ﴾ُ :رفـ َ
ِ
والتأخــر ،كقولــك :وال يلبثــون خ َل َ
فــك إ ًذا ،أي:
بعــدك  ...ويقــرؤه آخــرونَ ﴿ :خ ْل َف َ
ــك ﴾؛ واملعنــى
واحــدٌ )(.)٢٣٨
وقــال أبــو عــي الفــاريس( :فمــن قــرأَ ﴿ :خ ْل َفـ َ
ـك ﴾
و﴿ ِخ َل َفـ َ
ـك ﴾ :فهــو يف تقديــر القراءتــن مجي ًعــا عــى
ِ
َ
خروجـ َ
ـك(.)٢٣٩
يلبثون بعــد
حــذف املضــاف ،كأنــه :ال
املوضع األربعون
ـدوانَ -يعــدُ و
قــال ابــن دريــد( :و َعــدَ ا عليــه -مــن ال ُعـ َ
ـار .وقــد قــرئ:
َعــدْ ًوا و ُعــدُ ًّوا وعُدْ َوا ًنــا؛ إذا َجـ َ
ـدوا بِ َغـ ِ
ـر ِعلــم ﴾( )٢٤٠و﴿ ُعــدُ ًّوا ﴾؛
﴿ َف َي ُس ـ ُّبو ْا اللََّ َعـ َ
أيَ :ت َعدِّ ًيــا ،واهلل أعلــم)(.)٢٤١
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ
يعقــوب ﴿ :عُــدُ ًّوا ﴾؛ بضــم العــن والــدال ،وفتــح
ـدوا ﴾؛ بفتــح
الــواو مشــددةً .وقــرأ بقيــة العــرةَ ﴿ :عـ َ
العــن ،وإســكان الــدال ،وفتــح الــواو خمففـ ًة(.)٢٤٢
ـدوا ﴾
قــال أبــو منصــور األزهــري( :مــن قــرأَ ﴿ :عـ َ
ٌ
فــان
و﴿ عُــدُ ًّوا ﴾ :فمعنامهــا واحــد .يقــال :عَــدَ ا
عَــدْ وا وعُــدُ وا ِ
وعــدً ا؛ إذا جــاوز الـــحدَّ يف الظلــم.
ًّ
ً
ــدوا ﴾ و﴿ عُــدُ ًّوا ﴾ عــى
ــب قولــهَ ﴿ :ع َ
وانت ََص َ
ـئت عــى إرادة الــام؛ ويكــون نصبــه
املصــدر .وإن شـ َ
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ِ
عــى احلــال .واملعنــى :فيســبوا اهللَ ِ
و(و َذ َر)
(و َد َع َ
ـرك) .وقــد ُســم َع َ
عاديــ َن؛ فأقــام وعــن مصدرمهــا بـ(الـ َّ ْ
ِ
الــو ْدع؛ ألن مــن َو َد َع َ
املصــدر مقــا َم الفاعلــن)(.)٢٤٣
ــك
 ...والتَّوديــع :مبالغــ ٌة يف َ
َ
ِ
()٢٥١
ِ
ُمفار ًقــا فقــد با َل َ
ــغ يف تَــرك َك) .
املوضع احلادي واألربعون
قــال ابــن دريــد( :والعــرب تقــولَ :د ْع ـ ُه عنـ َ
ـك ،وال املوضع الثاين واألربعون
وو ْلــدُ ُه ِ
الر ُج ِ
وو ْلــدُ ُه:
ــل ُ
يقولــونَ :و َد ْعتُــ ُه وال َو َذ ْرتُــ ُه ،ويقولــون :ت ََر ْكتُــ ُه .قــال ابــن دريــدَ :
(وو َلــدُ َّ
ــك َر ُّب َ
وزعمــوا أنــه قــرئَ ﴿ :مــا َو َد َع َ
ــك َو َمــا واحــدٌ ؛ وقــد قــرئ بــه)(.)٢٥٢
ــى ﴾ (.)٢٤٥( ))٢٤٤
والو ْلــد:
الو َلــد ُ
خترجيــه وتوجيهــه :أمــا قــراءة َ
َق َ ٰ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى فصحيحتــان متواترتــان .فمــن أمثلتهــا يف كتــاب اهلل:
ـك﴾؛ بتشــديد الــدال ،ومل خيالــف يف  -األحــرف األربعــة يف ســورة مريــمَ :
قــراءةَ ﴿ :مــا َو َّد َعـ َ
ـن َمــاال
﴿لُو َتـ َ َّ
اتـ َ
﴿و َقا ُلــو ْا َّ َ
محـ ُن َو َلــدا﴾(﴿ ،)٢٥٤
الر َٰ
ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا القــراءة التــي ســاقها ابــن دريد َو َو َلــدً ا﴾(َ ،)٢٥٣
ـذ َّ
محـ ِ
محـ ِ
عــى حكايــة الزعــمَ ﴿ :مــا َو َد َع َ
ـن
﴿و َمــا َين َب ِغــي لِ َّلر َٰ
ــك﴾؛ بتخفيفهــاَ ،أن َد َعــو ْا لِ َّلر َٰ
ـن َو َلــدا﴾(َ ،)٢٥٥
ِ
فإهنــا مــن الشــواذ ،قــرأ هبــا :عــروة بــن الزبــرَ ،أن َيتَّخـ َ
ـذ َو َلــدً ا﴾( .)٢٥٦وحــرف ســورة الزخــرف:
وابنــه هشــام ،وأبــو حيــوة ،وأبــو َبــ ِ
مح ِ
ـحر َّية ،وابــن أيب ﴿ ُقــل إِن ك َ
ــن َو َلــد﴾( .)٢٥٧فقــد قــرأ محــزة
َان لِ َّلر َٰ
عبلــة(.)٢٤٦
﴿و ْلــد﴾؛ بضــم الواو وإســكان
والكســائيَُ ﴿ :و ْلــدً ا﴾ ُ
﴿و َلــد﴾؛ بفتــح
قــال ســيبويه يف الفعــل املخفــف الــوارد يف هــذه الــام .وقــرأ بقيــة العــرةََ ﴿ :و َلــدً ا﴾ َ
القــراءة الشــاذة( :وأمــا اســتغناؤهم بالــيء عــن الــواو والــام فيهــن(.)٢٥٨
﴿وا َّت َب ُعــو ْا َمــن َّل َيـ ِ
ـزد ُه
الــيء :فإهنــم يقولــونَ ( :يــدَ ُع) وال يقولــون َ
(و َد َع)؛  -وكــذا حــرف ســورة نــوحَ :
َــر َك) .وأشــبا ُه ذلــك كثــر)(َ .)٢٤٧ما ُلــ ُه َو َو َلــدُ ُه﴾( :)٢٥٩فقــد قــرأ نافــع وابــن عامــر
اســتغنوا عنهــا بـ(ت َ
﴿و َو َلــدُ ُه﴾؛ بفتــح الواويــن
إال أن البــن األثــر تعليقــ ًة عــى رشحــه لغريــب وعاصــم وأبــو جعفــرَ :
ِ
﴿و ُو ْلــدُ ُه﴾؛ بفتــح الــواو
احلديــث الصحيــح( :لينتهــن أقــوا ٌم عــن َو ْدع ِهــم والــام .وقــرأ بقيــة العــرةَ :
ـج ُمعات ،أو ليختمـ َّن عــى قلوهبــم)()٢٤٨؛ يعضــد به األوىل ،وضــم الثانيــة ،وإســكان الــام(.)٢٦٠
الــ ُ
هــذا الفعــل -وإن كانــت القــراء ُة بــه تبقــى شــاذةً-؛ إذ أمــا قــراءة ِ
(الو ْلــد) :فهــي قــراء ٌة شــاذةٌ؛ ومل تصــح
يقــول( :والنحــاة يقولــون :إن العــرب أماتــوا مــايض وتتواتــر القــراء ُة هبــا يف كتــاب اهلل .وقــد قــرأ هبــا:
عمــر ،واحلســن البــري،
( َيــدَ ُع) ومصــدره؛ واســتغنوا عنــه بـ( َتـ َـر َك) .والنبــي ابــن مســعود ،وحييــى بــن َي ُ
والـــجحدَ ري ،وقتــادةِ ،
صــى اهلل عليــه وســلم أفصــح .وإنــا ُي َمــل قوهلــم
وز ٌّر ،وطلحــة ،وابــن أيب
َ
ـح إســحاق ،وغريهــم(.)٢٦١
عــى قلــة اســتعامله ،فهــو شــا ٌّذ يف االســتعامل ،صحيـ ٌ
يف القيــاس .وقــد جــاء يف غــر حديــث)(.)٢٤٩
قــال أبــو زكريــا الفــراء يف القراءتــن املتواترتــن:
ولذلــك قــال أبــو الفتــح ابــن جنــي عــن هــذه القــراءة
والو َلــد :لغتــان؛ مثلــا قالــوا :ال ُعــدْ م َوال َعدَ م؛
(والو ْلــد َ
ُ
الشــاذة( :هــذه قليلــة االســتعامل)(.)٢٥٠
الو ْلــدَ
ومهــا واحــدٌ وليــس بجمــع  ...وقيــس جتعــل ُ
والو َلــدَ َواحــدً ا)(.)٢٦٢
ـم ًعاَ ،
وقــال أبــو حيــان( :واســتغنت العــرب يف فصيــح َجــ ْ
وجهــا زائــدً ا يف بيــان معنامهــا فقال:
(و َد َع َ
َــر َك) عــن َ
و(و َذ َر) .وعــن اســم ونقــل ابـ ُن زنجلــة ً
كالمهــا بـ(ت َ
فاعلهــا بـ( َتـ ِ
الو ْلــدُ َ :و َلــدُ
روك)( .وقــال آخــرون -منهــم ابــن أيب َحــ َّـادُ :-
ـارك) .وعــن اســم مفعوهلــا بـ( َمـ ُ
وتوجيها
وختريـجا
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ِ
بضــم الســن ،وباأللــف بعــد الــكاف ،وهــو القيــاس،
الص ْلــب)(.)٢٦٣
والو َلــدُ -بالفتــحَ :-و َلدُ ُّ
الو َلــدَ .
َ
أمــا ِ
ــال ،وك َْس َ
(الو ْلــد) ،كــا رصح بــه ك َع ْج َ
ــان وك َُس َ
ــان و ُع َج َ
ــال .وإنــا مجــع
(الو ْلــد) :فهــي لغــ ٌة يف ُ
()٢٦٦
()٢٦٥
()٢٦٤
﴿س ـك َْر ٰى﴾؛ بفتــح الســن والقــر؛ محـ ً
ـا لــه
الفــارايب  ،واألزهــري  ،وابــن ســيده  ،عــىَ :
آفــة وب ِلي ٍ
ونشــوان احلمــري( ،)٢٦٧وابــن منظــور( ،)٢٦٨عــى َف ِعيــل بمعنــى مفعــول؛ إذا كان ذا ٍ
ــة؛
َ َّ
َ ُ
فح ِم َ
ــل َســك ُ
ْران عليــه؛ ملالقاتــه إيــاه يف املعنــى،
والزبيــدي( ،)٢٦٩وغريهــم.
ُ
كج ْر َحــى و َقت َ
ْــى)(.)٢٧٨
َ
املوضع الثالث واألربعون
ــر ُة الدنيــا املوضع اخلامس واألربعون
قــال ابــن دريــد:
ــر ُة َّ
َّ
ــرةَُ :ز ْه َ
والز َه َ
(والز ْه َ
ِ
ـوة الدُّ ن َيــا﴾( )٢٧٠قــال ابــن دريــد( :وقــد قــرىءَ ﴿ :ف ُص ُهــ َّن
ـه َجتُها .وقــد قــرئَ :
حل َيـ ٰ
و َبــ ْ
﴿زهـ َـر َة ا َ
ِ
يــك﴾( )٢٧٩و﴿ َفص ُهــ َّن إِ َل َ
إِ َل َ
يــك ﴾ .فمــن قــرأ:
ــر َة ﴾)(.)٢٧١
و﴿ َز َه َ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد ﴿ َف ُص ُهــ َّن ﴾؛ بضــم الصــاد أرادُ :ض َّم ُهــ َّن إليــك.
ــر َة ﴾؛ بفتــح اهلــاء .وقــرأ بقيــة ومــن قــرأَ ﴿ :ف ِص ُهـ َّن ﴾ بكــر الصــاد أرادَ :ق ِّط ْع ُه َّن،
قــرأ يعقــوبَ ﴿ :ز َه َ
واهلل أعلــم)(.)٢٨٠
ــر َة ﴾؛ بإســكاهنا(.)٢٧٢
العــرةَ ﴿ :ز ْه َ
ــرة :خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد قــرأ
ــرة َّ
قــال أبــو منصــور األزهــريَّ :
والز َه َ
(الز ْه َ
ِ
ــرة محــزة وخلــف وأبــو جعفــر ورويــسَ ﴿ :فص ُه ـ َّن﴾؛
الســكِّيت قــالَّ :
ــرةَ :ز ْه َ
(الز َه َ
واحــدٌ  .وعــن ابــن ِّ
ــرة احليــاة بكــر الصــاد .وقــرأ بقيــة العــرةَ ﴿ :ف ُص ُهــ َّن ﴾؛
النَّ ْبــتَّ .
ــرة -بســكون اهلــاءَ :-ز ْه َ
والز ْه َ
ِ
ب بضمهــا(.)٢٨١
وحسـنُها) .ثــم قــال( :نُص َ
الدنيــا ،وهــى غضارتُـــها ُ
تعــرض لتوجيههــا وافــق مــا أثبتــه ابــ ُن
َ
(زهــرةَ) بمعنــىَ :م َّت ْعنَــا؛ ألن معنــاه :تُـــج َع ُل هلــم وأكثــر مــن َّ
ــت يف
ــرةً)(.)٢٧٣
دريــد يف بيــان معنييهــا ،عــى أن بعضهــم ُيثبِ ُ
احليــا ُة َز ْه َ
ـم ْيل ،جن ًبــا إىل معنى
ـر -بضــم الصــاد -معنــى الــ َ
وتبعــه أبــو العــاء الكَرمــاين عــى مــا نقلــه يف الثــاين؛ الـ ُّ ِّ
الضــم(.)٢٨٢
فقــال( :قولــه تعــاىلَ ﴿ :زهـ َـر َة ﴾؛ أي :زينتهــا .وقــرأ
َّ
ـو ُر فقــد زاد أبــو عــي الفــاريس يف بيــان ذلــك فقــال:
يعقــوبَ ﴿ :ز َهـ َـر َة ﴾؛ بفتــح اهلــاء والــزاي ،أيَ :نـ ْ
ِ
(فقــول محــزةَ ﴿ :فص ُهــ َّن إِ َل َ
يــك﴾؛ يكــون مــن
النبــات)(.)٢٧٤
ـم ْيل ،كــا أن قـ َ
ـم
ـول مــن َضـ َّ
ال َق ْطــع ،ويكــون مــن الــ َ
حيتمــل األمريــن .فمــن قــالَ ﴿ :ف ُص ُهــ َّن إِ َل َ
يــك﴾؛
املوضع الرابع واألربعون
ِ
ِ
وحـ َ
ف مــن الــكالم .واملعنــىَ :أم ْل ُهـ َّن
ـذ َ
َارى أرادَ :أم ْل ُهـ َّنَ ،
وسـك َ
َارى َ
قــال ابــن دريــد( :ومجــع َسـك َْرانُ :سـك َ
ـاس َسـك َْر ٰى﴾( )٢٧٥ف َق ِّط ْع ُهــ َّن)(.)٢٨٣
وسـك َْرى .وقــد قــرئَ ﴿ :وت ََرى النَّـ َ
َ
()٢٧٦
قلــت :وقــد ذهــب أبــو زكريــا الفــراء عــى أهنــا لغتــان
و﴿ ُس َك ْا َر ٰى ﴾) .
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ بمعنًــى واحــد فقــال( :ومهــا لغتــان .فأمــا الضــم
وســ َليم)(.)٢٨٤
﴿سـك َْر ٰى﴾؛ بفتح الســن،
فكثــر .وأمــا الكــر ففــي ُه َذيــل ُ
محــزة والكســائي وخلــفَ :
ٌ
َار ٰى﴾؛
﴿سـك َ
وإســكان الــكاف .وقــرأ بقيــة العــرةُ :
املوضع السادس واألربعون
ـف بعدهــا(.)٢٧٧
بضــم الســن ،وفتــح الــكاف ،وألـ ٌ
َار ٰى﴾ قــال ابــن دريــد( :وال ُغ َرا َفــة :مــا اغرتف َتــه بيـ َ
ـدك ،وهــي
﴿س ـك َ
قــال أبــو شــامة( :ومجــع َس ـك َْران عــىُ :
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أيضــا .وقــد قــرئُ ﴿ :غر َفـ َة بِيـ ِ
ـن﴾ و﴿ َف ِ
ـن﴾ بمعنًــى واحــد)(.)٢٩٤
ـد ِه﴾( )٢٨٥و
ار ِهـ َ
أن ﴿ َف ِر ِهـ َ
ال ُغ ْر َفــة ً
َ
قلــت :ومــا حــكاه أبــو جعفــر عــن أيب عبيــدة دل
﴿ َغر َف َة ﴾)(.)٢٨٦
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ عــى جتويــزه هلــذا الوجــه وتســويغه لــه  ،فهــو قــد
جــواز ذلــك ومل يذهــب إىل َت َبنِّيــه؛ إذ يقــول
نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وأبــو جعفــرَ :غر َفـ َة﴾؛ حكــى
َ
ـن﴾ يف معنــى
بفتــح الغــن .وقــرأ بقيــة العــرةُ ﴿ :غر َفــ َة﴾؛ يف كتابــه جمــاز القــرآن( :وجيــوز ﴿ َف ِر ِهـ َ
َف ِ
ــن﴾)(.)٢٩٥
بضمهــا(.)٢٨٧
ار ِه َ
غروف.
قــال أبــو زكريــا الفــراء( :وال ُغ ْر َفــة:
الـــم ُ
َ
املوضع الثامن واألربعون
وال َغ ْر َفــة :ال َف ْع َلــة)(.)٢٨٨
وقــال أبــو منصــور األزهــري( :وأخــرين الــ ِ
الر ُج َ
ــل
ــر ُت َّ
ـمنذري ،قــال ابــن دريــد( :والك َْهــر :مصــدر ك ََه ْ
ُ
َ
َ
عــن ابــن َف ْه ـ ٍم ،عــن حممــد بــن سـ َّ
ــرا؛ إذا َز َج ْرتُــ ُه وأ ْب َعدْ تُــ ُه .وقــد قــرئ:
ــر ُه ك َْه ً
ـام ،عــن يونــس أك َْه ُ
ِ
يم َف َل َت ْق َهر﴾(.)٢٩٧())٢٩٦
أنــه قــالُ :غ ْر َفــ ٌة و َغ ْر َفــ ٌة عربيتــان .وقــالَ :غ َر ْف ُ
ــت ﴿ َف َأ َّما ال َيت َ
ــوةً ،خترجيــه وتوجيهــه :قراءهتــا بالــكاف قــراء ٌة شــاذةٌ؛
َغ ْر ًفــا ،ويف اإلنــاء ُغ ْر َفــ ٌة .ومثلــهَ :ح َس ُ
ــوت َح ْس َ
ــوةٌ .وقــال أبــو العبــاس :ال َغ ْر َفــة :واحلــال أن القــراء العــرة اتفقــوا عــى قراءهتــا
ويف اإلنــاء ُح ْس َ
ف بالقــافَ ﴿ :ف َ
غــر ُ
ــا َت ْق َهــر ﴾؛ ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ
الـــم َّرة مــن املصــدر .وال ُغ ْر َفــة :املــاء الــذي ُي َ
َ
()٢٨٩
منهــم.
بعينــه) .
أمــا القــراءة املتواتــرة بالقــاف فهــي مــن ال َق ْهــر ،وهــو
االســتيالء والغلبــة عــى طريــق التذليــل( .)٢٩٨ويف
املوضع السابع واألربعون
قال ابن دريد( :وقد قرئَ ﴿ :ف ِ
معنــاه يف اآليــة مخســة أوجــه :أحدهــا :فــا حتقــر.
ني ﴾( )٢٩٠و
ار ِه َ
ـن ﴾؛ أراد :ح ِ
ـن ﴾ .فمــن قــرأَ ﴿ :ف ِ
ـن الثــاين :فــا تظلــم .الثالــث :فــا تســتذل .الرابــع:
اذ ِقـ َ
ار ِهـ َ
﴿ َف ِر ِهـ َ
َ
ـن ﴾؛ أراد :متَوسـ ِ
ني ،فــا متنعــه حقــه الــذي يف يــدك .اخلامــسْ :
أن كُــ ْن
ـع َ
عم ُلــون .ومن قــرأَ ﴿ :ف ِر ِهـ َ
ُ َ ِّ
بــا َي َ
لليتيــم كاألب الرحيــم(.)٢٩٩
واهلل أعلم)(.)٢٩١
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ أمــا القــراءة الشــاذة بالــكاف :فقــد بـ َّـن معناهــا ابــن
نافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو وأبــو جعفــر ويعقــوب :دريــد فيــا أثب َتــه عــى أهنــا مــن الزجــر واإلبعــاد .وقــد
ٍ
ألــف بعــد الفــاء .وقــرأ بقيــة قــرأ هبــا ابــن مســعود ،والشــعبي ،وجعفــر بــن حممــد
ــن ﴾؛ بغــر
﴿ َف ِر ِه َ
العــرةَ ﴿ :ف ِ
الباقــر ،وإبراهيــم النخعــي ،واألشــهب العقيــي،
ــن ﴾؛ باأللــف(.)٢٩٢
ار ِه َ
وتوجيههــا عــى مــا أثبتــه ابــن دريــد يف معنييهــا .وزاد وإبراهيــم التيمــي(.)٣٠٠
ـن ﴾؛ أيَ :أ ِ ِ
شيــن َبطِ ِريــن .وحكى ويذهب بعض املفرسين كالثعلبي( )٣٠١وأيب حيان
بعضهــم يف ﴿ َف ِر ِهـ َ
(  )٣٠٢إىل أن الك َْهــر لغــ ٌة يف ال َق ْهــر ،ومعنامهــا واحــدٌ .
البعــض :أهنــا لغتــان يف معنــى :حاذقني.
ِ
قــال الراغــب األصبهــاين( :قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف ِ
ــب بــن القــاف
ار ِه َ
ني﴾؛ واســتدلوا عليــه بــأن العــرب تُعاق ُ
أي :حاذقــن .ومجعــهُ :فـ َّـر ٌه .ويقــال ذلــك يف اإلنســان والــكاف.
ــن ﴾ يف معنــاه .وقيــل :قلــت :ولعــل أول مــن فرسمهــا بمعنًــى واحــدٍ
ويف غــره .وقــرئَ ﴿ :ف ِر ِه َ
معنامهــا َأ ِ ِ
األخفــش ،فيــا نقلــه ابــن عطيــة عنــه .ثــم حكــى
شيــن)(.)٢٩٣
األخــر أن أبــا حاتــم َر َّده؛ وذلــك بقولــه( :قــال
وقــال أبــو جعفــر النحــاس( :وأبــو عبيــدة يذهــب إىل
ُ
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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األخفــش :هــي بمعنــى القهــر .ومنــه قــول األعــرايب:
وقاكــم اهلل ســطو َة القــادر وملكــة الكاهــر .قــال
أبــو حاتــم :ال أظنهــا بمعنــى القهــر؛ ألنــه قــد قــال
األعــرايب الــذي بــال يف املســجد( :فأكهــرين النبــي
صــى اهلل عليــه وســلم)؛ فإهنــا بمعنــى اإلشــهار)(.)٣٠٣
املوضع التاسع واألربعون
ـت الــي َء
قــال ابــن دريــد:
(والر ْهــن معـ ٌ
ـروف؛ َر َهنْـ ُ
َّ
الر ْهــنِ :ر َهـ ٌ
ور ُه ـ ٌن.
ور ُهـ ْ
ـو ٌن ُ
ـان ُ
َأ ْر َهنُ ـ ُه َر ْهنًــا .ومجــع َّ
وضــة ﴾( )٣٠٤و﴿ َف ُر ُهــن
وقــد قــرئَ ﴿ :ف ِر َهــان َّمق ُب َ
وضــة ﴾)(.)٣٠٥
َّمق ُب َ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد
قــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــروَ ﴿ :ف ُر ُهــن﴾؛ بضــم الــراء
واهلــاء ،مــع حــذف األلــف .وقــرأ بقيــة العــرة:
وألــف
﴿ َف ِر َهــان﴾؛ بكــر الــراء ،وفتــح اهلــاء،
ٌ
بعدهــا (.)٣٠٦
ـع
وتوجيههــا عــى مــا أثبتــه ابــن دريــد بــأن كليهــا مجـ ُ
الر ْهن.
َّ
وزاد ابــن زنجلــة فقــال( :مــن قــرأَ ﴿ :ف ُر ُهــن﴾:
فحجتهــا مــا روي عــن أيب عمــرو أنــه قــال :إنــا
الر َهــان يف اخليــل،
ُق ِر َئـ ْ
ـتَ ﴿ :ف ُر ُهــن﴾ :ل ُي َ
فصـ َـل بــن ِّ
وبــن مجــع َر ْهـ ٍ
ـن يف غريهــا .تقــول يف اخليــل :راهن ُتــه
ـــم ُع َر ْه ٍ
نــادر .وقــال
ــن ،وهــو
ٌ
والر ُهــنَ :ج ْ
ِر َهانًــاُّ .
ـج ْمعِ .ومــن قــرأ َف ِر َهان﴾:
ـم ُع الــ َ
الر ُهــنَ :جــ ْ
الفــراءُّ :
ـجم َع َف ْعـ ٌـل
فحجتهــم أن هــذا يف العربيــة أقيــس أن ُيــ َ
عــى فِ َعـ ٍ
ـح ٍ
ار)(.)٣٠٧
ـح ٍر وبِــ َ
ـال ،مثــلَ :بــ ْ
املوضع اخلمسون
أيضــا؛ وهــو
قــال ابــن دريــد( :والن َِّزيــف :الســكران ً
الـــمن َْزف .ويف التنزيــلَ ﴿ :ل ُي َصدَّ ُع َ
ــون َع َنهــا َو َل
ُ
()٣٠٨
ُي َنز ُف َ
ــون ﴾ ؛ أي :ال َيســك َُرون ،هكــذا يقــول أبــو
ِ
عبيــدة .وقــد قــرئُ ﴿ :ي ِنز ُفـ َ
ونــا ،واهلل
ـون﴾؛ أيُ :ينْفدُ َ
أعلــم)(.)٣٠٩
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خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ
عاصــم ومحــزة والكســائي هــذا احلــرف مــن ســورة
﴿و َل ُي ِنز ُفـ َ
ـون﴾؛ بكــر الــزاي .وقــرأ بقيــة
الواقعــةَ :
﴿و َل ُي َنز ُفـ َ
ـون﴾؛ بفتحهــا(.)٣١٠
العــرةَ :
أيضا يف حرف سورة الصافات:
وهو كذلك ً
َ
﴿ل فِ َيهــا َغــول َو َل ُهــم َع َنهــا ُي َنز ُفـ َ
ـون﴾()٣١١؛ عــى مــا
بينــاه أعــاه يف حــرف ســورة الواقعــة(.)٣١٢
وتوجيههــا عــى مــا أثبتــه ابــن دريــد يف بيــان
معنييهــا ( . )٣ ١ ٣
قــال الزخمــري( :قولــهُ ﴿ :ي َنز ُف َ
ــون﴾ :عــى البنــاء
للمفعــول ،مــن ن ِ
ف الشــارب إذا ذهــب عق ُلــه ...
ُــز َ
وقــرئُ ﴿ :ي ِنز ُفـ َ
ف الشــارب ،إذا ذهــب
ـون﴾ :مــن أنـ َـز َ
عق ُلــه أو رشا ُبــه  ...واملعنــى :ال فيهــا فســا ٌد قــط مــن
أنــواع الفســاد التــي تكــون يف رشب اخلمــر ،مــن
ـص أو صــدا ٍع أو ُخـــا ٍر أو عربـ ٍ
ـدة أو لغـ ٍ
مغـ ٍ
ـو أو تأثيـ ٍم
َ
أو غــر ذلــك)(.)٣١٤

