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ABSTRACT
The abnormal readings are important in defending the
Arabic language and it is considered one of its rich sources,
because it contains reading dialects that can enrich the
linguistic lesson. The readings in the book of the arbitrator and
the great ocean of Ibn Sayda, who cited the abnormal readings
in the chapters of the language that he mentioned in his book.
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م.د .موسى طو صياح

القراءات الشاذة في المحكم والمحيط األظعمم ألبن سيده جمعاً وتوجيياً

كمية التربية لمعمكـ االنسانية /

قسـ

القرآف

عمكـ

الكلمات المفتاحية:
 القراءات الشاذة-

االحتجاج

 الجمع -التكجيو

معلومات البحث:
تواريخ البحث:
 -االستالم:

مجلة الدراسات التاريخية والحضارية مجلة الدراسات التاريخية

االسالمية

كالتربية
الخالصة:
اف القراءات الشاذة ذات أىمية في الدفاع عف المغة العربية كتعتبر مصدر مف
مصادرىا الثرة ،لما تحتكيو مف ليجات قرائية بمقدكرىا إغناء الدرس المغكم ،كقد ألؼ
عمماءنا األجالء في القراءات الشاذة مصنفات كثيرة ،منيا المحتسب تكجيو القراءات الشاذة

كغيرىا ،كقد بينت في ىذا البحث أىمية ىذه القراءات في كتاب المحكـ كالمحيط األعظـ
البف سيدة الذم استشيد بالقراءات الشاذة في أبكاب المغة التي ذكرىا في كتابو ،كقد قسمت
ىذا البحث إلى مبحثيف ككؿ مبحث مف مطمبيف ذكرت فييا ىذه القراءات الشاذة ككيؼ
كجييا ابف سيدة في خدمة النص المغكم.

 القبول: -النشر المباشر:

المقدمة
الحمد هلل فاطر السمكات كاألرض مككر الميؿ عمى النيار كالنيار عمى الميؿ كصؿ الميـ عمى سيدنا محمد
كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثي ار ،أما بعد فأنو لـ يمؽ كتاب في تاريخ اإلنسانية مثؿ ما لقيو القرآف الكريـ مف
عناية كاىتماـ ،كيؼ ال ،فيك كتاب رب العالميف ،المعجزة الخالدة إلى يكـ الديف ،كىك إلى الناس أجمعيف ،إنو
كتاب البشرية جمعاء عمى مر العصكر كالدىكر ، ،ككاف لممسمميف شرؼ االىتماـ بيذا الكتاب كالعناية بو ،تالكة
كحفظان ،كشرحان كتفسي انر ،كتعممان كتعميمان ،ككاف االىتماـ بالقراءات القرآنية جانبان مف الجكانب التي شدت انتباه
العمماء ،كمف ىذه القراءات التي نالت اىتماـ العمماء القراءات الشاذة.
أىمية الموضوع:
كثير عف
ىاما مف عناصر الصحة كالسالمة كلكف ىذا لـ يبعدىا نا
نا
القراءة الشاذة ىي التي فقدت
عنصر ن

افدا مف ركافد عمكـ المغة العربية كعمكـ الشريعة ،فأىميتيا تظير
اإلفادة منيا مع القراءات المتكاترة  ،بؿ كانت ر ن
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في المؤلفات العممية عمى اختالؼ تخصصاتيا :فكتب التفسير تعنى بالشكاذ كتنقؿ الكثير منيا كتكجيو كتفيد في
كثير بالشكاذ.
شرح المعاني كترجيح اآلراء ،ككتب معاني القرآف كاعرابو تيتـ نا
أسباب اختيار الموضوع:
بياف أىمية القراءات الشاذة ككنيا مصد انر كرافد مف ركافد المغة العربية ،فأردت اف أي ٌبيف ىذه القراءات في

كتاب المحكـ كالمحيط األعظـ البف سيدة ككيؼ استشيد بيذه القراءات في أبكاب المغة.
خطة البحث:

اقتضت طبيعة ىذا البحث أف يككف مف مقدمة كتمييد ك مبحثيف ،المبحث األكؿ :التعريؼ بالمحكـ
كالمحيط األعظـ كحياة ابف سيده ،كفيو مطمباف ،المطمب األكؿ :التعريؼ بالمحيط األعظـ ،المطمب الثاني :حياة
ابف سيدة ك سيرتو العممية ،أما المبحث الثاني :القراءات الشاذة في المحكـ كالمحيط األعظـ ،كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :القراءات الشاذة في باب(العيف كالشيف كالراء)( ،اٍلعيف كالطاء كالالـ) :(،ىػ ؿ ؾ)( ،اٍلعيف ك َّ
الداؿ
ى
ىكاٍل ىكاك) ،المطمب الثاني :القراءات الشاذة في أبكاب(اٍل ىغ ٍيف كالطاء ىكاٍل ىكاك)( (،ط كؽ)( ،اٍل ًجيـ ىكالسِّيف)( ،د ر س)،
الخاتمة.
منيج البحث.
اتبعت في بحثي ىذا المنيج االستقرائي المتمثؿ بإعادة اآليات إلى سكرىا ،كاألحاديث النبكية إلى كتب
السنة التي أخرجتيا ،كاألقكاؿ إلى قائمييا ،كترجمت لألعالـ الغير معركفة ،أما األعالـ المشيكرة مثؿ القراء
السبع فمـ أترجـ ليـ لشيرتيـ كلكثرة مف ترجـ ليـ.
التمييد
إف العناية بالقراءات القرآنية في المعاجـ المغكية مف األمكر الميمة السيما أف القراءات مف اقدـ
المصادر ألنيا مرتبطة بنزكؿ القرآف عمى سيدنا محمد(صمى اهلل عميو كسمـ) عف طريؽ جبريؿ  -عميو
السالـ -ككصكلو إلينا عف طريؽ الصحابة – رضي اهلل عنيـ -ثـ التابعيف ثـ اتباع التابعيف ثـ إلى أئمة
القراءات ،فيذه القراءات منيا ما ىك متكاتر كىي القراءات المتكاترة ،كمنيا ما ىك غير متكاتر ،كعمى ىذا
األساس قسمت القراءات إلى متكاترة كشاذة ،كسأتكمـ في ىذا البحث عف القراءات الشاذة.
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القراءات لغة :مصدر (قرأ) كقرأت الشيء قرآنا :جمعتو كضممت بعضو إلى بعض ،كمنو قكليـ :ما قرأت ىذه
الناقة سمى قط كما قرأت جنينا ،أم لـ تضـ رحميا عمى كلد(ُ) .أم أف القراءات لغة بمعنى الظـ كالجمع.
القراءات اصطالحاً( :ضـ اٍل يح يركؼ كالكممات ىب ٍعضيىا إلى بعض ًفي الترتيؿ ىكىال ييقىاؿ ىذلًؾ لكؿ جمع بً ىدلًيؿ أىنو ىال
ً ً
ً
اءة)(ِ) .أم أف القراءات أف تظـ الكممات بعضيا مع بعض مع مراعات األحكاـ
ييقىاؿ لمحرؼ اٍل ىكاحد إًذا تفكه بًو ق ىر ى
التي كضعيا العمماء لمقراءة.

القراءات الشاذة لغة (( :ىش َّذ)

ًَّ
كف ًفي اٍلقى ٍكًـ ىكلىٍي يسكا
يف ىي يك ي
كن ى
الذ ى

الشيف ك َّ
الذا يؿ ىي يدؿ ىعمىى ًاال ٍن ًفرًاد كاٍلمفىارقى ًة ،ىش َّذ َّ
ِّ
الن ً
الشي يء ىي ًشذ يش يذكنذا .ىك يش َّذا يذ َّ
اس:
ى ى ي ى
ي ى
ٍ
ًم ٍف قىىبائًمً ًي ٍـ ىكىال ىم ىن ًازلً ًي ٍـ)(ّ) .أم أف الشذكذ ىك بمعنى االنفراد في المغة.