املوضع احلادي واخلمسون
(الز ْقــو :مصــدر َز َقــا الديـ ُ
ـك َيز ُقــو
قــال ابــن دريــدَّ :
ِ
ــحٍ :
وز َقــا ًء .وك ُُّل َصائ ٍ
زاق .وقــد قــرئ﴿ :إِن
ــوا ُ
َز ْق ً
ِ
كَانَــت إِ َّل َزق َيــ ًة َٰوحــدَ ة ﴾(.)٣١٦())٣١٥
خترجيــه وتوجيهــه :قراءهتــا بالــزاي والقــاف قــراء ٌة
شــاذةٌ؛ واحلــال أن القــراء العــرة اتفقــوا عــى قراءهتــا
﴿ َص ْي َحــ ًة ﴾؛ ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم.
أمــا القــراءة املتواتــرة بالصــاد واحلــاء فهــي واحــدة
الص َيــاح ،وهو رفــع الصــوت ،أو الصوت العــايل(.)٣١٧
ِّ
ويف معناهــا يف املوضــع األول مــن ســورة يــس قــوالن:
أحدمهــا :أن الصيحــة هــي العــذاب .الثــاين :أهنــا
صيح ـ ٌة مــن جربيــل عليــه الســام ليــس هلــا مثنويــة.
أمــا املوضــع الثــاين مــن ســورة يــس فمعناهــا :النفخــة
األوىل مــن إرسافيــل عليــه الســام؛ ينتظرهــا آخــر
هــذه األمــة مــن املرشكــن(.)٣١٨
بــن
أمــا القــراءة الشــاذة بالــزاي والقــاف :فقــد َّ

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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ـام﴾؛ بفتــح الــام ،مــع ألـ ٍ
﴿السـ َ
ـف بعدهــا(.)٣٢٩
معناهــا ابــن دريــد فيــا أثبتــه .وقــد قــرأ هبــا عبــد اهلل
َّ
﴿الســ َلم﴾؛
واتفــق القــراء العــرة عــى قراءهتــا:
بــن مســعود ،وعبــد الرمحــن بــن األســود( .)٣١٩
َّ
ٍ
ألــف بعدهــا؛ يف حــرف
قــال الثعلبــي( :ويف مصحــف عبــد اهلل ﴿ :إِن كَانَــت بفتــح الــام مــن غــر
()٣٣٠
ـــي النحــل( .)٣٣١خــا
إِ َّل َزق َي ـ ًة َٰو ِحــدَ ة ﴾؛ وهــي الصيحــة ً
أيضــا .وأصلهــا :النســاء األول  ،وحر َف ْ
حــرف الزمــر( :) ٣٣٢فقــد قــرأه ابــن كثــر وأبــو عمــرو
الز َقــا)(.)٣٢٠
مــن َّ
ٍ
ِ
﴿و َر ُجــا َســالا﴾؛ بألــف بعــد الســن،
قلــت :وهــي وإن كانــت موجــود ًة يف مصحــف ابــن ويعقــوبَ :
مســعود إال أهنــا خال َف ِ
﴿و َر ُجال َسـ َلام﴾؛
ــت
َ
املصحــف اإلمــا َم الــذي وكــر الــام .وقــرأه بقيــة العــرةَ :
ٍ
أمجعـ ِ
ألــف بعدهــا(.)333
ـت األم ـ ُة عليــه .وزيــاد ًة عــى ذلــك فــإن بعــض بفتــح الــام مــن غــر
َ
﴿الس ْلم﴾ ،و
فتحصل بذلك فيام َص َّح وتواتر:
العلــاء تعقبــوا هــذه اللفظــة يف بنائهــا ،فقــد قــال أبــو
َّ
َّ
ِ
و﴿سالا﴾.
و﴿الس َلم﴾،
و﴿الس َلم﴾،
﴿الس ْلم﴾،
وأيضــا:
جعفــر النحــاس( :هــذا خمالـ ٌ
ـف للمصحــفً .
َ
َّ
َّ
ِّ
فــإن اللغــة املعروفــةَ :ز َقــا َيز ُقــو؛ إذا صــاح .فــكان ويف توجيــه احلــروف الــواردة يف البقــرة واألنفــال
والقتــال :يقــول أبــو منصــور األزهــري( :كان أبــو
قــو ًة ﴾)(.)٣٢١
جيــب عــى هــذا أن يكــون ﴿ :إِ َّل َز َ
إال أن أبــا زكريــا الفــراء قــد ذهــب إىل أهنــا لغتــان عمــرو يكــر التــي يف البقــرة ،ويذهــب بمعناهــا
ــوةُ :لغتــان)( .)٣٢٢ومهــا إىل( :اإلســام) ،ويفتــح اللتــن يف األنفــال وســور
فيهــا فقــال:
(والز ْق َيــ ُة َّ
َّ
والز ْق َ
ٍ
ـمة .قــال أبــو العبــاس:
يكــن مــن يشء :فإهنــا تبقــى عــى شــذوذها.
الـمسا َلــ َ
حممــد ،ويتــأول فيهــا ُ
والقــراءة التــي اجتمــع عليهــا أهــل احلرمــن بالفتــح
يف كلــه؛ ألهنــا أ َعـ َـر ُب اللغتــن وأعالمهــا .وعــن ابــن
املوضع الثاين واخلمسون
ــح .ويقــال:
والســ َل ُم؛ وقــد الســكيت :إنــه قــال:
الص ْل ُ
﴿الســ ْلم﴾ُّ :
َّ
والســ ْل ُم َّ
(الســ ْل ُم ِّ
قــال ابــن دريــدَّ :
ِ
﴿الســ َلم﴾ :اإلســام،
والســ ْل ُم :ضــد احلــرب ســ ْل ٌم .وعــن يونــس قــال:
َّ
قــرئ عــى ثالثــة أوجــهِّ .
ِ
الس َ
الص ْلــح :فيجــوز فيــه َســ ْل ٌم وســ ْل ٌم)(.)334
ــا َمة)(.)٣٢٣
وأمــا ُّ
ومنــه :اشــتقاق َّ
ـم
خترجيــه وتوجيهــه :كل مــا أورده ابــن دريــد مــن :وأمــا حــرف النســاء :فيقــول فيــه( :مــن قــرأ﴿ :إِ َل ْي ُكـ ُ
ـام﴾ :فقــد جــاء يف التفســر :أن رجـ ً
السـ َ
(الس َ
ـا َسـ َّل َم عــى
ــام،
َّ
والســ َلم)؛ إضافــ ًة إىلَّ :
والســ ْلمَّ ،
(الســ ْلمِّ ،
َّ
ِ
ـراءات صحيح ـ ٌة متواتــر ٌة وبياهنــا بعــض رسايــا املســلمني ،وظنــوا أنــه عائـ ٌ
ـذ باإلســام
والسالـــم) :ك ُّلهــا قـ
ٌ
َّ
ِ
﴿السـ َلم﴾ :فمعنــاه:
ـلم ف ُقتـ َـل .ومــن قــرأ:
عــى النحــو اآليت:
َّ
وليــس مسـ ً
فقــد قــرأ نافــع وابــن كثــر والكســائي وأبــو جعفــر :االستســام)(.)335
﴿السـ ْلم﴾؛ بفتــح الســن يف حــرف البقــرة( .)٣٢٤وقــرأ وأما حرف الزمر فيقول ابن زنجلة( :من قرأ:
َّ
ِ
للر ُجــل ،كــذا جاء يف التفســر،
﴿ســالا﴾؛ أي:
﴿الســ ْلم﴾؛ بكرسهــا .وقــرأ شــعبة:
بقيــة العــرة:
ً
خالصــا َّ
َ
ِّ
ـــي األنفــال( )٣٢٥وهــو اســم الفاعــل .وحجتهــا :أنــه كــا أن الرشيــك
﴿الســ ْلم﴾؛ بكــر الســن يف حر َف ْ
ِّ
ٍ
()٣٢٦
ــن وليــس باســم َحــدَ ث ،كذلــك
والقتــال  .ووافقــه يف حــرف القتال :محــزة وخلف ،عبــار ٌة عــن ال َع ْ
الــذي بإزائــه ينبغــي أن يكــون فاعـ ً
ـم
﴿الس ـ ْلم﴾؛ بفتحهــا(.)٣٢٧
وقــرأ بقيــة العــرة:
ـا وال يكــون اسـ َ
َّ
ٍ
أمــا حــرف النســاء الثــاين( :)٣٢٨فقــد قــرأه نافــع وابــن حــدَ ث .ومــن قــرأ﴿ :ســ َلام﴾؛ فهــو مصــدر س ِ
ــل َم
َ
َ
َ
ِ
﴿السـ َلم﴾؛ بفتــح َس ـ َل ًم .وحجتهــم :قولــه ﴿ ُمت ََشاك ُسـ َ
ـون﴾؛ ألن معنــاه:
عامــر ومحــزة وأبــو جعفــر وخلــف:
َّ
ٍ
ِ
الــام ،مــن غــر ألـ ٍ
ــف
ـف بعدهــا .وقــرأه بقيــة العــرة :متنازعــون َيدَّ عيــه ك ُُّل واحــد منهــم ،ثــم َو َص َ
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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فتحــر بــن أن ُي ِ
مــن هــو ِضــدُّ هــذه احلــال -ممــن ال
اإلعــراب عــى
ــر َي
تنــازع فيــه وال وفلســطني،
َ
َ
َّ َ
ــا َســ َلام لِ َر ُج ٍ
﴿و َر ُج ً
ــل﴾؛ وكان النــون ،وبــن أن ُي ِر َيــه عــى مــا قبلــه فيقــول:
اختصــام ،-فقــالَ :
ِ
َّ
َّ
الســ َل َم ضــدُّ التنــازع ،فــكان تأويلــه:
و﴿الشــ َيا ُطون﴾؛ كــا ختــرت العــرب
الشــ َياط ْي﴾
معلو ًمــا أن َّ
ِ
ـل﴾؛ فلــم ُينـ ِ
ـا َسـ َلام ل َر ُجـ ٍ
﴿و َر ُجـ ً
ـازع فيــه .ومنــه :قيل بــن أن يقولــوا( :هــذه يــرون ويربيــن ،وفلســطون
َ
وح ُّقــه :أن تشـتَقه مــن َّ
للسـ َلفَ :سـ َل ٌم؛ ألنــه ُسـ ِّل َم إىل من استســلفه(.)336
الشــي ُطو َطة؛ وهــي
وفلســطني)َ .
َّ
()٣٤٢
وكل ذلــك عائــدٌ إىل أصلــه الــذي نــص عليــه ابــن اهلــاك .كــا قيــل لــه :الباطــل) .
فــارس بقولــه( :الســن والــام وامليــم :معظــم بابــه وقــد َّ
شــذذها وغ َّلطهــا :أبــو زكريــا الفــراء بقولــه:
﴿الشـيا ُطون﴾؛ وكأنــه مــن َغ َلطِ
مــن الصحــة والعافيــة ،ويكــون فيــه مــا َي ِشـ ُّ
ـذَّ ،
والشــا ُّذ (وجــاء عــن احلســنَ َّ :
ٌ
قليــل)(.)٣٣٧
عنــه
الشــيخ؛ َظ ـ َّن أنــه بمنزلــة املســلمني واملســلمون(.)٣٤٣
الز َّجــاج بقولــه( :وقــرأ احلســن:
وأبــو إســحاق َّ
﴿الش ـ َيا ُطون﴾؛ وهــو غلـ ٌ
َّ
املوضع الثالث واخلمسون
ـط عنــد النحويــن ،وخمالف ـ ٌة
ٍ
قــال ابــن دريــد( :واختلفــوا يف اشــتقاق الشــيطان ،عنــد القــراء للمصحــف؛ فليــس جيــوز يف قــراءة وال
فقــال قــو ٌم مــن أهــل اللغــة :اشــتقاقه مــن َش َ
ـف
ــاط عنــد النحويــن .ولــو كان جيــوز يف النحــو واملصحـ ُ
َي ِشـ ُ
ـج ْز عنــدي القــراء ُة بــه)( .)٣٤٤وأبــو
ـيط وت ََشـ َّي َط؛ إذا َ
ـار فأ َّثـ َـر ْت فيــه ،والنــون عــى خالفــه مل تَــ ُ
لفح ْتـ ُه النـ ُ
ٌ
غلــط عنــد مجيــع
فيــه زائــدة  ...ومــن قــال :إن النــون فيــه أصلي ـ ٌة فهــو جعفــر النحــاس بقولــه( :وهــو
مــن َش ـ َط َن فهــو َشــاطِ ٌن ،أيَ :ب ُعــدَ عــن اخلــر .وقــرأ النحويــن)(.)٣٤٥
احلســن ﴿ :ومــا َتن ََّز َلــت بِ ِ
ــه َّ
الشــ َيا ُطون ﴾( .)٣٣٨قــال وذهــب بعــض املفرسيــن إىل أهنــا لغـ ٌة قليلـ ٌة رديئـ ٌة يف
َ َ
أبــو بكــر :هــذا خــاف اخلــط)(.)٣٣٩
الــكالم؛ لكنهــا تبقــى عــى شــذوذها يف القــراءة .قــال
َّ
خترجيــه وتوجيهــه :قراءهتــا
﴿الشــ َيا ُطون﴾ قــراء ٌة الســمني احللبــي( :والفصيــح يف (شــياطني) وبابــه أن
مجــع تكســر .وفيــه ُل َغ َّيــ ٌة
عــر َب باحلــركات؛ ألنــه
ُ
شــاذ ٌة قــرأ هبــا :احلســن البــري ،واألعمــش ،وابــن ُي َ
ـراؤه إجــرا َء اجلمــع املذكــر الســامل؛
ـم ْي َفع( .)٣٤٠واحلــال أن القــراء العــرة اتفقــوا عــى رديئ ـ ٌة؛ وهــي إجـ ُ
السـ َ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
﴿الشــ َياط ْي﴾؛ ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ ُســـم َع منهــم( :لفــان بسـ ٌ
َّ
قراءهتــا:
ـتان حو َلــه َب َســاتُون) .و ُقر َئ
ِ
منهــم .وتوجيــه املتواتــرة عــى مــا أثبتــه ابــن دريــد يف شــا ًّذاَ ﴿ :و َمــا َتن ََّز َلــت بِــه َّ
الش ـ َيا ُطون ﴾)(.)٣٤٦
ـي النــون األصليــة والزائــدة.
بيــان املعنــى عــى حا َلــ ْ
أمــا الشــاذة :فقــد بـ َّـن منشــأها أبــو احلســن األخفــش املوضع الرابع واخلمسون
َّ
﴿الشـ َيا ُطون﴾؛ قــال ابــن دريــدَّ :
ـاس مــن العــرب
ب عــى
(الشــ َعفَ :غ َل َبــة
بقولــه( :وقــد قــال نـ ٌ
الـــح ِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ُ
َّ
وفَ .
ألهنــم شـ َّبهوا هــذه الياء التــي كانــت يف
وشــ َع َفني
ــل؛ فهــو َم ْشــ ُع ٌ
﴿الشـ َياط ْي﴾ ال َق ْلــبُ .شــع َ
ف َّ
ٌ
إذا كانــت بعدهــانــون ،وكانــت يف مجيــ ٍع وقبلهــا الــي ُء َشــ َع ًفا .وقــد قــرئَ ﴿ :شــ َع َف َها ُح ًّبــا ﴾( )٣٤٧و
ِ
والشـ َغاف :غـ َ
﴿شـ َغ َف َها ﴾ مجي ًعــاِّ .
َ
كــرةٌ :-بيــاء اإلعــراب التــي يف اجلمــع .فلــا صــاروا
ـاف ال َق ْلــب يقول:
ِ
ب اىل غـ َ
إىل الرفــع َ
ـاف َق ْلبِ َها)(.)٣٤٨
أدخ ُلــوا الـ َ
ـح ُّ
ـواو .وهــذا ُيشــبِ ُه( :هــذا ُج ْحـ ُـر َو َص َل الــ ُ
ـب َخـ ِ
ـر ٍ
ب) فافهــم)(.)٣٤١
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
َضـ ٍّ
وفصــل الزخمــري يف بيــان وجههــا عــن احلســن؛ قــراءةَ ﴿ :شــ َغ َف َها ﴾؛ بالغــن ،ومل خيالــف يف ذلــك
َّ
فقــال( :ووجهــه :أنــه رأى
آخــره كآخــر يربيــن أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــاَ ﴿ :ش ـ َع َف َها ﴾بالعــن فإهنــا
َ
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مــن الشــواذ ،قــرأ هبــا :عــي بــن أيب طالــب ،واحلســن
البــري ،وأبــو رجــاء ،وحييــى بــن يعمــر ،وقتــادة،
وثابــت ال ُبنــاين ،وابــن أيب مريــم ،واألعــرج ،وجماهــد،
ـم ْي َفع ،وعــي
والزهــري ،وابــن ُمــ َ
السـ َ
ـحيصن ،وابــن َّ
بــن احلســن ،وجعفــر بــن حممــد(.)٣٤٩
قــال أبــو الفتــح ابــن جنــي( :أمــا َ
﴿ش ـ َع َف َها ُح ًّبــا﴾؛
ِ
ِ
فمعنــاهَ :و َصـ َـل ح ُّبــه إىل قلبهــا ،فــكاد حيرقــه لـــحدَّ ته.
وأصلــه :مــن البعــر ُينَــأ بال َقطِـ َـران ،فيصــل حــرار ُة
ذلــك إىل قلبــه .وأمــا قــراءة اجلامعــةَ :
﴿شــ َغ َف َها﴾؛
اف قلبهــا -وهــو غالفــه-
ــر َق ِشــ َغ َ
فتأويلــه :أنــه َخ َّ
فوصــل إىل قلبهــا)(.)٣٥٠
املوضع اخلامس واخلمسون
ــت الــي َء
َّــوش :مصــدر ن ُْش ُ
قــال ابــن دريــد( :والن ْ
َأن ُْو ُشــ ُه ن َْو ًشــا؛ إذا َط َل ْبتُــ ُه .ون ََأ ْشــ ُت ُه َأن ُ
ْأشــ ُه ن َْأ ًشــا إذا
()٣٥١
َــاو ُش ﴾
ن َ
ــم ال َّتن ُ
َاو ْلتُــ ُه .وقــد قــرئَ ﴿ :و َأن ٰ
َّــى َل ُ ُ
بغــر مهــز؛ وهــو التنــاول)(.)٣٥٢
خترجيــه وتوجيهــه :صحــت وتواتــرت قراءاتــا اهلمــز
واوا م ًعــا .فقــد قــرأ أبــو عمــرو وشــعبة
واإلبــدال ً
َــآؤ ُش ﴾؛ باملــد
ومحــزة والكســائي وخلــف ﴿ :ال َّتن ُ
ـاو ُش ﴾؛ بالــواو
واهلمــز .وقــرأ بقيــة العــرة ﴿ :ال َّتنَـ ُ
املحضــة بعــد األلــف ،مــن غــر مــد(.)٣٥٣
ُ ِ
عــي هاتــن القراءتــن عــى مــا أثبتــه ابــن
وأصــل ف َ ْ
دريــد يف معنييهــا.
وفصــل أبــو منصــور األزهــري فيهــا
وقــد حكــى َّ
بقولــه( :مــن قــرأ باهلمــز فــإن الفــراء قــال :هــو مــن
ـأت ،وجــاء فـ ٌ
ـان ن َِئ ً
يشــا؛ أيَ :بطِي ًئا.
ـئت؛ أي :أبطـ ُ
ناشـ ُ
وقــال الزجــاج :النئيــش :احلركــة يف إبطــاء .قــال:
واملعنــى :مــن أيــن هلــم أن يتحركــوا فيــا ال حيلــة
َــاو ُش﴾
هلــم فيــه ؟! .قــال :وجيــوز أن يكــون ﴿ال َّتن ُ
َــاو ُش﴾ مضمومــ ٌة ،وكل ٍ
واو
ً
مهمــوزا؛ ألن واو ﴿ال َّتن ُ
ٍ
أبدلــت منهــا
شــئت
مضمومــة ضمتُهــا الزمــ ٌة؛ إن
َ
َ
شــئت مل ت ِ
ُبــدل).
مهــزة ،وإن
َ