القراءات الشاذة اصطالحاً :القراءة الشاذة ىي التي نقمت عف عمماء القراءة األكائؿ مف الصحابة كالتابعيف لكنيا
مخالفة لخط المصاحؼ العثمانية ،فقد كاف المسممكف يقرءكف القرآف  ،عمى كجكه مف النطؽ ،ككاف بعض تمؾ
الكجكه يخالؼ خط المصحؼ ،ثـ ترؾ الناس ،كؿ قراءة خارجة عف الخط بعد نسخ المصاحؼ  ،كقرءكا بالكجكه
التي يحتمميا الخط مف القراءات التي ق أر بيا الصحابة ،رضي اهلل عنيـ(ْ).
شروط وأركان القراءة المقبولة.
ُ -مكافقتو لمصحؼ عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو.
ِ  -كمكافقتو لكالـ العرب كلك عمى بعض الكجكه أك في بعض المغات.
ّ  -كنقمو نقالن متكات انر أك مستفيضان(ٓ).
الشرط األول :مكافقة خط أحد المصاحؼ كلك احتماال:
كذلؾ أف النطؽ بالكممة قد يكافؽ رسـ المصحؼ تحقيقا ،إذا كاف مطابقا لممكتكب ،كقد يكافقو احتماال أك
تقدي ار باعتبار ما عرفنا أف رسـ المصحؼ لو أصكؿ خاصة بو تسمح بقراءتو عمى أكثر مف كجو.
الشرط الثاني :مكافقة العربية كلك بكجو:
كمعنى ىذا الشرط أف تككف القراءة مكافقة لكجو مف كجكه النحك ،كلك كاف مختمفا فيو اختالفا ال يضر
سائمي ً ً
َّ ًَّ
حاـ ،بجر األرحاـ بأنو عطؼ
مثمو ،فال يصح مثال االعتراض عمى قراءة حمزة :ىكاتَّقيكا الموى الذم تى ى ى
كف بو ىك ٍاأل ٍىر ى
عمى الضمير المجركر بدكف إعادة الجار ،كىك خالؼ مذىب البصرييف ،ألنا نقكؿ إف الككفييف يجيزكف مثؿ
ىذا العطؼ ،كىكذا .
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الشرط الثالث :صحة السند:
كىك أف يركم القراءة عدؿ ضابط عف مثمو إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف غير شذكذ كال عمٌة،
كيشترط في ىذه القراءة أف تناؿ ثقة أئمة القراء الضابطيف ،بحيث تككف مشيكرة لدييـ متمقاة بالقبكؿ عندىـ(ٔ).

المبحث األول :التعريف بالمحكم والمحيط األظعمم وحياة ابن سيده.
المطمب األول :التعريف بالمحيط األظعمم.
يد ٍه في إمارة مجاىد بف عبد اهلل العامرم ،كالتزـ في ترتيب مكاده
كىك معجـ عربي كبير ألفو ابف ًس ى

الترتيب الذم اخترعو الخميؿ بف أحمد في معجمو العيف ،ككانت طريقتو تقكـ عمى ترتيب الحركؼ تبعا
لمخارجيا مبتعدا باألعمؽ في الحمؽ ،كمنتييا بما يخرج مف الشفتيف فاستقاـ لو الترتيب التالي :ع ح ىػ خ غ ؽ
ؾ ج ش ض ص س ز ط د ت ذ ث ر ؿ ف ؼ ب ـ ك م ا ء ،كسمى كؿ حرؼ منيا كتابا ،مع تقسيـ كؿ
كتاب إلى أبكاب حسب أبنية األلفاظ مف حيث ككنيا ثنائية أك ثالثية أك رباعية أك خماسية ،كاألخذ بمبدأ
التقاليب ،فمثال حرؼ العيف الذم استيؿ بو معجمو يمكف أف يتغير مكضعو في البناء الثنائي مرتيف ،فيأتي أكؿ
البناء الثنائي أك ثانيو ،كفي البناء الثالثي يمكف أف يككف العيف في أكلو أك ثانيو أك ثالثو ،كفي البناء الرباعي
يككف أربعا ،كفي الخماسي يككف خمسا ،فإذا كاف الحرؼ الثاني مع العيف في البناء الثنائي باء ،فإنو ال يمكف
أف يأتي منيما إال صكرتاف ىما عب كبع.
كقد أراد ابف ًسيده أف يجمع في كتابو ما تشتت مف المكاد المغكية في الكتب كالرسائؿ كتصحيح ما كرد
فييا مف أخطاء كربط المغة بالقرآف كالحديث ،مع العناية بالتنظيـ كاالختصار في ترتيب المكاد كتقديـ المجرد
عمى المزيد كالمفرد عمى الجمع كتحاشي التكرار ،كبذلؾ خطا ابف سيده بمناىج تأليؼ المعاجـ خطكة مفيدة إلى
األماـ ،غير أف طريقة ىذه المعاجـ في ترتيب مكادىا كانت تمقى صعكبة في الكشؼ كاالستخداـ ،األمر الذم
أدل إلى ظيكر مدارس أخرل في المعاجـ لتيسير البحث في الكشؼ عف المكاد المغكية ،حتى استقرت إلى ما
ىك متبع اآلف في المعاجـ الحديثة مثؿ المعجـ الكسيط (ٕ).
المطب الثاني .حياة ابن سيدة و سيرتو العممية.
اولً :اسمو :ابف سيده المغكم أبك الحسيف عمي بف إسماعيؿ المرسي كاف إماما حافظا لمغة ،ككاف ضرير
البصر ،أخذ عمـ العربية كالمغة عف أبيو ،ككاف أبكه ضري ار أيضا ،ثـ اشتغؿ عمى أبي العالء صاعد البغدادم
كلو " المحكـ " في مجمدات عديدة ،كلو " شرح الحماسة " في ست مجمدات ،كغير ذلؾ(ٖ).
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ثانياً :شيوخو.
ُ ػ ػ ػ ابك العالء صاعد البغدادم.
يحيى بف محمد بف صاعد البغدادم ككاف عمره تسعيف سنة كىك مف فضالء المحدثيف(ٗ).
لب  -ابف يحيى بف محمد بف قزلماف المعافرم،
ِ ػ ػ ػ أحمد بف محمد بف عبد اهلل ،ابف أبي عيسى  -كاسمو ٌ

ككاف فاضالن شديدان في كتاب اهلل تعالى ،سيفان عمى أىؿ البدع ،سكف قرطبة كأق أر بيا ،ثـ سكف المرية ثـ البيرة ثـ