ُشــت
ثــم قــال( :ومــن مل هيمــز فهــو التنــاول ،مــن ن ُ
َأن ُ
ُــوش ن ً
تناولــت .فاملعنــى :كيــف هلــم أن
َوشــا أي:
ُ
يتناولــوا مــا فاهتــم ونــأى عنهــم؛ وقــد كان قري ًبــا فلــم
يتناولــوه ؟!)(.)٣٥٤

املوضع السادس واخلمسون
ــف :لغتــان
والض ْع ُ
(الض ْع ُ
ــف ُّ
قــال ابــن دريــدَّ :
ــف لغــة النبــي
والض ْع ُ
فصيحتــان قــد قــرئ هبــاُّ .
صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم .-وقــرأ عبــد اهلل بــنعمــر -ريض اهلل تعــاىل عنهــا -عــى النبــي -صــى اهلل
ِ
ِ
ـوة﴾()٣٥٥؛
عليــه وآلــه وســلم ﴿ :-مــن َبعــد َضعــف ُقـ َّ
فقــال النبــي -صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم:-
﴿ ُضعف ُق َّوة ﴾ يا غالم !)(.)٣٥٦
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان؛ فقــد
ـخ ْل ٍ
قــرأ عاصــم بــ ُ
ف عــن حفــص ،ومحــزة يف الثالثــة
﴿ضعــف﴾؛
املواضــع املذكــورة يف آيــة ســورة الــرومَ :
﴿ضعــف﴾؛
بفتــح الضــاد .وقــرأ بقيــة العــرةُ :
بضمهــا(.)٣٥٧
ومهــا لغتــان فصيحتــان كــا أشــار إىل ذلــك ابــن
دريــد ،وقــد ذهــب أكثــر أهــل اللغــة إىل أهنــا بمعنًــى
واحـ ٍ
ـد ،قــال ابــو زكريــا الفــراء( :أهــل احلجــاز وبنــو
ٍ
ومتيــم تقــول:
ــف شــديدٌ .
أســد يقولــون :فيــه ُض ْع ٌ
ٌ
ــف( .)٣٥٨وقــال أبــو منصــور األزهــري( :مهــا
َض ْع ٌ
أحــب إىل أهــل
ــم
وض ْع ٌ
لغتــانُ :ض ْع ٌ
ــفَّ .
ــفَ ،
ُّ
والض ُّ
اآلثــار؛ ملــا ُر ِو َي فيــه عــن النبــي صــى اهلل عليــه
وســلم)(.)٣٥٩
ـروى يف إقــراء
قلــت :وإن كانــت أكثـ ُـر اآلثــار التــي ُتـ َ
ــم ضعيفــ ًة
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم هلــا َّ
بالض ِّ
وآســانيدُ ها آحــاد( ،)٣٦٠فــإن حقيقــة التواتــر املعــروف
ـح وأقــوى حج ـ ًة يف إثباهتــا بالضــم؛
عنــد القــراء أصـ ُّ
خــا أهنــا يف لســان أهــل احلجــاز -ومــن مجلتهــم
قريــش -بالضــم ،فهاتــان حجتــان :رشعي ـ ٌة وأخــرى
متواتــرا
صحيحــا
عقليــ ٌة يف إثباهتــا .ويبقــى الفتــح
ً
ً
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أيضــا ،وال حجــ َة
عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ً
فضــل إحداهــا عــى األخــرى بدعــوى أهنــا لغــة
ملــن َّ
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم كــا فعــل ابــن دريــد ،مــا
ِ
ـم
ـي الفتــح والضــم قــد ثبتــا م ًعــاُ ،
دام أن َ
وحكـ َ
وجهـ ْ
بقرآنيتهــا ،اللهــم إال إذا ُأريــدَ اإلخبــار بأهنــا جاريــ ٌة
عــى لســان قريــش ،دون إسـ ٍ
ـقاط لوجــه الفتــح فيهــا.
ـض بــن فتحهــا وضمهــا؛ عــى نحــو
وقــد فـ َّـرق البعـ ُ
(الض ْعــف
تفريــق أيب هــال العســكري بينهــا بقولــهُّ :
بالضــم -يكــون يف اجلســد خاصــة ؛ وهــو مــنوالض ْعــف
ُــم ِمــ ْن ُضعــف ﴾َّ .
قولــه تعــاىلَ ﴿ :خ َل َقك ْ
بالفتــح -يكــون يف اجلســد والــرأي والعقــل .يقــال:ـف .كام يقــال :يف
ـف ،وال يقــال :فيــه ُض ْعـ ٌ
يف رأيــه َض ْعـ ٌ
ــف)(.)٣٦١
وض ْع ٌ
جســمه َض ْع ٌ
ــف ُ
املوضع السابع واخلمسون
ِ
َ
ــف يف
ــف:
الـــخ َي ُال ال َّطائ ُ
قــال ابــن دريــد( :وال َّط ْي ُ
ـخ َي ِ
ـف الــ َ
ال و َط ِائــف .وقــد قــرئَ ﴿ :طيــف
املنــامَ ،ط ْيـ ُ
ِ
الشــي َٰط ِن﴾( )٣٦٢و﴿ َطائــف ِّم ـ َن َّ
ِّم ـ َن َّ
الشــي َٰط ِن﴾)( .)٣٦٣
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد
قــرأ أبــو عمــرو وابــن كثــر والكســائي ويعقــوب:
ٍ
ٍ
ٍ
ســاكنة بعــد الطــاء .وقــرأ
حتتيــة
بيــاء
﴿ َطيــف﴾؛
ٍ
ِ
بقيــة العــرةَ ﴿ :طائــف﴾؛ بألــف بعــد الطــاء ،وبعــد
األلــف مهــز ٌة مكســور ٌة(.)٣٦٤
قــال ابــن زنجلــة( :مــن قــرأَ ﴿ :ط ِائــف﴾ :فهــو
طائــف .كــذا
مــن طــاف بــه ،إذا دار حولــه ،فهــو
ٌ
قــال الكســائي .وقــال غــره :هــو مــن طــاف بــه
مــن وسوســة الشــيطان .ومــن قــرأَ ﴿ :طيــف ِمــ َن
الشــي َط ِ
وخطــر ٌة مــن الشــيطان.
لـــم ٌة
ان﴾؛ أي:
َّ ْ
َ
َّ
ِ
﴿وإِ َّمــا َي َنز َغنَّـ َ
ـك م ـ َن َّ
الشــي َٰط ِن
وحجتهــم قولــه قبلــهَ :
نَــزغ﴾( .)٣٦٥فقولــهَ ﴿ :طيــف﴾ :حيتمــل :أن يكــون
ـف َط ْي ًفــا .وحيتمــل :أن يكــون اسـ ًـا
ـاف َيطِيـ ُ
مصــدر َطـ َ
ِ
ـت)(.)٣٦٦
ـت و َم ْيـ ٌ
مثــل الطائــف ســواء؛ كــا يقــالَ :مائـ ٌ
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املوضع الثامن واخلمسون
ِ
ِ
ـط َي ْقنَـ ُ
ـط ،و َقنـ َ
ـط َي ْقنـ ُ
قــال ابــن دريــدَ ( :قنَـ َ
ـط ُقن ُْو ًطــا؛
محــةِ
ِ
فهــو َقانِ ٌ
ــط .وقــد قــرئَ ﴿ :ل تَقنَ ُطــو ْا مــن َّر َ
()٣٦٧
َيأســوا ،واهلل أعلــم)(.)٣٦٨
اللَِّ﴾ ؛ أي :ال ت ُ
خترجيــه وتوجيهــه :حكايــة ابــن دريــد للفعلــن يف
القنــوط ،ثبتتــا م ًعــا فيــا صــح وتواتــر مــن القــراءات.
فقــد قــرأ أبــو عمــرو والكســائي ويعقــوب وخلــف:
َ
﴿ل تَقنِ ُطــو ْا﴾؛ بكــر النــون .وقــرأ بقيــة العــرة:
َ
﴿ل تَقنَ ُطــو ْا﴾؛ بفتحهــا( .)٣٦٩والثانيــة هــذه هــي التــي

أثبتَهــا ابــن دريــد يف كالمــه.
ُــوط :ال َي ْ
قــال أبــو نــر اجلوهــري( :ال ُقن ُ
ــأ ُس .وقــد
ِ
َــط َيقنِ ُ
َقن َ
وســا.
ــس َيل ُ
ــط ُقنُو ًطــا ،مثــلَ :ج َل َ
ــس ُج ُل ً
ِ
ـط مثــلَ :ق َعــدَ َيق ُعــدُ  ،فهــو َقانـ ٌ
ـط َيقنُـ ُ
وكذلــكَ :قنَـ َ
ـط.
ِ
ِ
ـط َيقنَـ ُ
وفيــه لغـ ٌة ثالثـ ٌةَ :قنـ َ
ـب
ـب َيت َعـ ُ
ـط َقنَ ًطــا مثــل :تَعـ َ
ِ
ِ
ـط َي ْقنـ ُ
ـط -بالفتــح فيهــا ،-و َقنـ َ
ـط َيقنَـ ُ
َت َع ًبــا .وأمــا َقنَـ َ
ـط
بالكــر فيهــا -فإنــا هــو عــى اجلمــع بــن اللغتــنقالــه االخفــش)(.)٣٧٠
قــال أبــو منصــور األزهــري( :ومهــا لغتــان
جيد تــا ن ( . )٣ ٧ ١
املوضع التاسع واخلمسون
قــال ابــن دريــد( :وال َّظ َعــ ُن وال َّظ ْعــ ُن واحــدٌ  :ضــد
ـم َقام .وقــد قــرئَ ﴿ :يــو َم َظ َعنِ ُكــم ﴾( )٣٧٢و﴿ َيــو َم
الــ ُ
َظعنِكُــم﴾)(.)٣٧٣
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ
ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وخلــف:
﴿ َظعنِكُم﴾؛ بإسكان العني .وقرأ بقية العرشة:
﴿ َظ َعنِكُم﴾؛ بفتحها(.)٣٧٤
قــال أبــو عــي الفــاريس( :اختلفــوا يف فتــح العــن
وإســكاهنا مــن قولــه عــز و جــلَ ﴿ :يــو َم َظعنِ ُكــم﴾.
ــمع َّ
ومهــا لغتــان مثــل ذلــكَّ :
ــمع ،والن َّْهــر
والش َ
الش ْ
والن ََّهــر)(.)٣٧٥

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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املوضع الستون
َــع
قــال ابــن دريــد( :وال َينْــع :ال َّث َمــر
الـــمدْ ِركَ .أ ْين َ
ُ
ِ
ِ
ـع.
ـع فهــو َيانـ ٌ
ـع .و َينَـ َ
الشــجر إذا ُأ ْد ِر َك ثمـ ُـرة فهــو ُم ْونـ ٌ
َــع َينْ ًعــا .ويف التنزيــل:
َــع إِ ْينَا ًعــا ،و َين َ
وقالــواَ :أ ْين َ
ِِ
ِ
﴿و َيانِ ِع ِه﴾
ثم َر َو َينعه﴾(َ )٣٧٦
﴿ان ُظ ُر ٓو ْا إِ َ ٰل َث َم ِره إِ َذٓا َأ َ
﴿وي ِ
نع ِه﴾)(.)٣٧٧
َُ
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى
نعـ ِ
قــراءة﴿ :وي ِ
ـه﴾؛ بفتــح اليــاء ،وإســكان النــون ،مــن
ََ
غــر ألــف؛ ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم.
أما القراءتان اللتان أوردمها ابن دريد بعدها
﴿ويانِ ِع ِه﴾ ﴿وي ِ
نع ِه﴾ :فهام شاذتان.
َُ
ََ
فقــد قــرأ احلســن البــري ،وقتــادة ،والضحــاك،
وجماهد ،وابــن مــ ِ
ـميد ،وابن
ـحيصن ،واألعمشُ ،
ُ َ
وحــ َ
ِ
ِ
ِ
﴿و ُينعــه﴾؛
قســمَ :
أيب إســحاق ،والزعفــراين ،وابــن م َ
بضــم اليــاء ،وإســكان النــون ،مــن غــر ألــف(.)٣٧٨
وقــرأ أبــو حنيفــة ،وأبــو رجــاء ،وابــن أيب عبلــة ،وابــن
الســمي َفع ،واليــاين﴿ :ويانِ ِعـ ِ
ـه﴾؛ بفتــح اليــاء ،وألــف
ََ
َّ َ ْ
بعدهــا ،وكــر النــون(.)٣٧٩
فاملتواترة :عىل األصل.
ويف توجيــه الشــاذتني :يقــول جمــد الديــن الفــروز
ِ
ـم و َيـ ْ ِ
ـر ُب-
ـع و َي ْينـ ُ
ـع الثمـ ُـر َي ْينَـ ُ
آبــاديَ ( :ينَـ َ
ـع -ك َي ْع َلـ ُ
َينْ ًعــا بالفتــح ،و ُينْ ًعــا بالضــم ،و ُينُو ًعــا؛ ومل تســقط اليــا ُء
نع ِ
يف املســتقبل لتقوهيــا بأختهــا .فمــن قــرأ﴿ :وي ِ
ــه﴾
َُ
ِّ
بالضــم :-فهــو مثــل الن َّْضــج والن ُّْضــج .ومــن قــرأ:﴿ويانِ ِعـ ِ
ـه﴾ :فهــو مــن ال َينِيــع وال َيانِــع مثــل :الن َِّضيــج
ََ
والن ِ
َّاضــج)(.)٣٨٠
املوضع احلادي والستون
ِ
قــال ابــن دريــد( :والنَّ َقــم :معروف ـ ٌة ،الواحــدة نَق َم ـ ٌة
ِ
ــت عــى
ــم اهللُ منــه؛ أي :عا َق َبــ ُه .ون َِق ْم ُ
ون ْق َمــ ٌة .وان َت َق َ
ُف ٍ
ــت؛ وقــد قــرئ هبــا مجي ًعــا:
ــان كــذا وكــذا و َن َق ْم ُ
﴿ َو َما َن َق ُمو ْا ِم ُنهم ﴾( )٣٨١و﴿ ن َِق ُمو ْا ﴾)(.)٣٨٢
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى

قــراءةَ ﴿ :ن َق ُمــو ْا ﴾؛ بفتــح القــاف؛ ومل خيالــف يف ذلك
أحــدٌ منهــم .أمــا قراءهتــا ﴿ :ن َِق ُمــو ْا ﴾؛ بكــر القــاف
فإهنــا مــن الشــواذ؛ قــرأ هبــا :ســعيد بــن جبــر ،وحييــى
عمــر ،وزيــد بــن عــي ،وأبــو حيــوة ،وابــن أيب
بــن َي ُ
عبلــة(.)٣٨٣
ـم َي ِنق ُم،
قــال أبــو احلســن األخفــش( :ومهــا لغتــانَ :ن َقـ َ
ِ
ِ
ـم ِمنَّــا﴾( .)٣٨٤وقــرأ
ـم .ونحــوهَ :
﴿و َمــا تَنقـ ُ
ـم َين َقـ ُ
ونَقـ َ
ـم ِمنَّــا﴾؛ وبــاألوىل نقــرأ)(.)٣٨٥
بعضهــمَ :
﴿و َمــا تَن َقـ ُ
وقــال أبــو حممــد ابــن ُد ُرســت ََويه( :وأصحهــا :فتــح
املــايض وكــر املســتقبل؛ ألن اســم الفاعــل منــه:
ِ
ِ
ً
ــم ،بغــر
ــم بألــف وهــو أكثــر
اســتعامل مــن نَق ٌ
نَاق ٌ
ألــف .واألخــرى :كــر املــايض وفتــح املســتقبل؛
وهــي لغــة العامــة)(.)٣٨٦
قــال أبــو القاســم الزخمــري( :والفصيــحَ ﴿ :و َمــا
َن َق ُمــو ْا ﴾؛ بالفتــح)(.)٣٨٧