سرقسطة ،ثـ عاد إلى بمده ،طممنكة ،مرابطان .فتكفي بيا صدر محرـ ،سنة تسع كعشريف ،كقيؿ في ذم الحجة
سنة ثماف ،كقد قارب التسعيف ،كصحبو ذىنو .مكلده سنة أربعيف كثالثمائة(َُ).
ثالثاً :مؤلفاتو :لقد ألؼ ابف سيدة عدة مؤلفات مف اىميا:
ُ ػ ػ ػ المخصص :المخصص البف سيده  ،مصكر عف الطبعة المصرية ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت(ُُ).
ِ ػ ػ ػ المحكم والمحيط األظعمم :كىك كتاب كبير مشتمؿ عمى أنكاع المغة ،كقد رتبو عمى حركؼ المعجـ ،كذكر
ياقكت أنو اثنا عشر مجمدا ،كقد طبع منو أربعة مجمدات(ُِ).
رابعاً :ثناء العمماء ظعميو:
ُ ػ ػ ػ ذكره ابف خمكاف في كفيات األعياف قاؿ ( :إمامان في المغة كالعربية حافظان ليما كقد جمع في ذلؾ
جمكعان)(ُّ).
ِ ػ ػ ػ قاؿ عنو الذىبي في سير أعالـ النبالء :كاف إماـ في المغة ككاحد مف يضرب بذكائو المثؿ(ُْ).
ّ ػ ػ ػ قاؿ عنو الزركمي( :كنبغ في آداب المغة كمفرداتيا ،فصنؼ " المخصص " سبعة عشر جزءا ،كىك مف أثمف
كنكز العربية ،ك " المحكـ كالمحيط األعظـ " أربعة مجمدات منو ،ك " شرح ما أشكؿ مف شعر المتنبي " ك "
األنيؽ " في شرح حماسة أبي تماـ ،ست مجمدات ،كغير ذلؾ .ىػ.)ُٓ().
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المبحث الثاني :القراءات الشاذة في المحكم والمحيط.
المطمب األول :القراءات الشاذة في باب(العيف كالشيف كالراء)( ،اٍلعيف كالطاء كالالـ) :(،ىػ ؿ ؾ)( ،اٍلعيف ك َّ
الداؿ
ى
ىكاٍل ىكاك).

أولً :في باب (العين والشين والراء).
مف القراءات الشاذة التي استشيد بيا ابف سيدة في محكمو في ىذا الباب قكؿ اهلل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
(ُٔ)
ً
اءة مف قى ىأىر( :فانفجرت ًم ٍنوي اثٍىنتا ىع ىش ىرةى ىع ٍينا) بًفىتٍح
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ  ،إذ قاؿ ( :ىكمف الشاذ ق ىر ى

الشيف(ُٕ) ،كقد ذكر ىذه القراءة ابف جني في المحتسب(كمف ذلؾ قراءة األعمش(ُٖ)( :اثٍىنتىا ىع ىش ىرةى") بفتح الشيف،
قاؿ أبك الفتح :القراءة في ذلؾ ( :ىع ٍشرة) ك( ىع ًشرة) ،فأما ( ىع ىشرة) فشاذ ،كىي قراءة األعمش(ُٗ).
توجيو القراءة :كقكلو َّ
جؿ َّ
ت ًم ٍنوي اثٍىنتىا ىع ٍش ىرةى ىع ٍيننا) اتفؽ القراء عمى تسكيف الشيف مف " ىع ٍش ىرةى" ىا
كعز( :فى ٍانفى ىج ىر ٍ
ىنا ،كىي لغة العالية الفصيحة ،كفييا لغة أخرل ( ىع ًشرةى) بكسر الشيف ،كقد ق أر بيا بعض القراء :،ىي قميمة،

كأما ( ىع ىشرة) في مثؿ ىذا المكضع فإف أىؿ المغة ال يعرفكنيا ،كالعرب ال تعرفيا(َِ).
ثانيا :في

باب (ا ْلعين والطاء والالم).

كمف القراءات الشاذة التي استشيد بيا ابف سيدة في ىذا الباب قكؿ اهلل ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
(ُِ)
ت اٍل ىم ٍأرىة
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ  ،إذ قاؿ في ىذا الباب ىع ًطمى ٍ
َّ
َّ
ً
ً
نس ىكة
كعطؿ ،ي
نس ىكة ىع ىكاطؿ ي
ىعطىالن ي
كعطي هؿ مف ٍ
ام ىأرىة عاطؿ ،مف ٍ
كعطيكالن ،كتىعطمىت إًذا لـ يكف ىعمىٍييىا حمى ،ىك ٍ
َّ ً
أعطاؿ ،كاألعطا يؿ مف اٍل ىخيؿ ك ًٍ
كعطَّؿ َّ
الدار:
اإلبًؿ :التي ىال قالئد ىعمى ٍييىا ،ىكىال أرساف لىيىا ،كالتَّ ٍعطيؿ :التفريغ .ى
ى
(ِِ)
َّ
ً
اءة مف ىق ىأىر ( :ىكبً و
ئر يم ٍعطىمىة) .
ضي ن
أخالىا .ككؿ ىما ترؾ ى
كم ٍعطىؿ .ىكمف الشاذ ق ىر ى
اعا :يم ىعط هؿ ي

ت أك
كمف ذلؾ قراءة ( ىكبً ٍئ ور يم ٍعطَّمى وة) ،ساكنة العيف ،قاؿ أبك الفتح( :ينبغي أف يككف ذلؾ عمى ىع ى
طمى ٍ
ت فيي ع ً
ت ،كالفتح
ت أك ىع ًطمى ٍ
ىعطىمى ٍ
ت أك فى ًعٍم ي
ىعطىٍمتييا فيي يم ٍعطىمة ،فيككف منقكال مف ثالثي عمى فى ىعٍم ي
اطؿ ،كأ ٍ
أٍ
ى
ت مف الحٍمي ،كما قاؿ في ً
ضده :ىحمً ىيت فيي حالً ىية،
أكلى بالعيف فيو مف الكسر؛ ألف ىع ًط ىؿ يقاؿ لممرأة إذا ىع ًطمى ٍ
ى
كقالكا :امرأة عاطؿ بال ىاء ،كأخكاتيا مف طاىر كطامث)(ِّ).
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توجيو القراءة :اختمفكا في ىمز البئر كترؾ ىمزىا (مف قكلو تعالى :كبئر معطمة) ،فق أر ابف كثير كأبك عمرك
كعاصـ كابف عامر كحمزة كالكسائي :كبئر ميمكزة  ،كق أر نافع في ركاية كرش ،كابف جماز(ِْ)( :كبير) بغير
ىمز ،ك تحقيؽ اليمز حسف كتخفيفو حسف ،كتخفيفو أف تقمب ياء بحسب الحركة التي قبميا ،ككذلؾ الذئب كما
أشبو ذلؾ مف ىمزة ساكنة قبميا كسرة(ِٓ).
ثالثاً :في باب مقمكبو( :ىـ ل ك).
كمف القراءات الشاذة التي استشيد بيا في ىذا الباب قكؿ اهلل ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
(ِٔ)
ً
رث ك َّ
النس يؿ)
الح ي
اءة مف قى ىأىر ( :ىكييمى ىؾ ى
ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ  ،حيث قاؿ ( :ىكمف الشاذ ق ىر ى
ييمؾ ىمؾ،
اؿ :يى ىك مف ىباب ركف يركف ،ىكقىنطى يقنط ،ككؿ ىذلًؾ لي ىغات مختمطة ،قى ى
قى ى
اؿ :ىكقد يجكز أىف يككف ماضي ٍ
ييمؾ ىدلًيال ىعمى ٍييىا)(ِٕ).
كعطب ،فاستغنى ىعنوي بيمؾ ،ىكبقيت ٍ

الن ٍس يؿ) بفتح الياء كرفع الكاؼ كالثاء كالالـ  ،البزم عف ٍابف ىكثً و
ث ىك َّ
ير ،إال أف أبا حنيفة بفتح
( ىكىي ٍيم ي
ؾ اٍل ىح ٍر ي
ً
ؾ) بضـ الياء كرفع الكاؼ كما ركل عباد عف الحسف ،كىي ركاية مغيث عف
كركل (يي ٍيمً ي
الالـ مف (يي ٍيم ىؾ) ،ي
عباس عف خارجة عف نافع ،كعباس عف مطرؼ عف ٍابف ىكثً و
ير ،كالباقكف بضـ الياء كنصب الكاؼ كالتاء كالالـ
كىك االختيار لمكافقة الجماعة(ِٖ).