املوضع الثاين والستون
ــو ُة اإلنســان والدابــة
ــوةُُ :ق َّ
قــال ابــن دريــد( :ال ُق َّ
ِ
ـوى ،وقــد قــرئ هبــا مجي ًعــا)(.)٣٨٨
ـوى وقـ ً
واجلمــعُ :قـ ً
خترجيــه وتوجيهــه :عنــى ابــن دريــد بذلــك قو َلــه
ِ
ـو ٰى ﴾()٣٨٩؛ لك ـ َّن القــراء
تعــاىلَ ﴿ :ع َّل َم ـ ُه َشــديدُ ال ُقـ َ
ــو ٰى﴾؛
العــرة مجي َعهــم اتفقــوا عــى قراءهتــا ﴿ :ال ُق َ
بضــم القــاف ،ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم.
ِ
ـو ٰى ﴾؛ بكــر القــاف فهــي مــن
أمــا قراءهتــا ﴿ :القـ َ
الشــواذ.
ـوة،
ـو ٰى ﴾ :مجــع ُقـ َّ
قــال ابــن جريــر الطــري( :و﴿ ال ُقـ َ
ـوة .ومن
ـح َبى :مجــع ُحبـ َ
ـوة؛ والــ ُ
ـج َثى مجــع ُجثـ َ
كــا الــ ُ
ِ
ـو ٰى ﴾ -بكــر القــاف -كام
العــرب مــن يقــول ﴿ :القـ َ
ِ
ِ
ـوة ِر ًشــا -بكــر الــراء ،-والـــح َبوة ح ًبــا.
الرشـ َ
ُت َمــع ِّ
ِ
شــوة -بضــم
ــر عــن العــرب أهنــا تقــولُ :ر َ
وقــد ُذك َ
الــراءِ ،-
ـم ُع
ورشـ َ
ـوة -بكرسهــا ،-فيجب أن يكون َجــ ْ
ـم َع ذلــك ِر ًشــا -بكــر الــراء :-عــى لغــة من
مــن َجــ َ
ـوة -بكــر الــراء ،-وأن يكــون
قــال يف واحدهــاِ :رشـ َ
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ـم َع ذلــك -بضــم الــراء :-عــى لغة من العظيــم الــذى ُيســ َقى فيــه اإلبــل .ومــن َح َ
ف
ــذ َ
ـم ُع مــن َجــ َ
َجــ ْ
ـم َع بالكــر مــن كان اليــاء :فالكتفائــه بكــرة اليــاء؛ الدالــة عــى حــذف
ضــم الــراء يف واحدهــا .وإن َجــ َ
لغ ُتــه مــن الضــم يف الواحــدة ،أو بالضــم مــن كان مــن اليــاء(.)٣٩٦
ِ
ـم َل إحــدى اللغتــن عــى
لغتــه الكــر :فإنــا هــو َحــ َ
األخــرى)(.)٣٩٠
املوضع الرابع والستون
ــي مــن العــرب
(وســ َبأ :أبــو َح ِّ
قــال أبــو جعفــر النحــاس( :وحكــى الفــراء :أنــه ُيقــرأ قــال ابــن دريــدَ :
ِ
ِ
ــو ٰى ﴾ -بكــر القــاف-؛ ألن ُفع َلــة َعظِيــ ٍم؛ وقــد ُ ِ
فمــن
ص َ
﴿ َشــديدُ الق َ
ــرفَ .
ف يف التنزيــل ومل ُي َ
الر ُجــل ،ومــن مل َي ِ
وفِع َلــة يتضارعــان)(.)٣٩١
رص ْفــه :ج َع َل ـ ُه
ـم َّ
ص َف ـ ُه :ج َع َل ـ ُه اسـ َ
َ َ
قــال أبــو حممــد ابــن قتيبــة( :وأصلــه مــن ُقــوى اســم َقبِي َلـ ٍ
ـة .وقــد قــرئِ ﴿ :مــن َسـ َبإِ بِنَ َبــإ َي ِقـ ٍ
ـن﴾())٣٩٧
َ
َ
ـوة .أراد بذلــك.)٣٩٨( :
ـح ْبل ،وهــي طاقاتــه .الواحــدةُ :قـ َّ
الــ َ
جربيــل عليــه الســام)(.)٣٩٢
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن -املرصوفــة وغــر
املرصوفــة -متواترتــان ،فقــد قــرأ البــزي وأبــو عمــرو:
املوضع الثالث والستون
﴿ ِمــن َس ـ َب َأ بِنَ َبــإ ﴾؛ بفتــح اهلمــزة مــن غــر تنويــن.
ِ
ِ
ـح ْوض ال َعظيــم  ...وقــرأ قنبــل ﴿ :مــن َســ َب ْأ بِنَ َبــإ ﴾؛ بإســكان اهلمــزة.
ـجابِ َية :الــ َ
قــال ابــن دريــد( :والــ َ
ِ
ِ
ــو ِاب ﴾()٣٩٣؛ يريــد :مجــع وقــرأ بقيــة العــرة ﴿ :مــن َسـ َبإِ بِنَ َبــإ ﴾؛ بكــر اهلمــزة
جل َ
وقــرئَ ﴿ :وج َفــان كَا َ
ـزة سـ ٍ
منونـ ًة .وأمــا يف الوقــف :فجميعهــم هبمـ ٍ
َجابِ َيــة ،واهلل أعلــم)(.)٣٩٤
ـاكنة؛ إال
ـخ ْل ِفه :ي ِ
خترجيــه وتوجيهــه :هــذه القــراءة التــي أوردهــا ابــن أن محــزة وهشــا ًما بــ ُ
بدلــون اهلمــز َة يف الوقــف
ُ
دريــد بإثبــات اليــاء :صحيحـ ٌة متواتــرةٌ .وقــد اختلــف أل ًفــا؛ وهلــا :التسـ ُ
أيضــا(.)٣٩٩
ـهيل بـ َـر ْو ٍم ً
القــراء فيــا تووتــر وصــح عنهــم يف إثبــات يــاء هــذا وعــى هــذا التفصيــل فيــا صــح وتووتــر عــن العرشة:
ـا ووق ًفــا عــى ثالثــة أوجــه(ُ :)٣٩٥قـ ِ
احلــرف وحذفــه وصـ ً
ـرف ســورة ســبأ مــن قولــه تعــاىلَ ﴿ :ل َقــد ك َ
َان
ـر َئ حـ ُ
ِ
ِ
ً
وصل وحذفها وق ًفا:
األول :إثبات الياء
ل َسـ َبإ ِف َمسـكَن ِهم﴾()٤٠٠؛ وســيأيت استشــهاد ابــن دريد
ـواب ﴾؛ وقــد قــرأ بــه بــه يف املوضــع الســابع والســتني؛ ص (.)٢٩
جلـ َ
جلـ َ
ـو ِاب َو ُقــدُ ْو ٍر ﴾ و﴿ كَا َ
﴿ كَا َ
ورش وأبــو عمــرو.
وتوجيــه املرصوفــة وغــر املرصوفــة :عــى مــا أثبتــه
ً
الثــاين :إثبــات اليــاء
ــو ِاب ابــن دريــد مــن أن مبنــاه عــى إرادة املتكلــم بــه.
جل َ
وصــا ووق ًفــا ﴿ :كَا َ
ـو ِاب ﴾؛ وقــد قــرأ بــه ابــن كثــر وقــد أتــى عــى تفصيــل ذلــك أبــو إســحاق الزجــاج
جلـ َ
َو ُقــدُ ْو ٍر ﴾ و﴿ كَا َ
بقولــه( :فأمــا مــن مل َيـ ِ
ويعقــوب.
ـم مدينــة.
ـرف :فيجعلــه اسـ َ
ــو ِ
ً
الثالــث :حــذف اليــاء
ـم
جل َ
وصــا ووق ًفــا ﴿ :كَا َ
صف فذكــر قــو ٌم مــن النحويــن أنــه اسـ ُ
اب وأمــا مــن َ َ
ٍ
ٍ
ــواب ﴾؛ وقــد قــرأ بــه :بقيــة
ــدر
جل َ
َو ُقــدُ ْو ٍر ﴾ و﴿ كَا َ
رجــل واحــد .وذكــر آخــرون :أن االســم إذا مل ُي َ
العــرة.
ـرف .وأحــد هذيــن القولــن :خطــأ؛ ألن
مــا هــو مل ُيـ َ
ـم للمذكر
ومعنــى هــذه األوجــه الثالثــة يف هــذا احلــرف :عــى األســاء حقهــا الــرف ،فــإذا مل ُيع َلــم االسـ ُ
مــا أثبتــه ابــن دريــد يف معنــاه.
ــم أنــه
هــو أو للمؤنــث :فحقــه الــرف حتــى ُيع َل َ
ِ
نــرف؛ ألن أصــل األســاء الــرف؛ وكل مــا
ـف ال َي
قــال أبــو منصــور األزهــريَ ( :مــن َو َصـ َـل أو َو َقـ َ
ِ
ف يف الشــعر .وأمــا الذيــن
باليــاء فهــو األصــل؛ ألنــه مجــع َجابِ َيــة وهــو احلــوض ال َي
ــر ُ
نــرف فهــو ُي َ
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ِ
ٍ
ٌ
َّــي﴾؛ بإبــدال
رجــل
اســم
قالــوا :إن ســبأ
فغلــط ً
ُ
أيضــا؛ ألن ســبأ طريــق األزرق -وأبــو جعفــر﴿ :الن ُّ
ُعــرف بمــأرب مــن اليمــن بينهــا وبــن اهلمــزة يــا ًء مشــددةً؛ وهــي مــن احلــروف املبدلــة التــي
هــي مدينــ ٌة ت َ
صنعــاء ثالثــ ُة أيــا ٍم  ...فمــن مل َي ِ
ــرف[ :فـ]ـــأنه خرجــت عــن القاعــدة املضطــردة عــن ورش؛ حيــث
والــرف فيــه أكثــر يف إنــه ال ي ِبــدل إال اهلمــز الســاكن أو اإلحلــاق بفــاء
ص َفــه
ُ
ُ
ُ
ُ
اســم مدينــة .ومــن َ َ
القــراءة :-فألنــه يكــون اسـ ًـا للبلــد؛ فيكــون ُمذ َّكـ ًـرا الكلمــة ،ومــا كان فــا ًء أو عينًــا أو ال ًمــا -مــن طريــق
ـت فيــه روايـ ٌة؛ فإنــا هو :األصبهــاين.-
صحـ ْ
ـم َي بــه ُمذ َّكـ ٌـر؛ فــإن َّ
ُســ ِّ
هبمــزة مضمومــةٍ
ٍ
ِ
ـم َي ْت باســم َر ُجـ ٍ
َّــي ُء﴾؛
ـل)(.)٤٠١
ألن املدين ـ َة ُســ ِّ
وقــرأ بقيــة العــرة﴿ :الن ٓ
ــف محــزة وهشــا ٌم
مــع إثبــات املــد فيهــا .وإذا َو َق َ
بــ ُ
ـخ ْل ِفه :فإهنــا يقــرآن عــى نحــو مــا ذكرنــاه يف قــراءة
املوضع اخلامس والستون
ِ
ِ
ــرا ًء ورش مــن طريــق األزرق ،وأيب جعفــر؛ وذلــك مــع
قــال ابــن دريــد( :والـــم َراء :مصــدر ماريتُــه م َ
ـم َجا َد َلة  ...وقــد قــرىء قولــه جــل الســكون ،ومــع الــروم واإلشــام(.)٤٠٨
و ُمــ َـا َراةً؛ مــن الــ َ
ِ
()٤٠٢
ـي﴾:
ـى َما َيـ َـر ٰى ﴾ و﴿ َأ َفت ُ
َمرو َن ُه﴾ .قــال أبــو منصــور األزهــري( :مــن قــرأ﴿ :النَّـ ُّ
وعــزَ ﴿ :أ َفت َُم ُرو َن ُه َعـ َ ٰ
ِ
ِ
ِ
َّــي ُء﴾ -باملــد واهلمــز-؛ ولكــن
فمــن قــرأ ﴿ َأ َفت َُم ُرو َنـ ُه ﴾؛ أيُ :ت َفاع ُلو َنــه مــن الـــم َراء .فاألصــل فيــه﴿ :الن ٓ
تــرك اهلمــز عــى ِ
َ
خيفــف
لغــة َمــن
آثــر
ُ
َمرونَــ ُه ﴾؛ أي :ت ْ
َـــج َحدُ ْو َن ُه ،مــن القــارئ بــه َ
ومــن قــرأَ ﴿ :أ َفت ُ
ِ
()٤٠٣
ـم عــى ( َف ِعيــل)؛ مــن
قوهلــمَ :م َر ْيـ ُ
ـي ُء﴾ اسـ ٌ
ـت ح َّقـ ُه َأ ْم ِريـ ُه َم ْر ًيــا؛ أيَ :ج َحدْ ُتــه)  .اهلمـ َـز وحيذ ُفــه .و﴿النَّـ ٓ
ِ
ـات الــي َء؛ إذا َّ
نســأ نَســي ًئا).
أنسـ ُ
أخر ُتــهَ ،أ َ
خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد قــرأ قولــكَ :
ِ
َّــي ُء﴾ :فهــو مصــدر
محــزة والكســائي ويعقــوب وخلــفَ ﴿ :أ َفت ُ
َمرونَــ ُه﴾؛ ثــم قــال( :ومــن قــرأ﴿ :الن ٓ
ــات ن َْس ً
لــت َف ْع ً
ــا)(.)٤٠٩
ــأ؛ عــى َف َع ُ
بفتــح التــاء ،وإســكان امليــم ،مــن دون ألــف .وقــرأ ن ََس ُ
بقيــة العــرةَ ﴿ :أ َفت َُم ُرو َنـ ُه﴾؛ بضــم التــاء ،وفتــح امليم،
املوضع السابع والستون
وبعدها ألــف(.)٤٠٤
اســم َر ُج ٍ
ــل .وقــد
(وســ َبأ:
قال أبو عبد اهلل ابن خالويه( :فاحلجة ملن قرأها:
ُ
قــال ابــن دريــدَ :
ِ
﴿ َأ َفتُمرونَــه﴾ :أنــه أراد :أفتُج ِ
اد ُلونَــه .ووزنــه :جــاء يف التنزيــل :قــال تعــاىلَ ﴿ :ل َقــد ك َ
َان ل َســ َبإ ِف
َ
ُ
َ ُ
ِ
ُت َف ِ
()٤١٠
ِ
ِ
صف.
الـــم َمراة
اع ُلونَــه؛ مــن
والـــمجا َدلة بالباطــلَ .مسـكَنهم﴾  ...وقــد ُص َ
ُ
ُ
ف يف القــرآن ومل ُي ْ َ
الر ُجــل .و َم ـ ْن مل َي ْ ِ
ص ْفــه:
ـم َّ
ص َف ـ ُه :ج َع َل ـ ُه اسـ َ
َمرونَــ ُه﴾ :فحجتــه أنــه أرادَ :
أمــا مــن قرأهــاَ ﴿ :أ َفت ُ
فم ـ ْن َ َ
اســم ال َقبِي َلــة)(.)٤١١
ج َع َلــ ُه
َجحدُ و نَــه ( . )٤٠٥
أفت َ
َ
خترجيــه وتوجيهــه :ســبق خترجيــه يف املوضــع الرابــع
والســتني؛ ص (.)٢٨
املوضع السادس والستون
ِ
ِ
ـي يف التنزيــل :يش ٌء
قــال ابــن دريــد( :والنَّــي ُء والنَّـ ُّ
ـم َح َّر ُم ســن ًة و ُين َْسـ ُـأ املوضع الثامن والستون
كان ُيف َعـ ُـل يف اجلاهليــة؛ ُي َقــدِّ ُم الــ ُ
ٍ
أرض مــن أرايض
اســم
قــال ابــن دريــد( :و َع ْب َقــر:
ســن ًة؛ أيُ :ي َؤ َّخــر)(.)٤٠٦
ُ
خترجيــه وتوجيهــه :أراد ابــن دريــد مــن ذلــك :قو َلــه اجلــن ،زعمــوا  ...قــال أبــو بكــرِ :
ومــن شــأهنم إذا
ِ
َّــي ُء ِز َيــا َدة ِف الك ِ
ُفــر﴾( .)٤٠٧وكال استحســنوا شــي ًئا أو َع ِجبــوا مــن ِشــدَّ تِه و َم َض ِائــه،
تعــاىل﴿ :إِن َ
َّــا الن ٓ
ـاب َع ْب َق ِر َّيـ ٌة ،وهــو ال َف ْر ُش
القراءتــن فيــا أورده متواترتــان ،فقــد قــرأ ورش -مــن نســبوه إىل َع ْب َقــر ،فقالــوا :ثيـ ٌ
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ٍ
﴿و َع َبا َق ِ
أيضــا.
ــر َّي﴾؛ بفتــح القــاف غــر
عج َب ُهم ُح ْسـنُه ،نســبوه إىل َع ْب َقر ...
مــروف ً
َ
ـم ْر ُقو ُم؛ لــ َّـا أن َأ َ
الــ َ
ِ
ِ
ِ
ويف التنزيــلَ ﴿ :و َعب َقـ ِ
ـر ٍّي ح َســان ﴾()٤١٢؛ ُخوط ُبــوا بــا قــال أبــو حاتــم :و ُيشــبِ ُه أن يكــون ( َع َباقــر) -بكــر
َع َر ُفــوا .ومــن قــرأَ ﴿ :و َع َبا َقـ ِ
ـر ٍّي ﴾؛ فقــد أخطــأ؛ ألن القــاف-؛ عــى مــا يتكلــم بــه العــرب ،قــال :ولــو
﴿و َع َبا َق ِ
القــاف ورصفــوا:
ــر ٍّي﴾؛ فكــروا
َ
ــب إليــه إذا كان عــى هــذا الــوزن ،ال قالــواَ :
نس ُ
اجلمــع ال ُي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــي وال َم َســامع ٌّي وال َج َعاف ِ
ــر ٌّي)( .)٤١٣لــكان أشــب َه بــكالم العــرب ،كالن ََّســب إىل َمدَ ائــن:
يقولــونَ :م َهالبِ ٌّ
ِِ
ــي) .ثــم قــال أبــو الفتــح( :وأمــا تــرك رصف
خترجيــه وتوجيهــه :اتفــق القــراء العــرة مجيعهــم عــى َمدَ ائن ٌّ
﴿و َع َبا َقـ ِ
قــراءةَ ﴿ :و َعب َقـ ِ
ـر َّي﴾ :فشــا ٌّذ يف القياس؛ وال ُيسـتَنكر شــذو ُذه
ـر ٍّي ﴾؛ بإســكان البــاء ،مــن دون ألف،
َ
ومل خيالــف يف ذلــك أحــدٌ منهــم .أمــا القــراءة التــي يف القيــاس ،مــع اســتمراره يف االســتعامل؛ كــا جــاء
﴿و َع َبا َقـ ِ
ــم َّ
الشــي َٰط ُن﴾()٤١٦؛
ـر ٍّي﴾؛ عــن اجلامعــة﴿ :اســت َ
خ َّطأهــا ابــن دريــد مــن جهــة اللغــةَ :
َحو َذ َع َل ِيه ُ
بفتــح البــاء بعدهــا ألــف ،فإهنــا مــن الشــواذ ،قــرأ هبــا :وهــو شــا ٌّذ يف القيــاس ،مــع اســتمراره يف االســتعامل.
ـج ْلد ،ومالك نعــم إذا كان قــد جــاء عنهــم عنكبــوت وعناكيــب:
ـجحدَ ري ،وأبــو الــ َ
نــر بــن عــي ،والــ َ
ِ
﴿و َع َبا َق ِ
َ
أســهل منــه؛ مــن حيــث كان فيــه
ــر ٍّي﴾
ـــحيصن ،وزهــر كان َ
عمــة ،وابــن ُم َ
بــن دينــار ،وأبــو ُط َ
حــرف مشــد ٌد يــكاد جيــري جمــرى احلــرف الواحــد،
ال ُفر ُقبــي(.)٤١٤
ٌ
قــال أبــو عبيــد القاســم بــن َّ
ســام( :حدثنــا أبــو ومــع ذلــك أنــه يف آخــر الكلمــة)(.)٤١٧
األســود ،عــن ابــن َلــ ِ
عمــة؛
ـهيعة ،قــال :ســمعت أبــا ُط َ
ــى َر َف ِ
ــر َو َع َبا َق ِ
ف ُخ ْ ٍ
يقــرأَ ﴿ :ع َ
ــر ٍّي ِح َســان﴾؛ املوضع التاسع والستون
ــار َ
أيضــا :حبـ ٌـل غليـ ٌ
ـظ ت َُشــدُّ
ـج َّمل ً
عمــة من قــراء أهــل املدينــة) .ثم قال قــال ابــن دريــد( :والــ ُ
قــال :وكان أبــو ُط َ
أبــو عبيــد( :وهــذا احلــرف يــروى مرفو ًعــا يـــحدِّ ثونه بــه السـ ُفن .وقــد قــرئ ﴿ :ح َّتـ ِ
ـم
ـى َيلـ َ
ُ
ُ َ
جل َّمـ ُـل ِف َسـ ِّ
ـج ا ُ
َ ٰ
ُّ
ِ
ِ
عــن األر َط َب ِ
الـــجحدَ ري ،عــن أيب اخل َيــاط ﴾( ،)٤١٨واهلل أعلــم)(.)٤١٩
ــان ،عــن عاصــم
َ
ـمحدِّ ثون خترجيــه وتوجيهــه :ســبق خترجيــه يف املوضــع الســابع
بكــر ،عــن النبي صــى اهلل عليــه وســلم .والــ ُ
ُيـــحدِّ ثونه باإلجــراء ،وال أدري أحمفـ ٌ
ـوظ هــو أم ال ؟!؛ والعرشيــن؛ ص (.)١٤
إال أنــه يف العربيــة عــى تــرك اإلجــراء(.)٤١٥
قلــت :هــذا احلــرف وإن كان البعــض يرفعــه إىل النبــي املوضع السبعون
سى :مل يتكلــم فيــه
(وسى و َأ ْ َ
ـر حمفــوظ؛ ال مــن قــال ابــن دريــدَ َ :
صــى اهلل عليــه وســلم :إال أنــه غـ ُ
ـي()٤٢٠؛ ألنــه يف القــرآن .وقــد قــرئَ ﴿ :فـ َـأ ِ
رس
جهــة صحــة إســناده عنــد املحدثــن ،وال مــن جهــة األصمعـ ُّ
ــاس بِ َأ ِ
صحــة تواتــره عنــد القــراء .وعــى َفــرض تبــدِّ ي جميئــه بِ َأ ِ
ــك ﴾( )٤٢١و﴿ َف ْ ِ
هل َ
هل َ
ــك ﴾)(.)٤٢٢
ْ
ٍ
ٍ
صحيــح يف كتــب احلديــث :إال أن الركــ َن خترجيــه وتوجيهــه :كال القراءتــن متواترتــان ،فقــد
بإســناد
ٍ
متوفــر فيــه؛ وهــو قــرأ نافــع وابــن كثــر وأبــو جعفــر -هــذا احلــرف
غــر
ر للحكــم بقرآنيتــه
األكــ َ
ُ
يف املوضعــن مــن ســوريت هــود واحلجــرَ ﴿ :-ف ْ ِ
ــاس
التواتــر.
وقــال أبــو الفتــح ابــن جنــي عــن هــذا احلــرف -الذي بِ َأ ِ
هل َ
ــك﴾؛ بوصــل اهلمــزة بعــد الفــاء .وقــرأ بقيــة
رس بِ َأ ِ
ــأ ِ
هــو مــن مجلــة مــا رواه عــن مشــاخيه( :-كذلــك رويتــه العــرةَ ﴿ :ف َ
هل َ
ــك﴾؛ بقطعهــا(.)٤٢٣
عــن قطــرب﴿ :و َعب ِ
اق ِ
ــر َّي﴾؛ بكــر القــاف غــر وينســحب هــذا التفصيــل الــذي ذكرنــاه بينهــم يف
َ َ
وحينَــا إِ َ ٰل
مــروف .وروينــاه عــن أيب حاتــم:
﴿و َل َقــد َأ َ
هــذا احلــرف ،عــى مــا ورد يف طــهَ :

30

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ

حوليات جامعة املجمعة للبحوث والدراسات ،العدد ( ، )٥ربيع الثاين ١٤٤٢هـ  -ديسمرب ٢٠٢٠م
رس بِ ِعب ِ
بحســن ورعــه
ــادي﴾( .)٤٢٤ويف الشــعراء:
اللغــة)؛ وقــد شــهد لــه مــن جــاء بعــده ُ
ــى َأن َأ ِ َ
وس ٰ ٓ
ُم َ
ِ
ِ
ــى َأن َأ ِ
رس بِع َبــاد ٓي﴾( .)٤٢٥ويف فيــه وصنعتــه ،وقــوة ترتيبــه وعرضــه ،ووثوقيــة نقولــه
﴿و َأ َ
َ
وس ٰ ٓ
وحينَــا إِ َ ٰل ُم َ
ِ
ِ
ــأ ِ
الدخــانَ ﴿ :ف َ
رس بِع َبــادي َل ً
واستشــهاداته.
يــا﴾(.)٤٢٦
* كان ابــن دريــد رأس املدرســة البرصيــة يف زمانــه،
قال أبو زكريا الفراء( :وقد قرأ أهل احلجاز:
ـاس بِ َأ ِ
﴿ َفـ ْ ِ
هلـ َ
علــا ،وأقدرهــم
ـت .وقراءتُنــا :وكان أحفــظ النــاس ،وأوســعهم
س ْيـ ُ
ً
ـك﴾؛ موصول ـ ًة مــن َ َ
رس بِ َأ ِ
﴿ َفـ َـأ ِ
هلـ َ
ـت؛ وقــد قــال عــى الشــعر ،واملقــدم يف حفــظ اللغــة واألنســاب؛
س ْيـ ُ
ـك﴾؛ مقطوعـ ًة مــن َأ ْ َ
ِ ِ
ِ
وتنو َعــت؛ و ُع ِّمـ َـر حتــى شــارف
رس ٰى بِ َعبــده َليــا﴾( .)٤٢٨())٤٢٧وقــد َك ُثـ َـرت تصاني ُفــه َّ
﴿سـ َٰ
اهللُ :
ـبح َن ا َّلــذ ٓي َأ َ
وقــال أبــو شــامة( :والقراءتــان مبنيتــان عــى الفعــل املائــة.
سى * .أمــى ابــن دريــد كتابــه مجهــرة اللغــة مــن حفظــه يف
سى و َأ ْ َ
الــذي منــه هــذا األمــر ،وفيــه لغتــانَ َ :
(سى) :جــاءت مهــز ُة الوصــل يف األمــر؛ أكثــر مــن بلــد؛ منهــا :فــارس والبــرة وبغــداد .وقــد
فعــى لغــة َ َ
سى) :جــاءت جــاءت مقدم ُتــه موضحـ ًة عــن الســبب الباعــث عليه،
كقولــكْ :ار ِم مــن َر َمــى .وعــى لغــة ( َأ ْ َ
مهــز ُة القطــع؛ كقولــك ِمــن أ ْع َطــىَ :أ ْع ِ
ــط .ويشــهد والتعليــل لتســميته ،وذكــر منهجــه يف ترتيبــه.
ـل إِ َذا َيـ ِ
﴿وا َّليـ ِ
ـر﴾( * .)٤٢٩مــن أعظــم آثــار مجهــرة اللغــة يف التأليــف املعجمــي
(سى) :قولــه ســبحانهَ :
لـــ َ َ
ِ
ــبح َن ا َّلــذ ٓي واللغــوي :مــا تناقلــه عنــه املصنفــون مــن الغريــب،
﴿س َٰ
سى) :قولــه تعــاىلُ :
ويشــهد لـــ ( َأ ْ َ
عرب ،مــا قبســوه
رس ٰى﴾(.)٤٣١())٤٣٠
ـم َّ
ومــا أخــذوه عنــه مــن عنايتــه بالــ ُ
َأ َ
(والــرى عنــه مــن اشــتقاق األعــام.
قــال جمــد الديــن الفــروز آبــادي:
ُّ َ
ــر عامــة الليــل ،و ُي َذكَّــر)( * .)٤٣٢بلغــت املواضــع التــي استشــهد فيهــا ابــن دريــد
ُ
كالـــهدَ ىَ :-س ُبالقــراءات القرآنيــة يف كتابــه مجهــرة اللغــة( :ســبعني
ــب عــد ًدا
خامت ٌة بالنتائج
موض ًعــا) ،مــع ثالثــة مكــررة .وقــد ن ََس َ
وبعــد االنتهــاء مــن مجــع وختريــج وتوجيــه هــذه منهــا :إىل قرائهــا مــن الصحابــة ريض اهلل عنهــم ،ومــن
املواضــع مــن كتــاب مجهــرة اللغــة البــن دريــد؛ أضــع بعدهــم.
بــن يــدي خامتــة هــذا البحــث عــد ًدا مــن النتائــج * :خ َّطــأ ابــن دريــد عــد ًدا مــن القــراءات الشــاذة؛
عميــق يف كل العلــوم بســبب :خمالفتهــا الرصحيــة لرســم املصحــف اإلمــام،
أثــر
ٌ
* للقــراءات القرآنيــة ٌ
ـي مــن اهلل عــز وجــل أو لتناقضهــا مــع مــا اطــرد يف أبنيــة اللغــة ومجعهــا
اإلســامية؛ مــن جهــة أهنــا وحـ ٌّ
إىل نبيــه صــى اهلل عليــه وســلم؛ ومــن جهــة أهنــا ســن ٌة ونســبتها وترصيفهــا.
ٍ
ُمتَّب َع ـ ٌة تلقاهــا اخللــف عــن الســلف بالســند املتصــل * قــام ابــن دريــد بتوجيــه عــدد مــن القــراءات
القرآنيــة ،وانتــر لعـ ٍ
ـدد آخـ َـر مــن متواترهــا؛ وذلــك:
إليــه عليــه الســام.
ٍ
ـوق أمثلــة مــن جميئهــا
وسـ ْ
* تعامــل علــاء العربيــة مــع القــراءات القرآنيــة بإثبــات مصادرهــا وأفعاهلــاَ ،
عــى أســاس وجــوب القيــاس عــى نصهــا الصحيــح يف كالم فصحــاء العــرب.
املتواتــر ،ال أن تُقــاس هــي عــى غريهــا؛ إذ ال يوجــد * أكثــر ابــن دريــد مــن قولــه( :واهلل أعلــم) أو (واهلل
نــص مــن نصــوص االستشــهاد اللغــوي ُيشــبهها يف أعلــم بكتابــه) أو ( ُق ِ
ــر َئ هبــا إن شــاء اهلل) :بعــد
ٌّ
ٍ
استشــهاده بعــدد مــن القــراءات القرآنيــة .واســتفهم
الصحــة والقــوة.
ـه ثالــثٍ
ـر َئ فيهــا بوجـ ٍ
ٍ
* مــن أعظــم مــا أمــاه ابــن دريــد يف حياتــه( :مجهــرة يف عــدد مــن املواضــع أكان ُقـ ِ
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ

31

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

أم ال ؟.
* ن َّبــه ابــن دريــد عــى أن بعــض القــراءات القرآنيــة
كتــاب اهلل عــز
التــي استشــهد هبــا :قــد تفــرد هبــا
ُ
نظائــر يف كالم
وجــل؛ فلــم يــأت قبــل الوحــي هبــا
ُ
العــرب وأشــعارهم.
* اعتمــد ابــن دريــد يف استشــهاده ببعــض القــراءات
القرآنيــة عــى نقــل آراء األئمــة الكبــار الذيــن مجعــوا
بــن إتقــان القــراءة ،واحلــذق يف اللغــة.
ٍ
وجهــا
* أخــر ابــن دريــد يف موضـ ٍع واحــد فقــط بــأن ً
يف القــراءة إذا ُقـ ِ
ـح َن فيــا
ـر َئ بــه فإنــه صاحبــه قــد َلــ َ
يذهــب إليــه البرصيــون مــن النحــاة .واحلــق :أنــه وج ٌه
متواتــر .لكنــه مل يتعــد اإلخبــار
صحيــح
يف القــراءة
ٌ
ٌ
عــن ذلــك ،ومل ينتــر لــرأي مدرســته البرصيــة فيــه.
ـوه ابــن دريــد باللغــات الــواردة فيــا استشــهد بــه
* نـ َّ
ٍ
مــن قــراءات قرآنيــة.
املصادر واملراجع
الرسائل اجلامعية:
* توجيــه مشــكل القــراءات العرشيــة الفرشــية ..
ـرا ،رســالة ماجســتري مقدمــة مــن
لغ ـ ًة وإعرا ًبــا وتفسـ ً
الطالــب /عبــد العزيــز بــن عــي بــن عــي احلــريب،
نوقشــت عــام (1417هـــ) ،بقســم الكتــاب والســنة
بجامعــة أم القــرى بمكــة املكرمــة.
* القــراءات العــر يف ضــوء الــدرس الــريف،
رســالة دكتــوراه مقدمــة مــن الطالــب /محــود نــارص
عــي نصــار ،نوقشــت عــام (2006م) ،بقســم اللغــة
العربيــة وآداهبــا بجامعــة دمشــق بســورية.
الكتب املطبوعة:
* إبــراز املعــاين مــن حــرز األمــاين ،شــهاب الديــن
أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن إســاعيل ،املعــروف
بـــ(أيب شــامة) ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
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* إحتــاف فضــاء البــر يف القــراءات األربعــة عــر،
شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد الدمياطــي،
املعــروف بـــ (البنَّــاء) ،حتقيــق :أنــس مهــرة ،ط :الثالثة،
1427هــــ ،دار الكتــب العلميــة ،بريوت.
* إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب (= معجــم
األدبــاء) ،شــهاب الديــن أبــو عبــد اهلل ياقــوت
بــن عبــد اهلل الرومــي احلمــوي ،حتقيــق :إحســان
عبــاس ،ط :األوىل1414 ،هـــ1993 ،م ،دار الغــرب
اإلســامي ،بــروت.
* إعــراب القــرآن ،أبــو القاســم إســاعيل بــن حممــد
بــن الفضــل الطليحــي التيمــي األصبهــاين ،املعــروف
بـــ (قــوام الســنة) ،وثقــت نصوصــه :د .فائــزة بنــت
عمــر املؤيــد ،ط :األوىل1415 ،هـــ.
* إعــراب القــرآن ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن
إســاعيل بــن يونــس النحــاس ،وضــع حواشــيه
وعلــق عليــه :عبــد املنعــم خليــل إبراهيــم ،ط :األوىل،
1421هـــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
* األعــام ،خلــر الديــن الــزركيل ،ط :السادســة،
1984م ،دار العلــم للماليــن ،بــروت.
* اإلكــال يف رفــع االرتيــاب عــن املؤتلــف واملختلــف
يف األســاء والكنــى واألنســاب ،ســعد امللــك أبــو
نــر عــي بــن هبــة اهلل بــن جعفــر بــن ماكــوال األمــر،
ط :األوىل1411 ،هـــ1990،م ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت.
* إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة ،مجــال الديــن أبــو
احلســن عــي بــن يوســف القفطــي ،حتقيــق :حممــد أبــو
الفضــل إبراهيــم ،ط :األوىل1406 ،هـــ1982 ،م ،دار
الفكــر العــريب بالقاهــرة ،ومؤسســة الكتــب الثقافيــة
ببــروت.
* اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن
البرصيــن والكوفيــن ،كــال الديــن أبــو الــركات
عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن عبيــد اهلل األنصــاري
األنبــاري ،ط :األوىل 1424هـــ2003 ،م ،املكتبــة

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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العرصيــة.
* أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،أبــو ســعيد عبــد اهلل
بــن عمــر بــن حممــد البيضــاوي ،ط :األوىل1988 ،م،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان.
* البحــر املحيــط يف تفســر القــرآن الكريــم ،حممــد بــن
يوســف بــن عــي ،املعــروف بـــ (أيب حيــان األندليس)،
حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل1412 ،هـــ ،دار الفكــر،
بــروت.
* البــدور الزاهــرة يف القــراءات العــر املتواتــرة مــن
ـراءات الشــاذ ُة
طريقــي الشــاطبية والــدرة ،ومعــه( :القـ
ُ
وتوجيههــا مــن لغــة العــرب) ،عبــد الفتــاح بــن عبــد
الغنــي بــن حممــد القــايض ،دار الكتــاب العــريب،
بــروت.
* بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيــز،
جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفــروز أبــادي،
املكتبــة العلميــة ،بــروت ،لبنــان.
* بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة ،جــال
الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي ،حتقيــق:
حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،املكتبــة العرصيــة ،صيــدا،
لبنــان.
* البلغــة يف تراجــم أئمــة النحــو واللغــة ،جمــد الديــن
أبــو طاهــر حممــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي ،ط:
األوىل 1421هـــ2000 ،م ،دار ســعد الديــن للطباعــة
والنــر والتوزيــع.
* تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،أبــو الفيــض
حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرزاق احلســيني ،مرتــى
الزبيــدي ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن ،دار اهلداية.
* تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة (= الصحــاح) ،أبــو
نــر إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري الفــارايب ،حتقيــق:
أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،ط :الرابعــة 1407هـــ،
1987م ،دار العلــم للماليــن ،بــروت.
* تاريــخ مدينــة الســام (= تاريــخ بغــداد) ،أبــو
بكــر أمحــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أمحــد بــن

مهــدي اخلطيــب البغــدادي ،حتقيــق :د .بشــار عــواد
معــروف .ط :األوىل1422 ،هـــ2002 ،م ،دار الغــرب
اإلســامي ،بــروت.
* حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن
تفســر الكتــاب املجيــد (= تفســر التحريــر والتنويــر)،
حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن
عاشــور التونــي ،ط :األوىل1984 ،هـــ ،الــدار
التونســية للنــر ،تونــس.
* حتفــة األقــران فيــا قــرئ بالتثليــث يف حــروف
القــرآن ،أبــو جعفــر أمحــد بــن يوســف بــن مالــك
الرعينــي الغرناطــي األندلــي ،ط :الثانيــة1428 ،هـ،
2007م ،كنــوز أشــبيليا ،الريــاض.
* تصحيــح الفصيــح ورشحــه ،أبــو حممــد عبــد اهلل
بــن جعفــر بــن حممــد بــن ُد ُرسـت ََويه ،املعــروف بـــ (ابن
املرزبــان) ،حتقيــق :د .حممــد بــدوي املختــون ،ط:
األوىل1419 ،هـــ1998 ،م ،املجلــس األعــى للشــئون
اإلســامية ،القاهــرة.
* التكملــة والذيــل والصلــة لكتــاب تــاج اللغــة
وصحــاح العربيــة ،ريض الديــن احلســن بــن حممــد بــن
احلســن القــريش الصاغــاين ،حققــه :إبراهيــم إســاعيل
األبيــاري ،راجعــه :حممــد خلــف اهلل أمحــد ،ط :األوىل،
1970م ،مطبعــة دار الكتــب بالقاهــرة.
* هتذيــب اللغــة ،أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد
األزهــري اهلــروي ،حتقيــق :حممــد عــوض مرعــب،
ط :األوىل2001 ،م ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت.
* جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن ،أبــو جعفــر
حممــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري ،حتقيــق :أمحــد
حممــد شــاكر وحممــود حممــد شــاكر1405 ،هـــ ،دار
الفكــر ،بــروت.
* اجلامــع املســند الصحيــح املختــر مــن أمــور
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وســننه وأيامــه (=
صحيــح البخــاري) ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســاعيل

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ

33

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

البخــاري اجلعفــي ،حتقيــق :د .مصطفــى ديــب البغــا،
ط :الثالثــة1407 ،هـــ ،دار ابــن كثــر ،بــروت.
* اجلامــع ألحــكام القــرآن (= تفســر القرطبــي)،
أبــو عبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح
األنصــاري اخلزرجــي ،شــمس الديــن القرطبــي،
حتقيــق :أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش ،ط:
الثانيــة1384 ،هـــ ،دار الكتــب املرصيــة ،القاهــرة.
* مجهــرة اللغــة ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريد
األزدي ،حتقيــق :د .رمــزي منــر بعلبكــي ،ط :األوىل،
1987م ،دار العلــم للماليــن ،بــروت.
* حجــة القــراءات ،أبــو زرعــة عبــد الرمحــن بــن حممد
بــن زنجلــة ،حتقيــق :ســعيد األفغــاين ،ط :الثانيــة،
1402هـــ1982 ،م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.
* احلجــة يف القــراءات الســبع ،أبــو عبــد اهلل احلســن
بــن أمحــد بــن خالويــه اهلمــذاين ،حتقيــق :د .عبــد
العــال ســامل مكــرم ،ط :الرابعــة1401 ،هـــ ،دار
الــروق ،بــروت.
* احلجــة للقــراء الســبعة ،أبــو عــي احلســن بــن
أمحــد بــن عبــد الغفــار الفــاريس ،حتقيــق :بــدر الديــن
قهوجــي وبشــر جوجيــايب ،راجعــه ودققــه :عبــد
العزيــز ربــاح وأمحــد يوســف الدقــاق ،ط :الثانيــة،
1413هـــ1993 ،م ،دار املأمــون للــراث ،دمشــق/
بريوت.
* خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب ،عبــد
القــادر بــن عمــر البغــدادي ،حتقيــق ورشح :عبــد
الســام حممــد هــارون ،ط :الرابعــة1418 ،هـــ،
1997م ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة.
* الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،أبــو
العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف بــن عبــد
الدائــم ،املعــروف بـــ (الســمني احللبــي) ،حتقيــق :د.
أمحــد حممــد اخلــراط ،دار القلــم ،دمشــق.
* ديــوان األدب ،أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم
بــن احلســن الفــارايب ،حتقيــق :د .أمحــد خمتــار عمــر،
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مراجعــة :د .إبراهيــم أنيــس1424 ،هـــ2003 ،م،
مؤسســة دار الشــعب للصحافــة والطباعــة والنــر،
القاهــرة.
* ديــوان شــعر مســكني الدارمــي ،ربيعــة بــن عامــر
بــن أنيــف بــن رشيــح التميمــي الدارمــي ،املعــروف
بـــ (مســكني الدارمــي) ،حتقيــق :كاريــن صــادر ،ط:
األوىل2000 ،م ،دار صــادر ،بــروت.
* روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع
املثــاين ،شــهاب الديــن الســيد حممــود اآللــويس ،دار
إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.
* رس صناعــة اإلعــراب ،أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي
املوصــي ،ط :األوىل1421 ،هـــ2000 ،م ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت.
* ســر أعــام النبــاء ،حممــد بــن أمحــد بــن عثــان،
شــمس الديــن الذهبــي ،حتقيــق :شــعيب األرنــاؤوط,
وحممــد نعيــم العرقســويس ،ط :التاســعة،1413 ،
مؤسســة الرســالة ،بــروت.
* شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب ،لعبــد احلــي
بــن أمحــد بــن حممــد ابــن العــاد العكــري احلنبــي،
حققــه :حممــود األرنــاؤوط ،خــرج أحاديثــه :عبــد
القــادر األرنــاؤوط ،ط :األوىل1406 ،هـــ ،دار ابــن
كثــر ،دمشــق/بريوت.
* رشح شــافية ابــن احلاجــب ،ومعــه( :رشح شــواهده
للبغــدادي) ،نجــم الديــن حممــد بــن احلســن الــريض
اإلســراباذي ،حققهــا وضبــط غريبهــا ورشح
مبهمهــا :حممــد نــور احلســن وحممــد الزفــزاف وحممــد
حميــى الديــن عبــد احلميــد1395 ،هـــ1975 ،م ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت.
* رشح طيبــة النــر ،شــهاب الديــن أبــو بكــر أمحــد
بــن حممــد بــن حممــد ابــن اجلــزري ،املعــروف بـــ (ابــن
هــرة ،ط:
الناظــم) ،ضبطــه وعلــق عليــه :أنــس ُم َ
الثانيــة1420 ،هـــ2000 ،م ،دار الكتــب العلميــة،
بــروت.
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* شــمس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم،
نشــوان بن ســعيد احلمــرى اليمنــي ،حتقيق :د .حســن
بــن عبــد اهلل العمــري ،ومطهــر بــن عــي اإلريــاين،
ود .يوســف حممــد عبــد اهلل ،ط :األوىل1420 ،هـــ،
1999م ،دار الفكــر املعــارص ببــروت ،ودار الفكــر
بدمشــق.
* شــواذ القــراءات ،ريض الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد
بــن أيب نــر الكرمــاين ،حتقيــق :د .شــمران العجــي،
ط :األوىل ،مؤسســة البــاغ ،بــروت.
* الشــوارد (= مــا تفــرد بــه بعــض أئمــة اللغــة)،
ريض الديــن احلســن بــن حممــد بــن احلســن القــريش
الصاغــاين ،حتقيــق وتقديــم :مصطفــى حجــازي،
مراجعــة :د .حممــد مهــدي عــام ،ط :األوىل،
1403هـــ1983 ،م ،اهليئــة العامــة لشــئون املطابــع
األمرييــة ،القاهــرة.
* طبقــات الشــافعية الكــرى ،تــاج الديــن عبــد
الوهــاب بــن تقــي الديــن الســبكي ،حتقيــق :د .حممــود
حممــد الطناحــي ود .عبــد الفتــاح حممــد احللــو،
ط :الثانيــة1413 ،هـــ ،دار هجــر للطباعــة والنــر
والتوزيــع.
* طبقــات النحــاة واللغويــن ،تقــي الديــن أبــو بكــر
بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر األســدي الشــهبي
الدمشــقي ،املعــروف بـــ (ابــن قــايض ُشــهبة) ،حتقيــق:
د .حمســن غيــاض ،ط :األوىل1973 ،م ،مطبعــة
النعــان ،النجــف األرشف.
* طبقــات النحويــن واللغويــن ،أبــو بكــر حممــد بــن
احلســن بــن عبيــد اهلل بــن مذحــج الزبيــدي األندلــي
اإلشــبييل ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط:
الثانيــة ،دار املعــارف.
ـر يف توجيــه القــراءات العــر ،حممــد
* طالئــع البِـ ْ
الصــادق قمحــاوي ،ط :األوىل1427 ،هـــ2006 ،م،
دار العقيــدة ،مــر.
* غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان ،نظــام الديــن