توجيو القراءة :كقد كجو ابف سيدة ىذه القراءة اعتمادان عمى المغة حيث قاؿ :ك ً
ً
الميمى ىكة :اٍل ىمفى ىازة ،ألَّىنوي
الميم ىكة ك ى
ى
كات :السنكف الجدبةً ،ألَّىنيا م ً
ً
يم ىكةه،
اف ًفييىا ىماء ،كاليىمى ي
ؾ كاليىمى ي
ككف :األ ٍىرض الجدبة ىكًاف ىك ى
يي ٍيمىؾ فييىا كثي ار ،كال ًيمى ى
ى ي
ؾ(ِٗ).
الميمً ي
كاليىال ي
ؾ :اٍلجيد ي

رابعاً :في باب (ا ْلعين َوالدَّال َوا ْل َواو).

كمف القراءات الشاذة التي استشيد بيا ابف سيدة في ىذا الباب قكؿ اهلل تعالى ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ

(َّ)

الع ٍدكةي يكمو :شاطئ اٍلكادم ،ك ً
ً
ً
ً
قى ى
الع ٍد ىكةي
اءة قىتى ى
بالع ٍد ىكًة الدنيا)  ،كالع ىدل ك ي
ادة (إً ٍذ ٍأنتي ٍـ ى
اؿ :ىكمف الشاذ ق ىر ى
ى
الع ٍد ىكةي ك ى
الع ٍد ىكةي أ ٍىيضا :اٍل ىم ىكاف اٍل يم ٍرتىفع(ُّ).
ك ي

ضميىا مف قى ٍكلو {بالعدكة الد ٍن ىيا} { ...بالعدكة}  ،فىقى ىأىر ٍابف كثير ىكأيىبك ىع ٍمرك
ىك ٍ
اختمفيكا في كسر اٍلعيف ىك ٌ
ً
ً
ً
ً
فييما(ِّ).
كرة ،ىكقى ىأىر ىنافع ىك ٍابف ىعامر ىك ىعاصـ ىك ىح ٍم ىزة كالكسائى بً ى
فييما ىم ٍك يس ى
ضـ اٍلعيف ى
{بالعدكة} ك {بالعدكة} اٍلعيف ى
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توجيو القراءة :كقكلو َّ
جؿ َّ
كعز( :إً ٍذ أ ٍىنتي ٍـ بًاٍل يع ٍد ىكًة الد ٍن ىيا ) ،ق أر ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب (بًاٍل ًع ٍد ىكًة) بكسر
العيف ،كق أر الباقكف بضـ العيف ،قاؿ أبك منصكر :ىما لغتاف :يع ٍدكًة الكادم ً
جانبوي(ّّ).
كع ٍد ىكتو :ي
ى

ً
ً
ً
اء :حجر رًقيؽ يستر بً ًو َّ
الش ٍيء(ّْ).
الع ٍد ىكةي أ ٍىيضا :اٍل ىم ىكاف اٍل يم ٍرتىفع ،كالع ىدل كالع ىد ي
قاؿ ابف سيدة :كالع ٍد ىكةي ك ي
ى
المطمب الثاني :القراءات الشاذة في ابكاب(اٍل ىغ ٍيف كالطاء ىكاٍل ىكاك)( (،ط كؽ)( ،اٍل ًجيـ ىكالسِّيف)( ،د ر س).
أولً :في باب (ا ْل َغ ْين والطاء َوا ْل َواو).

استشيد ابف سيدة في ىذا الباب بقكؿ اهلل تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
(ّٓ)
ً
اءة مف قىىأىر:
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ  ،إذ قاؿ ( :ىكمف الشاذ ق ىر ى
اء أحد ًم ٍن يكـ مف الغيط) يجكز أىف يككف اصمو :غيطا كاصمو :غيكط فىخفؼ(ّٔ)).
(أىك ىج ى

كق أر ابف مسعكد ػ ػ رضي اهلل عنو ػ ػ (مف الغيط) كخرج عمى كجييف :أحدىما أنو مصدر ،إذ قالكا :غاط يغيط.