حســن بــن حممــد بــن حســن القمــي النيســابوري،
حتقيــق :زكريــا عمــرات ،ط :األوىل1416 ،هـــ ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت.
* غريــب القــرآن ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم
بــن قتيبــة الدينــوري ،حتقيــق :الســيد أمحــد صقــر،
ط :األوىل1398 ،هـــ1978 ،م ،دار الكتــب العلميــة
ببــروت (لعلهــا مصــور ٌة عــن الطبعــة املرصيــة).
* فتــح القديــر (= تفســر الشــوكاين) ،حممــد بــن
عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل الشــوكاين اليمنــي ،ط:
األوىل1414 ،هـــ ،دار ابــن كثــر ودار الكلــم الطيــب،
دمشــق/بريوت.
* الفــروق يف اللغــة (= الفــروق اللغويــة) ،أبــو هــال
احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل بــن ســعيد العســكري،
حققــه وعلــق عليــه :حممــد إبراهيــم ســليم ،دار العلــم
والثقافــة للنــر والتوزيــع ،القاهــرة.
* فضائــل القــرآن ،أبــو عبيــد القاســم بــن سـ َّ
ـام بــن
عبــد اهلل اهلــروي البغــدادي ،حتقيــق :مــروان العطيــة
وحمســن خرابــة ووفــاء تقــي الديــن ،ط :األوىل،
1415هـــ1995 ،م ،دار ابــن كثــر ،دمشــق/بريوت.
* قاعــدة جليلــة يف التوســل والوســيلة ،تقــي الديــن
أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن عبــد الســام
ابــن تيميــة احلــراين احلنبــي الدمشــقي ،حتقيــق :د.
ربيــع بن هــادي عمــر املدخــي ،ط :األوىل1422 ،هـ،
2001هـــ ،مكتبــة الفرقــان ،عجــان.
* القامــوس املحيــط والقابــوس الوســيط ،جمــد الديــن
حممــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي ،إرشاف :حممــد
نعيــم العرقســويس ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.
* الكامــل يف القــراءات واألربعــن الزائــدة عليهــا،
الـــه َذيل
أبــو القاســم يوســف بــن عــي بــن ُج َبــارة
ُ
ال َيشــكُري املغــريب ،حتقيــق :مجــال بــن الســيد بــن
رفاعــي الشــايب ،ط :األوىل1428 ،هـــ2007 ،م،
مؤسســة ســا للتوزيــع والنــر.
* كتــاب احليــوان ،أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر بــن
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حمبــوب الكنــاين الليثــي ،املعــروف بـــ (اجلاحــظ) ،ط:
الثانيــة1424 ،هـــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
* كتــاب العــن ،أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد
بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري ،حتقيــق:
د .مهــدي املخزومــي ود .إبراهيــم الســامرائي ،دار
ومكتبــة اهلــال.
كتــاب فيــه لغــات القــرآن ،أبــو زكريــا حييــى بــن
*
ٌ
الفــراء،
زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور الديلمــي
َّ
ضبطــه وصححــه :جابــر بــن عبــد اهلل الرسيــع ،ط:
األوىل1435 ،هـــ.
* الكتــاب ،أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر
احلارثــي ،املعــروف بـــ (ســيبويه) ،حتقيق :عبد الســام
حممــد هــارون ،ط :الثالثــة1408 ،هـــ1988 ،م ،مكتبة
اخلانجــي ،القاهــرة.
* الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون األقاويــل
يف وجــوه التأويــل ،أبــو القاســم حممــد بــن عمــر
الزخمــري اخلوارزمــي ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهدي،
دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.
* الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع ،أبــو حممــد
مكــي بــن أيب طالــب القيــي ،حتقيــق :د .حميــي الديــن
رمضــان1394 ،هــــ ،مطبوعــات جممــع اللغــة العربية
بدمشــق.
* الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن ،أبــو إســحاق
أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم الثعلبــي النيســابوري،
ط :األوىل1422 ،هـــ ،دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت.
* اللبــاب يف علــوم الكتــاب ،أبــو حفــص عمــر بــن
عــي ابــن عــادل الدمشــقي احلنبــي ،حتقيــق :عــادل
أمحــد عبــد املوجــود ، ،ط :األوىل1419 ،هـــ ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت.
* لســان العــرب ،أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن
مكــرم بــن عــي ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــي
اإلفريقــي ،ط :الثالثــة1414 ،هـ ،دار صــادر ،بريوت.
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* جمــاز القــرآن ،أبــو عبيــدة معمــر بــن املثنــى التيمــي
البــري ،حتقيــق :حممــد فــواد ســزكني ،ط :األوىل،
1381هـــ ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة.
* جممــل اللغــة ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن
زكريــا القزوينــي الــرازي ،دراســة وحتقيــق :زهــر
عبــد املحســن ســلطان ،ط :الثانيــة1406 ،هـــ،
1986م ،مؤسســة الرســالة ،بــروت.
* املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات
واإليضــاح عنهــا ،أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي
املوصــي ،ط :األوىل1420 ،هـــ1999 ،م ،املجلــس
األعــى للشــئون اإلســامية ،وزارة األوقــاف،
القاهــرة.
* املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيز (= تفســر
ابــن عطيــة) ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن
عبــد الرمحــن بــن متــام بــن عطيــة األندلــي املحــاريب،
حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد ،ط :األوىل،
1422هـــ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت.
* املحكــم واملحيــط األعظــم ،أبــو احلســن عــي بــن
إســاعيل بــن ِســ ْيدَ ه املــريس ،حتقيــق :عبــد احلميــد
هنــداوي ،ط :األوىل1421 ،هـــ2000 ،م ،دار الكتــب
العلميــة ،بــروت.
* خمتــار الصحــاح ،زيــن الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد
بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر احلنفــي الــرازي ،حتقيــق:
يوســف الشــيخ حممــد ،ط :اخلامســة1420 ،هـــ،
1999م ،املكتبــة العرصيــة والــدار النموذجيــة،
بريوت/صيــدا.
* املختــارات (= خمتــارات ابــن الشــجري) ،أبــو
الســعادات هبــة اهلل ابــن الشــجري ،ضبطهــا ورشحها:
حممــود حســن زنــاين ،ط :الثانيــة1980 ،م ،دار الكتب
العلميــة ،بــروت.
خمتــر يف شــواذ القــرآن مــن كتــاب البديــع ،أبــو
*
ٌ
عبــد اهلل احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه اهلمــذاين،
مكتبــة املتنبــي ،القاهــرة.

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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* مراتــب النحويــن ،أبــو الطيــب عبــد الواحــد بــن
عــي اللغــوي احللبــي ،حققــه وعلــق عليــه :حممــد
أبو الفضــل إبراهيــم ،ط :األوىل1375 ،هـــ1955 ،م،
مكتبــة هنضــة مــر ومطبعتهــا ،القاهــرة.
* مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر ،قطــب الديــن
أبــو احلســن عــي بــن احلســن بــن عــي املســعودي،
اعتنــى بــه وراجعــه :كــال حســن مرعــي ،ط :االوىل،
2005م ،املكتبــة العرصيــة ،بــروت.
* املســاعد عــى تســهيل الفوائــد ،عبــد اهلل بــن
عقيــل اهلمــذاين ،حتقيــق :د .حممــد كامــل بــركات،
1405هــــ ،دار املــدين بجــدة ،نــر :مركــو البحــث
العلمــي وإحيــاء الــراث بجامعــة أم القــرى.
* املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل عــن العدل
إىل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم (=صحيــح
مســلم) ،أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم
القشــري النيســابوري ،ط :الثانيــة ،دار اجليــل ودار
اآلفــاق اجلديــدة ،بــروت.
* املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر ،أبــو
العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عــي الفيومــي احلمــوي
املكتبــة العلميــة ،بــروت.
* معانــى القــرآن ،أبــو احلســن ســعيد بــن مســعدة
املجاشــعي البلخــي البــري ،املعــروف بـــ (األخفــش
األوســط) ،حتقيــق :د .هــدى حممود قراعــة ،ط :األوىل،
1411هـــ1990 ،م ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة.
* معــاين القــراءات ،أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد بــن
األزهــري اهلــروي ،ط :األوىل1412 ،هـــ1991 ،م،
مركــز البحــوث يف كليــة اآلداب ،جامعــة امللــك
ســعود ،الريــاض.
* معــاين القــرآن وإعرابــه ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن
الز َّجــاج ،حتقيــق :عبــد اجلليــل
الــري بــن ســهل َّ
عبــده شــلبي ،ط :األوىل1408 ،هـــ1988 ،م ،عــامل
الكتــب ،بــروت.
* معــاين القــرآن ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن

إســاعيل بــن يونــس النحــاس املــرادي النحــوي،
حتقيــق :حممــد عــي الصابــوين ،ط :األوىل1409 ،هـــ،
مطبعــة جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
* معــاين القــرآن ،أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد بــن
عبــد اهلل بــن منظــور الديلمــي الفـ َّـراء ،حتقيــق :أمحــد
يوســف النجــايت وحممــد عــي النجــار وعبــد الفتــاح
إســاعيل الشــلبي ،ط :األوىل ،الــدار املرصيــة للتأليــف
والرتمجــة ،القاهــرة.
* معجــم الشــعراء ،أبــو عبيــد اهلل حممــد بــن عمــران
املرزبــاين ،تصحيــح وتعليــق :أ.د .ف .كرنكــو ،ط:
الثانيــة1402 ،هـــ1982 ،م ،مكتبــة القــديس ودار
الكتــب العلميــة ،بــروت.
ـم ِ
ـم ِ
عرب ،أبــو الفتــح نــارص
غرب يف ترتيــب الــ ُ
* الــ ُ
ـم َط ِّرز ،حتقيق:
الديــن بــن عبــد الســيد بــن عــي بــن الــ ُ
حممــود فاخــوري وعبــد احلميــد خمتــار ،ط :األوىل،
1979م ،مكتبــة أســامة بــن زيــد ،حلــب.
* مفاتيــح األغــاين يف القــراءات واملعــاين ،أبــو العــاء
حممــد بــن أيب املحاســن حممــود بــن أيب الفتــح حممــد
بــن أيب شــجاع أمحــد الكرمــاين احلنفــي ،دراســة
وحتقيــق :عبــد الكريــم مصطفــى مدلــج ،تقديــم :د.
حمســن عبــد احلميــد ،ط :األوىل1422 ،هـــ2001 ،م،
دار ابــن حــزم للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت.
* مفاتيــح الغيــب (= التفســر الكبــر) (= تفســر
الــرازي) ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عمــر بــن احلســن بن
احلســن التيمــي الــرازي ،املعــروف بـــ (فخــر الديــن
الــرازي ،خطيــب الــري) ،ط :الثالثــة1420 ،هـــ ،دار
إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت.
* املفــردات يف غريــب القــرآن ،أبــو القاســم احلســن
بــن حممــد األصفهــاين ،املعــروف بـــ (الراغــب
األصفهــاين) ،حتقيــق :صفــوان عدنــان الــداودي،
ط :األوىل1412 ،هـــ ،دار القلــم والــدار الشــامية،
دمشــق/بريوت.
* مقاييــس اللغــة ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن

وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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زكريــا القزوينــي الــرازي ،حتقيــق :عبــد الســام حممــد اهلوامش والتعليقات
هــارون ،ط :الثانيــة1420 ،هـــ1999 ،م ،دار اجليــل )١( ،تضمــن مــن خامتــة بحــث القــراءات العــر يف
ضــوء الــدرس الــريف ،للدكتــور محــود نــارص عــي
بــروت.
ِ
* نزهــة األَل َّبــاء يف طبقــات األدبــاء ،أبــو الــركات نصــار.
عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن عبيــد اهلل األنصــاري )٢( ،مــن مصــادر ترمجتــه :مــروج الذهــب للمســعودي
كــال الديــن األنبــاري ،حتقيــق :إبراهيــم الســامرائي ،)320/4( ،مراتــب النحويــن أليب الطيــب ص
ط :الثالثــة1405 ،هـــ1985 ،م ،مكتبــة املنــار ،)135( ،هتذيــب اللغــة لألزهــري ( ،)31/1طبقــات
الزرقــاء ،األردن.
النحويــن للزبيــدي ص ( ،)183معجــم الشــعراء
* النــر يف القــراءات العــر ،ملحمــد ابــن يوســف للمرزبــاين ص ( ،)425تاريــخ بغــداد للخطيــب
ابــن اجلــزري ،تقديــم :عــي الضبــاع ،دار الفكــر ،)195/2( ،اإلكــال البــن ماكــوال (،)388/3
بــروت.
نزهــة األلبــاء البــن األنبــاري ص ( ،)191إرشــاد
* النكــت والعيــون (= تفســر املــاوردي) ،أبو احلســن األريــب لياقــوت ( ،)2489/6إنبــاه الــرواة للقفطــي
عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البــري ( ،)92/3وفيــات األعيــان البــن خلــكان (،)323/4
البغــدادي ،املعــروف بـــ (املــاوردي) ،حتقيــق :الســيد ســر أعــام النبــاء للذهبــي ( ،)92/29الــوايف
ابــن عبــد املقصــود بــن عبــد الرحيــم ،دار الكتــب بالوفيــات للصفــدي ( ،)251/2طبقــات الشــافعية
العلميــة ،بــروت.
الكــرى للســبكي ( ،)138/3البلغــة للفــروز آبــادي
* النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،جمــد الديــن أبــو ص ( ،)260طبقــات النحــاة واللغويــن البــن قــايض
الســعادات املبــارك بــن حممــد الشــيباين ،املعــروف بـــ ُشــهبة ص ( ،)73بغيــة الوعــاة للســيوطي (،)76/1
(ابــن األثــر اجلــزري) ،حتقيــق :طاهــر أمحــد الــزاوى ،شــذرات الذهــب البــن العــاد ( ،)289/2األعــام
وحممــود حممــد الطناحــي1399 ،هـــ ،املكتبــة العلمية ،للــزركيل (.)80/6
بــروت.
( )٣قــال ابــن خلــكان يف وفيــات األعيــان ()328/4
* الــوايف بالوفيــات ،لصــاح الديــن خليــل بــن أيبــك
عنــد ترمجتــه لــه( :و ُد َريــد -بضم الــدال املهملــة ،وفتح
بــن عبــد اهلل الصفــدي ،حتقيــق :أمحــد األرنــاؤوط،
الــراء ،وســكون اليــاء املثنــاة مــن حتتهــا ،وبعدهــا دال
وتركــي مصطفــى ،ط :األوىل1420 ،هـــ ،دار إحيــاء
مهملــة :-تصغــر َأ ْد َرد :الــذي ليــس فيــه ســن؛ وهــو
الــراث ،بــروت.
تصغــر ترخيــم .وإنــا ســمي هــذا التصغــر ترخيـ ًـا:
* وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،أبــو العبــاس
حلــذف حــرف اهلمــزة مــن أولــه؛ كــا تقــول يف تصغــر
شــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن إبراهيــم ابــن
أســود :ســويد ،وتصغــر أزهــر :زهــر).
خلــكان الربمكــي اإلربــي ،حتقيــق :إحســان عبــاس،
( )٤وينظــر نســبه الــذي يبلــغ بــه إىل أزد قحطــان يف:
دار صــادر ،بــروت.
طبقــات النحويــن واللغويــن للزبيــدي ص ()183
إرشــاد األريــب لياقــوت ( ،)2489/6بغيــة الوعــاة
املواقع اإللكرتونية:
للســيوطي (.)76/1
* املوسوعة احلرة.)ar.wikipedia.org( :
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( )٥ينظــر :إنبــاه الــرواة للقفطــي ( ،)93/3طبقــات للفــروز آبــادي ص ( ،)399تــاج العــروس للزبيــدي
(.)418/11
الشــافعية الكــرى للســبكي (.)138/3
( )٦سري أعالم النبالء للذهبي (.)92/29

( )٧مروج الذهب للمسعودي (.)320/3
( )٨تاريخ بغداد للخطيب (.)594/2

( )٢١الكتاب لسيبويه (.)478/4

( )٢٢التكملة والذيل للصاغاين (.)7/3

( )٢٣التكملة والذيل للصاغاين (.)8-7/3

( )٩ينظــر :وفيــات األعيــان البن خلــكان ( )٢٤( ،)324/4رس صناعة اإلعراب البن جني (.)50/1
الــوايف بالوفيــات للصفــدي ( )251/2األعــام ( )٢٥تاج العروس للزبيدي مادة  :زدر (.)418/11
للــزركيل(. )80/2
( )٢٦سورة النجم ،اآلية.)19( :
( )١٠ينظــر :معجــم الشــعراء للمرزبــاين ص (،)462
( )٢٧مجهرة اللغة البن دريد (.)80-79/1
ســر أعــام النبــاء للذهبــي (.)92/29
( )٢٨ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)379/2إحتــاف
( )١١إرشاد األريب لياقوت (.)2492/6
فضالء البــر للدمياطــي ص (.)522
( )١٢مجهرة اللغة البن دريد (.)41/1
( )٢٩اللبــاب البــن عــادل (.)178-177/18
( )١٣ينظــر تفصيــل ذلــك :يف مقدمــة حتقيــق د .رمزي وينظــر :الكشــاف للزخمــري ( ،)422/4البحــر
منــر بعلبكــي جلمهــرة اللغــة؛ فقــد اســتعرض طريقتــه املحيــط أليب حيــان ( ،)15/10غرائــب القــرآن
ومنهجــه ،ودرس وح َّلــل الفــرق بــن كتــايب اجلمهــرة للنيســابوري ( ،)204/6فتــح القديــر للشــوكاين
والعــن (.)27-15/1
( .)130 /5
( )١٤التعريــف بكتــاب مجهــرة اللغــة البــن دريــد مــن ( )٣٠ينظــر :هتذيــب اللغــة لألزهــري (،)179/14
املوســوعة احلــرة ،)wikipedia( :بتــرف وزيــادة.
الصحــاح للجوهــري ( ،)2249/6املحكــم البــن
( )١٥مقدمــة حتقيــق د .رمــزي منــر بعلبكــي جلمهــرة ســيده ( ،)456/10لســان العــرب البــن منظــور
( ،)82/2تــاج العــروس للزبيــدي (.)74/5
اللغــة (.)26/1
( )١٦سورة القصص ،اآلية.)23( :

( )٣١سورة الكهف ،اآلية.)94( :

( )١٧مجهرة اللغة البن دريد (.)51/1

( )٣٢مجهرة اللغة البن دريد (.)111/1

( )١٩البدور الزاهرة للقايض ص ( )15بترصف.

( )٣٤معاين القراءات لألزهري (.)122/2

( )١٨ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)381/2إحتــاف ( )٣٣ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)315/2إحتــاف
فضالء البــر للدمياطــي ص (.)372
فضالء البــر للدمياطــي ص (.)244
( )٢٠ينظــر :هتذيــب اللغــة لألزهــري ( )٣٥( ،)126/13حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص (, )431
جممــل اللغــة البــن فــارس ص ( ،)450لســان املعجــم الوســيط ص(. )423
العــرب البــن منظــور ( ،)321/4القامــوس املحيــط ( )٣٦سورة مريم ،اآلية.)96( :
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( )٥٢ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص
( )٣٧مجهرة اللغة البن دريد (.)115/1
( ،)49-48شــواذ القــراءات للكرمــاين ص (،)186
( )٣٨ينظــر :الكشــاف للزخمــري ( ،)47/3البحــر
اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي ( ،)207/7البحــر
املحيــط أليب حيــان ( ،)305/7روح املعــاين لآللــويس
املحيــط أليب حيــان (.)52/5
(.)458/8
( )٥٣ينظــر :الصحــاح للجوهــري (،)1748/5
( )٣٩حتفة األقران البن مالك ص (.)188
مقاييــس اللغــة البــن فــارس ( ،)356/3املغــرب
للمطــرزي ص ( ،)284املصبــاح املنــر للفيومــي
( )٤٠سورة القيامة ،اآلية.)10( :
( .)363 /2
( )٤١مجهرة اللغة البن دريد (.)124/1
( )٥٤ينظــر :العــن للخليــل ( ،)85/7هتذيــب
( )٤٢ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص
اللغــة لألزهــري ( ،)80/12املحكــم البــن ســيده
( ،)166املحتســب البــن جنــي ( ،)341/2شــواذ
( ،)268/8شــمس العلــوم للحمــري (،)3642/6
القــراءات للكرمــاين ص ( ،)494اللبــاب البــن عــادل
الشــوارد للصاغــاين ص (.)30
(.)553/19
( )٥٥سورة التكوير ،اآلية.)24( :
( )٤٣ينظــر :الكشــف والبيــان للثعلبــي (،)84/10
الكشــاف للزخمــري ( ،)660/4املحــرر الوجــي ( )٥٦مجهرة اللغة البن دريد (.)148/1
البــن عطيــة ( ،)403/5أنــوار التنزيــل للبيضــاوي ( )٥٧ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)315/2إحتــاف
( ،)266/5البحــر املحيــط أليب حيــان ( .)346/10فضالء البــر للدمياطــي ص (.)372
( )٤٤سورة األعراف ،اآلية.)40( :

( )٤٥مجهرة اللغة البن دريد (.)135/1

( )٥٨ينظــر :حجــة القــراءات البــن زنجلــة
ص(. )752

( )٥١مجهرة اللغة البن دريد (.)144/1

( )٦٥البحــر املحيــط أليب حيــان ( .)533/9وينظــر:

( )٤٦ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص ( )٥٩سورة التكوير ،اآلية.)24( :
( ،)49-48شــواذ القــراءات للكرمــاين ص ( )٦٠( ،)186مجهرة اللغة البن دريد (.)154/1
اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي ( ،)207/7البحــر
( )٦١سورة ق ،اآلية.)15( :
املحيــط أليب حيــان (.)52/5
( )٦٢مجهرة اللغة البن دريد (.)158/1
( )٤٧ينظــر :إكــال اإلعــام ( ،)314/2حتفــة
( )٦٣ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
األقــران ص ()105؛ كالمهــا البــن مالــك.
ص ( ،)446الكامــل للهــذيل ص ( ،)640شــواذ
السم الذي ُيقتَل به.
( )٤٨يعني :يف ُّ
القــراءات للكرمــاين ص ( ،)145الــدر املصــون
( )٤٩تــاج العــروس للزبيــدي مــادة  :ســمم للســمني (.)23/10
( . )41 3 /3 2
( )٦٤ينظــر :املخصــص البــن ســيده (،)262/1
( )٥٠سورة السجدة ،اآلية.)10( :
لســان العــرب البــن منظــور (.)111/15
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اللبــاب البــن عــادل ( ،)23/18روح املعــاين ( )٨٣مجهرة اللغة البن دريد (.)286/1
لآللــويس (.)328/13
( )٨٤ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
( )٦٦سورة يس ،اآلية.)62( :
ص ( ،)31شــواذ القــراءات للكرمــاين ص (،)128
( )٦٧مجهرة اللغة البن دريد (.)269/1
اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي ( ،)10/5البحــر
( )٦٨ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)355/2إحتــاف املحيــط أليب حيــان (.)503/3
فضالء البــر للدمياطــي ص (.)469
( )٨٥ينظــر :هتذيــب اللغــة لألزهــري (،)175/5
( )٦٩ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)355/2إحتــاف اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي ( ،)10/5البحــر
املحيــط أليب حيــان ( ،)503/3تــاج العــروس
فضالء البــر للدمياطــي ص (.)469
للزبيــدي (.)322/2
( )٧٠سورة الشعراء ،اآلية.)184( :
( )٧١حجة القراءات البن زنجلة ص (.)602
( )٧٢طالئع البرش لقمحاوي ص (.)173

( )٨٦سورة ق ،اآلية.)40( :

( )٨٧مجهرة اللغة البن دريد (.)296/1

( )٧٣احلجــة يف القــراءات الســبع البــن خالويــه ص ( )٨٨ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)376/2إحتــاف
فضالء البــر للدمياطــي ص (.)514
(.)299
( )٧٤معاين القراءات لألزهري (.)310/2
( )٧٥سورة األنبياء ،اآلية.)98( :

( )٨٩سورة املدثر ،اآلية.)33( :

( )٩٠بصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي (.)586/2

( )٧٦مجهرة اللغة البن دريد (.)280/1

( )٩١مجهرة اللغة البن دريد (.)302/1

( )٨٢سورة النساء ،اآلية.)2( :

( )٩٤ســورة املنافقــون ،اآليــة .)4( :قــرأ أبــو عمــرو

( )٧٧ينظــر :معــاين القــرآن للفــراء ( )٩٢( ،)212/2سورة احلج ،اآلية (.)36
خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص ( )٩٣( ،)95ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
املحتســب البــن جنــي ( ،)66/2البحــر املحيــط أليب ص ( ،)97املحــرر الوجيــز البــن عطيــة (،)122/4
الكشــاف للزخمــري ( ،)158/3شــواذ القــراءات
حيــان (.)469/7
( )٧٨ينظــر :املحتســب البــن جنــي ( ،)67-66/2للكرمــاين ص ( ،)329البحــر املحيــط أليب حيــان
الكشــف والبيــان للثعلبــي ( ،)309/6الكشــاف ( .)508/7قلــت :والبــن أيب إســحاق قــراء ٌة شــاذ ٌة
للزخمــري ( ،)136/3البحــر املحيــط أليب حيــان أخــرى رويــت عنــه؛ وهــيَ ﴿ :وال ُبــدُ َّن ﴾؛ بضــم
اليــاء والــدال وتشــديد النــون؛ قــال أبــو حيــان يف
( ،)469/7اللبــاب البــن عــادل (.)604/13
ِ
البحــر املحيــط (( :)509/7فاحتُمـ َـل أن يكــون اسـ ًـا
( )٧٩شواذ القراءات للكرماين ص (.)322
ِ
ـي عــى ُف ُعـ ٍّـل -ك ُع ُتـ ٍّـل ،-واحت ُِمـ َـل أن يكــون
مفــر ًدا ُبنـ َ
التشــديدُ مــن التضعيــف اجلائــز يف الوقــف؛ و ُأجـ ِ
( )٨٠سورة القمر ،اآلية.)34( :
ـر َي
ُ
الوصــل جمــرى الوقــف).
( )٨١جامع البيان للطربي (.)413/16
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بخ ٍ
والكســائي وقنبــل ُ
لــف عنــهُ ﴿ :خ ُشــب ﴾؛ إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)492

بإســكان الشــن .وقــرأ بقيــة العــرُ ﴿ :خ ُشــب﴾؛ ( )١١٣معاين القراءات لألزهري (.)254/1
بتحريكهــا مضمومــ ًة .ينظــر :النــر البــن اجلــزري
( )١١٤سورة فصلت ،اآلية.)30( :
( ،)387/2إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص
( )١١٥احلجــة للقــراء الســبعة للفــاريس (-42/3
(.)543
.)43
( )٩٥ينظــر :احلجــة يف القــراءات الســبع البــن خالويه
ص ( ،)346لســان العــرب البن منظــور ( )١١٦( .)47/13سورة البقرة ،اآلية.)70( :
( )٩٦سورة األنعام ،اآلية.)33( :

( )١١٧مجهرة اللغة البن دريد (.)323-322/1

( )١٠١معاين القراءات لألزهري (.)352/1

( )١٢٠سورة النور ،اآلية.)11( :

( )١١٨ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويه ص
( )٩٧مجهرة اللغة البن دريد (.)305/1
( ،)14الكامــل للذهــي ص ( ،)486الكشــف والبيــان
( )٩٨ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)257/2إحتــاف
للثعلبــي ( ،)217/1شــواذ القــراءات للكرمــاين ص
فضالء البــر للدمياطــي ص (.)262
( ،)65اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي (،)451/1
( )٩٩معاين القرآن للفراء (.)331/1
البحــر املحيــط أليب حيــان (.)410/1
( )١٠٠احلجــة يف القــراءات الســبع البــن خالويــه ص ( )١١٩اللبــاب البــن عــادل ()165-164/2
(.)138
بتــرف.
( )١٠٢احلجة للقراء السبعة للفاريس (.)339/1

( )١٢١مجهرة اللغة البن دريد (.)327/1

( )١٠٣سورة األنعام ،اآلية.)66( :

( )١٢٢ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)331/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)409

( )١٠٦سورة النمل ،اآلية.)14( :

( )١٢٤معاين القرآن للفراء (.)242/2

( )١٠٤سورة األنعام ،اآلية.)34( :
( )١٠٥سورة األنعام ،اآلية.)33( :

( )١٢٣جماز القرآن أليب عبيدة (.)64/2

( )١٠٧حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص ( )١٢٥( -247إعــراب القــرآن للنحــاس ( .)90/3قلــت:
ـر) :أن يمــوت الرجــل ويــرك
 )249باختصــار وتــرف.
ومعنــى( :الــوالء لل ُكـ ْ
ِ
ٍ
ابــن؛ فيكــون الــوال ُء لالبــن َ
ابــن
دون
ابنًــا وابــ َن
( )١٠٨سورة آل عمران ،اآلية.)39( :
االبــن .ينظــر :خمتــار الصحــاح للــرازي ص (.)265
( )١٠٩سورة الشورى ،اآلية.)23( :
( )١٢٦هتذيب اللغة لألزهري (.)119/10
( )١١٠مجهرة اللغة البن دريد (.)310/1
( )١٢٧فتح القدير للشوكاين (.)15/4
( )١١١ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)239/2
( )١٢٨سورة املؤمنون ،اآلية.)50( :
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)223
( )١١٢ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )١٢٩( ،)239/2مجهرة اللغة البن دريد (.)330/1
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( )١٣٠ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )١٤٨( ،)232/2ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)242/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)392
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)404
( )١٣١ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ( )١٤٩معاين القراءات لألزهري (.)278/1
ص ( ،)100املحتســب البــن جنــي ( ،)174/1شــواذ ( )١٥٠احلجة للقراء السبعة للفاريس (.)93/3
القــراءات للكرمــاين ص ( ،)335الكامــل للهــذيل ص ( )١٥١سورة يوسف ،اآلية.)33( :
(.)509
( )١٥٢مجهرة اللغة البن دريد (.)476/1
( )١٣٢معاين القراءات لألزهري (.)226/1
( )١٥٣ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)295/2
( )١٣٣حتفة األقران البن مالك ص (.)93

إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)331

( )١٣٥مجهرة اللغة البن دريد (.)372/1

( )١٥٦سورة التوبة ،اآلية.)28( :

( )١٣٩سورة طه ،اآلية.)61( :

( )١٦٠سورة الرعد ،اآلية.)17( :

( )١٣٤ســورة األنعــام ،اآليــة ،)111( :وســورة ( )١٥٤معاين القرآن للنحاس (.)424/3
الكهــف ،اآليــة.)55( :
( )١٥٥البحر املحيط أليب حيان (.)273/6

( )١٣٦ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )١٦٧( ،)261/2مجهرة اللغة البن دريد (.)476/1
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)271
( )١٥٨ينظــر :الكشــف والبيــان للثعلبــي (،)26/5
( )١٣٧ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)311/2شــواذ القــراءات للكرمــاين ص ( ،)212البحــر
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)368
املحيــط أليب حيــان ( ،)398/5اللبــاب البــن عــادل
( )١٣٨ينظــر :حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص( (.)60/10
.)267
( )١٥٩الدر املصون للسمني (.)37/6
( )١٤٠مجهرة اللغة البن دريد (.)386/1

( )١٦١مجهرة اللغة البن دريد (.)487/1

( )١٤٣معاين القرآن للفراء (.)182/2

( )١٦٤البحر املحيط أليب حيان (.)375-374/6

( )١٤١ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )١٦٢( ،)320/2ينظــر :الصحــاح للجوهــري ( ،)41/1تــاج
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)384
العــروس للزبيــدي (.)178/1
( )١٤٢معاين القراءات لألزهري (.)148/1
( )١٦٣النكت والعيون للاموردي (.)106/3
( )١٤٤حجة القراءات البن زنجلة ص (.)454

( )١٦٥سورة األعراف ،اآلية.)40( :

( )١٤٦سورة األنبياء ،اآلية.)34( :

( )١٦٧ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
ص ( ،)48املحتســب البــن جنــي ( ،)249/1شــواذ

( )١٤٥شمس العلوم للحمريي (.)3006/5
( )١٤٧مجهرة اللغة البن دريد (.)411/1

( )١٦٦مجهرة اللغة البن دريد (.)491/1
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القــراءات للكرمــاين ص ( ،)186الكامــل للهــذيل ص ( )١٨٤الكشاف للزخمرشي (.)499/2
( ،)552البحــر املحيــط أليب حيــان (.)51/5
( )١٨٥مفاتيح الغيب للرازي (.)499/18

( )١٦٨ينظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن القرطبــي ( )١٨٦التحريــر والتنويــر للطاهــر ابــن عاشــور
(.)207/7
( .)109 /12
( )١٦٩مفاتيح الغيب للرازي ()241-240/14

 )١٨٧( .سورة األنبياء ،اآلية.)95( :

( )١٧٠سورة الشعراء ،اآلية.)56( :

( )١٨٨مجهرة اللغة البن دريد (.)521/1

. )517

( )١٩١سورة النساء ،اآلية.)1( :

( )١٨٩ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)324/2
( )١٧١مجهرة اللغة البن دريد (.)507/1
( )١٧٢ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)335/2إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)394
( )١٩٠ينظــر :حجــة القــراءات البــن زجلــة ص
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)421
( )١٧٣ينظــر :حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص( ( .)470
( )١٧٤سورة النحل ،اآلية.)37( :

( )١٩٢مجهرة اللغة البن دريد (.)523/1

( )١٧٧املحتسب البن جني (.)9/2

( )١٩٦معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)7-6/2

( )١٧٩اللباب البن عادل (.)54/12

( )١٩٨املحرر الوجيز البن عطية (.)4/2

( )١٩٣ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)247/2
( )١٧٥مجهرة اللغة البن دريد (.)513/1
( )١٧٦ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويه ص إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)236
( ،)77-76املحتســب البــن جنــي ( ،)9/2الكامــل ( )١٩٤ينظــر :معــاين القــرآن للنحــاس ( ،)8/2معاين
للهــذيل ص ( ،)584شــواذ القــراءات للكرمــاين ص القراءات لألزهــري (.)290/1
( ،)265البحــر املحيــط أليب حيــان (.)529/6
( )١٩٥حجة القراءات البن زنجلة ص (.)190
( )١٧٨الكامل للهذيل ص (.)584

( )١٨٠الكشاف للزخمرشي (.)605/2
( )١٨١سورة يوسف ،اآلية.)85( :

( )١٨٢مجهرة اللغة البن دريد (.)515/1

( )١٩٧الكشاف للزخمرشي (.)452/1

( )١٩٩هــذه التعليقــة بتاممهــا مســتفاد ٌة مــن( :توجيــه
مشــكل القــراءات العرشيــة الفرشــية) للدكتــور عبــد
ٍ
ـرف وزيــادة.
العزيــز احلــريب ص ()172-168؛ بتـ

( )١٨٣ينظــر :الكشــاف للزخمــري ( )٢٠٠( ،)499/2ينظــر :معــاين القــرآن وإعرابــه للزجــاج
أنــوار التنزيــل للبيضــاوي ( ،)174/3الــدر ( ،)6/2احلجــة للقــراء الســبعة للفــاريس (،)121/3
املصــون للســمني ( ،)547/6اللبــاب البــن عــادل الكشــف ملكــي ( ،)375/1الكشــاف للزخمــري
(.)452/1
( .)191 /11
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( )٢٠١فيــا أخرجــه البخــاري يف صحيحــه ،كتــاب ( )٢١٥سورة يوسف ،اآلية.)86( :
األَ ْيــان والنــذور ،بــاب ال حتلفــوا بآبائكــم ،برقــم:
( )٢١٦مجهرة اللغة البن دريد (.)529/1
( ،)6272ومســلم يف صحيحــه ،كتــاب األَ ْيــان ،بــاب
النهــي عــن احللــف بغــر اهلل تعــاىل ،برقــم )٢١٧( )1646( :اللهــم إال يف يــاء اإلضافــة حــال الوصــل.
بســندمها :عــن عبــد اهلل بــن دينــار ،أنــه ســمع ابــن فقــد قــرأ نافــع وأبــو عمــرو وابــن عامــر وأبــو جعفــر:
ِ
عمــر قــال :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم:
ـزن إِ َل اللَّ﴾؛ بفتــح اليــاء .وقــرأ بقيــة العــرة:
َ
﴿و ُحـ َ
ِ
(مــن كان حال ًفــا :فــا حيلــف إال بــاهلل) ،وكانــت
ــزن إِ َل اللَّ﴾؛ بإســكان اليــاء .ينظــر :النــر
َ
﴿و ُح ٓ
ٌ
قريــش حتلــف بآبائهــا؛ فقــال( :ال حتلفــوا بآبائكــم) ،البــن اجلــزري ( ،)296/2إحتــاف فضــاء البــر
واللفــظ ملســلم.
للدمياطــي ص (.)334
( )٢١٨ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
( ) ٢٠٢معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)7-6/2
ص ( ،)69املحــرر الوجيــز البــن عطيــة (،)273/3
( )٢٠٣اإلنصاف البن األنباري (.)463/2
الكشــاف للزخمــري ( ،)499/2شــواذ القــراءات
( )٢٠٤ينظــر :رشح شــافية ابــن احلاجــب للــريض للكرمــاين ص ( ،)251الــدر املصــون للســمني
( ،)1249/3البحــر املحيــط أليب حيــان (.)548/6( .)167/2
( )٢٠٥ينظــر :ديــوان مســكني الدارمــي ص ( )٢١٩( ،)53فتح القدير للشوكاين (.)58/3
احليــوان للجاحــظ ( ،)493/6رشح طيبــة النــر
( )٢٢٠سورة النمل ،اآلية.)18( :
البــن الناظــم ص ( ،)545خزانــة األدب للبغــدادي
( ) ٢٢١مجهرة اللغة البن دريد (.)550/1
(.)438/2

( ) ٢٢٢ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
( )٢٠٦سورة البقرة ،اآلية.)217( :
ص ( ،)110املحتســب البــن جنــي ( ،)137/2شــواذ
( )٢٠٧إبراز املعاين أليب شامة ص (.)411
القــراءات للكرمــاين ص ( ،)359اجلامــع ألحــكام
( )٢٠٨ينظــر :الكامــل للهــذيل ص ( ،)524البحــر القــرآن للقرطبــي ( , )173/13اإلحتــاف (. )426/1
املحيــط أليب حيــان (.)497/3
( ) ٢٢٣ينظــر :الكشــاف للزخمــري (،)356/3
( )٢٠٩قاعــدة جليلــة يف التوســل والوســيلة البــن البحــر املحيــط أليب حيــان (.)220/8
تيميــة ص ( )63و( )119و(.)302-300
(  )٢٢٤سورة األعراف ،اآلية.)148( :
( )٢١٠ينظر :إبراز املعاين أليب شامة ص (.)412
( ) ٢٢٥مجهرة اللغة البن دريد (.)572/1
( )٢١١سورة الواقعة ،اآلية.)89( :
( ) ٢٢٦ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)272/2
( )٢١٢مجهرة اللغة البن دريد (.)526/1
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)290
( ) ٢١٣ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٢٢٧ ( ،)383/2معاين القراءات لألزهري (.)423/1
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)531
( ) ٢٢٨سورة النازعات ،اآلية.)11( :
(  )٢١٤ينظر :جامع البيان (. )377/22
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( )٢٢٩مجهرة اللغة البن دريد (.)593/1

( ،)516البحــر املحيــط أليب حيــان (.)496/10

( )٢٣٣مجهرة اللغة البن دريد (.)609/1

( )٢٤٩النهاية البن األثري (.)166/5

( )٢٣٩احلجة للقراء السبعة للفاريس (.)114/5

( )٢٥٨ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)319/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)380

( )٢٣٠ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٢٤٧( ،)397/2الكتاب لسيبويه (.)25/1
( )٢٤٨أخرجــه مســلم يف صحيحــه ،كتــاب اجلمعــة،
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)570
بــاب التغليــظ يف تــرك اجلمعــة ،برقــم،)2039( :
( )٢٣١ينظــر :حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص(
بســنده إىل :احلكــم بــن مينــاء :أن عبــد اهلل بــن عمــر
. )748
وأبــا هريــرة حدثــاه :أهنــا ســمعا رســول اهلل  يقــول
عــى أعــواد منــره)...( :؛ فذكــره بلفظــه ومتامــه.
( )٢٣٢سورة البقرة ،اآلية.)20( :
( )٢٣٤ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ( )٢٥٠املحتسب البن جني (.)364/2
ص ( ،)11املحتســب البــن جنــي ( ،)62/1الكامــل ( )٢٥١البحر املحيط أليب حيان (.)496/10
للهــذيل ص ( ،)481شــواذ القــراءات للكرمــاين ص
( )٢٥٢مجهرة اللغة البن دريد (.)682/2
( ،)53اللبــاب البــن عــادل (.)397/1
( )٢٥٣سورة مريم ،اآلية.)77( :
( )٢٣٥سورة اإلرساء ،اآلية.)76( :
( )٢٥٤سورة مريم ،اآلية.)88( :
( )٢٣٦مجهرة اللغة البن دريد (.)615/1
( )٢٥٥سورة مريم ،اآلية.)91( :
( )٢٣٧ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)308/2
( )٢٥٦سورة مريم ،اآلية.)92( :
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)360
( )٢٥٧سورة الزخرف ،اآلية.)81( :
( )٢٣٨جماز القرآن أليب عبيدة (.)387/1
( )٢٤٠سورة األنعام ،اآلية.)108( :

( )٢٤١مجهرة اللغة البن دريد (.)666/2

( )٢٥٩سورة نوح ،اآلية.)21( :

( )٢٦٠ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)391/2
( )٢٤٢ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)261/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)558
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)271
( )٢٦١ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
( )٢٤٣معاين القراءات لألزهري (.)378-377/1
ص ( 89و ،)162املحتســب البــن جنــي (،)364/2
( )٢٤٤سورة الضحى ،اآلية.)3( :
الكامــل للهــذيل ص ( ،)596شــواذ القــراءات
للكرمــاين ص ( 303و ،)486البحــر املحيــط أليب
( )٢٤٥مجهرة اللغة البن دريد (.)667/2
حيــان (.)285/10
( )٢٤٦ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويه ص
( ،)175املحتســب البــن جنــي ( ،)364/2الكامــل ( )٢٦٢معاين القرآن للفراء (.)173/2
للهــذيل ص ( ،)662شــواذ القــراءات للكرمــاين ص ( )٢٦٣حجة القراءات البن زنجلة ص (.)447
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( )٢٦٤ديوان األدب للفارايب (.)213/3

إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)207

( )٢٦٥هتذيب اللغة لألزهري (.)125/14

( )٢٨٨معاين القرآن للفراء (.)190/2

( )٢٦٧شمس العلوم للحمريي (.)7277/11

( )٢٩٠سورة الشعراء ،اآلية.)149( :

( )٢٦٩تاج العروس للزبيدي (.)322/9

( )٢٩٢ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)336/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)423

( )٢٦٦املحكم البن سيده (.)429/9

( )٢٦٨لسان العرب البن منظور (.)467/3
( )٢٧٠سورة طه ،اآلية.)131( :

( )٢٨٩معاين القراءات لألزهري (.)215/1
( )٢٩١مجهرة اللغة البن دريد (.)789/2

( )٢٧١مجهرة اللغة البن دريد (.)712/2

( )٢٩٣املفردات للراغب األصبهاين ص (.)634

( )٢٧٣معاين القراءات لألزهري (.)161/2
( )٢٧٤مفاتيح األغاين للكرماين ص (.)278
( )٢٧٥سورة احلج ،اآلية.)2( :
( )٢٧٦مجهرة اللغة البن دريد (.)719/2
( )٢٧٧ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)325/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)396
( )٢٧٨إبراز املعاين أليب شامة ص (.)603
( )٢٧٩سورة البقرة ،اآلية.)260( :
( )٢٨٠مجهرة اللغة البن دريد (.)745/2
( )٢٨١ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)232/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)209
( )٢٨٢ينظــر :معــاين القــرآن للنحــاس (،)286/1
إعــراب القــرآن لقــوام الســنة األصبهــاين ص (،)67
مفاتيــح األغــاين للكرمــاين ص (.)121
( )٢٨٣احلجــة للقــراء الســبعة للفــاريس ()392/2
باختصــار.
( )٢٨٤معاين القرآن للفراء (.)174/1
( )٢٨٥سورة البقرة ،اآلية.)249( :
( )٢٨٦مجهرة اللغة البن دريد (.)779/2

( )٢٩٦سورة الضحى ،اآلية.)9( :

( )٢٧٢ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٢٩٤( ،)322/2معاين القرآن للنحاس (.)97/5
( )٢٩٥جماز القرآن أليب عبيدة (.)89/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)390

( )٢٩٧مجهرة اللغة البن دريد (.)800/2

( )٢٩٨ينظر :لســان العــرب البن منظــور (،)120/5
بصائــر ذوي التمييــز للفريوز آبــادي (.)314/4
( ) ٢٩٩النكت والعيون للاموردي (.)295/6

( )٣٠٠ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
ص ( ،)175شــواذ القــراءات للكرمــاين ص (،)517
اجلامــع ألحــكام القــرآن للقرطبــي (،)100/20
اللبــاب البــن عــادل (.)392/20
( )٣٠١الكشف والبيان للثعلبي (.)229/10
( )٣٠٢البحر املحيط أليب حيان (.)498/10
( )٣٠٣املحرر الوجيز البن عطية (.)495/5
( )٣٠٤سورة البقرة ،اآلية.)283( :

( )٣٠٥مجهرة اللغة البن دريد (.)807/2

( )٣٠٦ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)237/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)214

( )٢٨٧ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٣٠٧( ،)230/2حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص ()152
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ

47

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

باختصــار.

( )٣٠٨سورة الواقعة ،اآلية.)19( :
( )٣٠٩مجهرة اللغة البن دريد (.)821/2

(.)208

ِ
لســل ِم
( )٣٢٥يعنــي :قولــه تعــاىلَ ﴿ :وإِن َجن َُحــو ْا ل َّ
َــوكَّل َع َ
لل ﴾ .ســورة األنفــال،
ــى ا َِّ
َفاجنَــح َلَــا َوت َ
اآليــة.)61( :

( )٣١٠ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٣٢٦( ،)383/2يعنــي :قولــه تعــاىلَ ﴿ :فـ َ
ـا َتِنُــو ْا َوتَد ُع ـ ٓو ْا إِ َل
السل ِم ﴾ .سورة حممد ،اآلية.)35( :
َّ
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)529

( )٣٢٧ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)227/2
( )٣١١سورة الصافات ،اآلية.)47( :
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)201
( )٣١٢ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)357/2
ِ
ـى
( )٣٢٨يعنــي :قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َل َت ُقو ُلــو ْا َلــن َأل َقـ ٰ ٓ
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)473
الس َٰل َم ﴾ .سورة النساء ،اآلية.)94( :
( )٣١٣ينظــر :حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص ( إِ َليك ُُم َّ
( )٣٢٩ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)251/2
. )608
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)245
( )٣١٤الكشاف للزخمرشي (.)43/4
ُــم
( )٣٣٠يعنــي :قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َأل َقــو ْا إِ َليك ُ
( )٣١٥سورة يس ،اآليتان 29( :و.)53
الس َل َم﴾ .سورة النساء ،اآلية.)90( :
َّ
( )٣١٦مجهرة اللغة البن دريد (.)823/2
َ
ْ
َ
َ
الس ـ َل َم َمــا ُكنَّــا
ا
ـو
ـ
ق
ل
أ
ف
﴿
ـاىل:
ـ
تع
ـه
ـ
قول
ـي:
ـ
يعن
()٣٣١
ُ
َّ
( )٣١٧ينظــر :مقاييــس اللغــة البــن فــارس
َعم ُ
ــل ِمــن ُســ ٓوء ﴾ .ســورة النحــل ،اآليــة.)28( :
ن َ
( ،)324/3املفــردات لألصبهــاين ص (.)496
ِ ٍ
الســ َل َم﴾.
وقولــه تعــاىلَ :
﴿و َأل َقــو ْا إِ َل اللَِّ َيو َمئــذ َّ
( )٣١٨النكت والعيون للاموردي ( 15/5و.)22
سورة النحل ،اآلية.)87( :
( )٣١٩ينظــر :جامــع البيــان للطــري ( )٣٣٢( ،)48/1يعنــي :قولــه تعــاىلَ ﴿ :و َر ُجــا َس ـ َلام ِّل َر ُجـ ٍ
ـل
خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ص (َ ،)125هل يست َِوي ِ
ان َم َث ًل ﴾ .سورة الزمر ،اآلية.)29( :
َ َ
املحتســب البــن جنــي ( ،)207/3املحــرر الوجيــز ( )٣٣٣ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)362/2
البــن عطيــة ( ،)452/4شــواذ القــراءات للكرمــاين إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)481
ص (.)399
( )٣٣٤ينظــر  :جامــع البيــان (  , )197/20معــاين
( )٣٢٠الكشف والبيان للثعلبي (.)127/8
القــراءات لألزهــري (.)198/1
( )٣٢١إعراب القرآن للنحاس (.)391/3
( )٣٣٥معاين القراءات لألزهري (.)316-315/1
( )٣٢٢معاين القرآن للفراء (.)375/2

( )٣٣٦حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص (-621
.)622

( )٣٢٣مجهرة اللغة البن دريد (.)858/2
( )٣٢٤يعنــي :قولــه تعــاىلٓ َٰ ﴿ :ي َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيــ َن َءا َمنُــو ْا ( )٣٣٧مقاييس اللغة البن فارس (.)90/3
ُ
ادخ ُلــو ْا ِف ِّ
الســل ِم كَٓا َّفــة ﴾ .ســورة البقــرة ،اآليــة )٣٣٨( :سورة الشعراء ،اآلية.)210( :
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( )٣٣٩مجهرة اللغة البن دريد (.)867/2

كتاب فيه لغات القرآن للفراء ص (.)71
( ٌ )٣٥٨

( )٣٤٦الدر املصون للسمني (.)146/1

إســناده ضعيــف لضعــف عطيــة بــن ســعد العــويف.
وباقــي رجالــه ثقــات رجــال الشــيخني غــر فضيــل
بــن مــرزوق -وهــو الرقــايش الكــويف -فمــن رجــال
مســلم .يزيــد :هــو ابــن هــارون.

( )٣٤٠ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه (  )٣٥٩معاين القراءات لألزهري (.)267/2
ِ
ص ( ،)109املحتســب البــن جنــي (،)133/2
يــعَ ،عــ ْن
( )٣٦٠ومــن هــذه اآلثــار َ :حدَّ َثنَــا َوك ٌ
ـالَ :أ ْخب َنــا ُف َض ْيـ ُـل ْبـ ُن مــر ُز ٍ
الكشــاف للزخمــري ( ،)339/3شــواذ القــراءات ُف َض ْيـ ٍ
ـلَ ،و َي ِزيــدُ َقـ َ
وقَ ،ع ْن
َ ْ
ََ
ـن ُعمــر :اهللُ ا َّلـ ِ
ِ
للكرمــاين ص (.)357
ـو ِ ِّف َقـ َ
ـالَ :قـ َـر ْأ ُت َعـ َ
ـذي
َعط َّيـ َة ا ْل َعـ ْ
ـى ا ْبـ ِ َ َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َخ َل َق ُكـ ِ
ـو ًة
( )٣٤١معانى القرآن لألخفش (.)10/1
ـم َج َعـ َـل مـ ْن َب ْعــد َض ْعــف ُقـ َّ
ـم مـ ْن َض ْعــف ُثـ َّ
ْ
ٍ
ِ
ِ
ـوة َض ْع ًفــا [الــرومَ ، ]54 :ف َقـ َ
ـال:
ـم َج َعـ َـل مـ ْن َب ْعــد ُقـ َّ
ُثـ َّ
( )٣٤٢الكشاف للزخمرشي (.)339/3
ـف ُثــم جعـ َـل ِم ـن بعــدِ
ـذي َخ َل َق ُكــم ِم ـن ُضعـ ٍ
(اهللُ ا َّلـ ِ
ْ َْ
َّ َ َ
ْ ْ ْ
( )٣٤٣معاين القرآن للفراء (.)280/2
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ـم
ـم َج َعـ َـل م ـ ْن َب ْعــد ُقـ َّ
ُض ْعــف ُقـ َّ
ـوة ُض ْع ًفــا) ُ ،ثـ َّ
ـو ًة ُثـ َّ
ـى اهللُ َع َليـ ِ
ـى رسـ ِ
( )٣٤٤معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)103/4
َقـ َ
ـول اهللِ َصـ َّ
ـه َو َس ـ َّل َم
ْ
ـال :قــر ْأ ُت َعـ َ َ ُ
ـي َكـ َـا َأ َخـ ْ
ـيَ ،ف َأ َخـ َ
ـذ ُت َع َل ْيـ َ
ـك
( )٣٤٥إعراب القرآن للنحاس (.)194/3
ـذ َعـ َ َّ
َكـ َـا َقـ َـر ْأ َت َعـ َ َّ
( )٣٤٧سورة يوسف ،اآلية.)30( :

( )٣٤٨مجهرة اللغة البن دريد (.)869/2

( )٣٤٩ينظــر :املحتســب البــن جنــي ( ،)338/1وأخرجــه أبــو حفــص الــدوري يف "جــزء قــراءات
ــى اهللُ َع َلي ِ
الكشــف والبيــان للثعلبــي ( ،)216/5شــواذ النبــي َص َّ
ــه َو َســ َّل َم" ( ، )91والرتمــذي
ْ
القــراءات للكرمــاين ص ( ،)245البحــر املحيــط أليب ( )2936مــن طريــق يزيــد بــن هــارون ،هبذا اإلســناد.
حيــان (.)266/6
وأخرجــه الــدوري ( ، )92وأبــو داود (، )3978
( )٣٥٠املحتســب البــن جنــي ( .)338/1وينظــر :والرتمــذي ( ، )2936والطحــاوي يف "مشــكل
غريــب القــرآن البــن قتيبــة ص (.)216-215
اآلثــار" ( ، )3132واحلاكــم  247/2مــن طــرق ،عــن
( )٣٥١سورة سبأ ،اآلية.)52( :
فضيــل بــن مــرزوق ،بــه .قــال الرتمــذي :هلــذا حديــث
حســن! غريــب ،ال نعرفــه إال مــن حديــث فضيــل بــن
( )٣٥٢مجهرة اللغة البن دريد (.)882/2
مــرزوق .وقــال احلاكــم :تفــرد بــه عطيــة العــويف ومل
( )٣٥٣ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)351/2
حيتجــا بــه .وقــد احتــج مســلم بالفضيــل بــن مــرزوق.
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)461
وقــال الذهبــي :مل حيتجــا بعطيــة.
( )٣٥٤معاين القراءات لألزهري (.)298-297/2
وأخرجــه الطــراين يف "املعجــم الصغــر" ()28 )1
( )٣٥٥سورة الروم ،اآلية.)54( :
مــن طريــق سـ َ
ـام بــن ســليم املدائنــي ،عــن أيب عمــرو
بــن العــاء ،عــن نافــع ،عــن ابــن عمــر بنحــوه .قــال
( )٣٥٦مجهرة اللغة البن دريد (.)903/2
الطــراين :مل يــرو هــذا احلديــث عــن أيب عمــرو إال
( )٣٥٧ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)345/2
ســام .قلنــا :ســام مــروك.
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)445
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وأخرجــه أبــو داود ( )3979عــن عبــد اهلل بــن جابــر ،الوجيــز البــن عطيــة ( ،)328/2شــواذ القــراءات
للكرمــاين ص (.)174
عــن عطيــة العــويف ،عــن أيب ســعيد اخلــدري.

ينظــر :مســند اإلمــام أمحــد رقــم  )٣٧٩( , )186/9 ( 5228ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
ص ( ،)45الكشــاف للزخمــري ( ،)52/2شــواذ
املســتدرك رقــم , )270/2( 2974
القــراءات للكرمــاين ص ( ،)174البحــر املحيــط أليب
(  )٣٦١الفروق اللغوية للعسكري ص (.)116
حيــان (.)600/4
(  )٣٦٢سورة األعراف ،اآلية.)201( :
( )٣٨٠بصائــر ذوي التمييــز للفــروز آبــادي
( )٣٦٣مجهرة اللغة البن دريد (.)922/2
باختصــار.
()412-411/5
( )٣٦٤ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)275/2
( )٣٨١سورة الربوج ،اآلية.)8( :
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)295
( )٣٨٢مجهرة اللغة البن دريد (.)977/2
( )٣٦٥سورة األعراف ،اآلية.)200( :
( )٣٨٣ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
( )٣٦٦حجــة القــراءات البــن زنجلــة ص (-305
ص ( ،)171الكشــاف للزخمــري ( ،)732/4املحــرر
 )306بتــرف.
الوجيــز البــن عطيــة ( ،)462/5شــواذ القــراءات
( )٣٦٧سورة الزمر ،اآلية.)53( :
للكرمــاين ص ( ،)508البحــر املحيــط أليب حيــان
(.)445/10
( )٣٦٨مجهرة اللغة البن دريد (.)924/2
( )٣٦٩ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٣٨٤( ،)363/2سورة األعراف ،اآلية.)126( :
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)482
( )٣٨٥معانى القرآن لألخفش (.)335/1
( )٣٧٠الصحاح للجوهري (.)1155/3

( )٣٨٦تصحيح الفصيح البن درستويه ص (.)48

( )٣٧٢سورة النحل ،اآلية.)80( :

( )٣٨٨مجهرة اللغة البن دريد (.)980/2

( )٣٧١هتذيب اللغة لألزهري (.)25/9

( )٣٨٧الكشاف للزخمرشي (.)732/4

( )٣٧٣مجهرة اللغة البن دريد (.)931/2

( )٣٨٩سورة النجم ،اآلية.)5( :

( )٣٧٤ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٣٩٠( ،)304/2جامع البيان للطربي (.)9/22
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)304
( )٣٩١إعراب القرآن للنحاس (.)179/4
( )٣٧٥احلجة للقراء السبعة للفاريس (.)77/5
( )٣٩٢غريب القرآن البن قتيبة ص (.)427
( )٣٧٦سورة األنعام ،اآلية.)99( :
( )٣٩٣سورة سبأ ،اآلية.)13( :
( )٣٧٧مجهرة اللغة البن دريد (.)956/2
( )٣٩٤مجهرة اللغة البن دريد (.)1017/2
( )٣٧٨ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه
( )٣٩٥ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)351/2
ص ( ،)45الكامــل للهــذيل ص ( ،)545املحــرر
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)458
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( )٣٩٦معاين القراءات لألزهري (.)298/2
( )٣٩٧سورة النمل ،اآلية.)22( :

( )٣٩٨مجهرة اللغة البن دريد (.)1022/2

(  )٤١٦سورة املجادلة ،اآلية.)19( :

( )٤١٧املحتســب البــن جنــي ()306-305/2
باختصــار.

( )٣٩٩ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( )٤١٨( ،)337/2سورة األعراف ،اآلية.)40( :
( )٤١٩مجهرة اللغة البن دريد (.)1166/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)427

( )٤٢٠قــال د .رمــزي منــر بعلبكــي -حمقــق كتــاب
( )٤٠٠سورة سبأ ،اآلية.)15( :
مجهــرة اللغــة -يف حاشــية هــذا املوضــع ()1257/3
( )٤٠١معاين القرآن وإعرابه للزجاج (.)114/4
مــا نصــه( :بــل ذكــره -يعنــي األصمعــي -يف فعــل
( )٤٠٢سورة النجم ،اآلية.)12( :
ـت
س ْيـ ُ
س ْيـ ُ
ـت بالقــوم و َأ َْ
وأفعــل ص ( :)475يقــالََ :
( )٤٠٣مجهرة اللغة البن دريد (.)1069/2
ــت
س ْي ُ
هبــم؛ لغتــان معروفتــان  ...ويقــال ً
أيضــاَ َ :
ِ
س ُت ً
ليــا).
س ْي ُ
ــت؛ أيْ :
( )٤٠٤ينظــر :النــر البــن اجلــزري ( ،)379/2و َأ ْ َ
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)521
( )٤٢١ســورة هــود ،اآليــة ،)81( :وســورة احلجــر،

( )٤٠٥احلجــة يف القــراءات الســبع البــن خالويــه ص اآليــة.)65( :
(.)335
( )٤٢٢مجهــرة اللغــة البــن دريــد (-1257/3
.)1258
( )٤٠٦مجهرة اللغة البن دريد (.)1105/2
( )٤٠٧سورة التوبة ،اآلية.)37( :

( )٤٢٣ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)290/2
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)324

( )٤٠٩معاين القراءات لألزهري (.)453-452/1

( )٤٢٥سورة الشعراء ،اآلية.)52( :

( )٤٠٨ينظــر :النــر البــن اجلــزري (،)279/2
( )٤٢٤سورة طه ،اآلية.)77( :
إحتــاف فضــاء البــر للدمياطــي ص (.)303
( )٤١٠سورة سبأ ،اآلية.)15( :

( )٤١١مجهرة اللغة البن دريد (.)1107/2
( )٤١٢سورة الرمحن ،اآلية.)76( :

( )٤١٣مجهرة اللغة البن دريد (.)1122/2

( )٤٢٦سورة الدخان ،اآلية.)23( :
( )٤٢٧سورة اإلرساء ،اآلية.)1( :

( )٤٢٨معاين القرآن للفراء (.)233/2
( )٤٢٩سورة الفجر ،اآلية.)4( :

( )٤١٤ينظــر :خمتــر شــواذ القــرآن البــن خالويــه ( )٤٣٠سورة اإلرساء ،اآلية.)1( :
ص ( ،)151املحتســب البــن جنــي ( ،)305/2شــواذ ( )٤٣١إبراز املعاين أليب شامة ص (.)519
القــراءات للكرمــاين ص ( ،)461البحــر املحيــط أليب
( )٤٣٢القامــوس املحيــط للفــروز آبــادي ص
حيــان (.)71/10
( .)1669
( )٤١٥فضائل القرآن أليب عبيد ص (.)313
وتوجيها
وختريـجا
احلساين  :القراءات الواردة يف مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت 321هـ)مج ًعا
ً
ً
د .خلود بنت طالل َّ
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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 publishes 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 efforts. 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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