الثاني أف أصؿ فيعؿ غيط ثـ حذؼ كميت ،اإلبداؿ مف تاء االفتعاؿ(ّٕ).
توجيو القراءة :كالغكط ىكاٍل ىغائًط :ىما اتَّسع مف األ ٍىرض ىم ىع طمأنينة ،ىكجمعو :أغكاط ،كغياط ،كغيطات ،ككؿ ىما
ً
اف فرسخا ،ىك ىك ىانت بً ًو الرياض(ّٖ).
انحدر ًفي األ ٍىرض :فقد غاط ،قى ى
بما ىك ى
اؿ :ىكىزىع يمكا :أىف اٍل ىغائط ير ى
ثانياً :في باب (ط وق).

استشيد ابف سيدة في ىذا الباب بقكؿ اهلل تعالى ﭽ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
(ّٗ)
ً
اءة ٍابف ىعبَّاس ىك يمجاىد ىك ًع ٍك ًرىمة( :كعمى الَّذيف يطكقكنو) ك" يطكقكنو " ك" يطيقي ى
كنوي
ﮖ ﭼ  ،ىكمف (الشاذ) ق ىر ى
" فيطكقكنو :ىي ٍج ىعؿ كالطكؽ ًفي اعناقيـ(َْ) .كقرئ( :كعمى الذيف ييطى َّكقكنو) بضـ الياء ،كفتح الطاء ،كتشديد

الكاك(ُْ).

كنو) فيك ييفى َّعميكنو منو ،فيك كقكلو :يي ىج َّش يمكنو ،كيكمفكنو ،كيجعؿ ليـ كالطكؽ في
توجيو القراءة :ف ىمف ق أر (يي ى
ط َّكقي ى
(ِْ)
استى ىدار َّ
اف لىوي طكؽ ،كتطكقت
بالش ٍيء ،ىكاٍلجمع :أطكاؽ ،كالمطكؽ مف اٍلحماـ :ىما ىك ى
أعناقيـ  ،كالطكؽ :ىما ٍ ى
كنوي،
ص ىارت ىعمى ٍي ًو كالطكؽ ،فيطكقكنو :ىي ٍج ىعؿ كالطكؽ ًفي أعناقيـ ،كيطيقكنو :أىصمو :يطيقي ى
اٍل ىحيَّة عمى يعينقو :ى
فقمبت اٍل ىكاك ىياء ىك ىما قمبتيا ًفي سيد كميت(ّْ).
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السين).
ثالثاً :في باب (ا ْل ِجيم َو ِّ
استشيد ابف سيده في ىذا الباب بقكؿ اهلل تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
(ْْ)
ً
كسؼ
اءة مف قى ىأىر :فتجسسكا مف يي ي
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ  ،حيث قاؿ (:ىكمف الشاذ ق ىر ى

كأخيو)(ْٓ).

ًً
الم ىجسَّة :اٍلمكضع الًَّذم تقع ىعمىٍي ًو ىيده إًذا ىجسَّو،
توجيو القراءة :ىجسَّو بًىيده ي
يج ٌسو ىج ٌسا :لمسو ،ك ى
ً
كج َّس َّ
َّسو :بحث ىعنوي ،كالجاسكس :الًَّذم يتجسَّس
الش ٍخص بً ىع ٍينًو :أحد ٌ
النظر إًلى ٍيو ليستبينو ،ى
ى
كج َّس اٍل ىخ ىبر ،كتجس ٌ

ىخ ىبار(ْٔ) .فجاءت ىذه القراءة لتأييد ما ذىب اليو ابف سيدة.
ٍاأل ٍ
رابعاً :في باب (د ر س).

استشيد ابف سيده في ىذا الباب بقكؿ اهلل تعالى ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﭼ (ْٕ) ،حيث قاؿ :كمف َّ
الشا ٌذ قراءة (كبما كنتـ ً
تدرسكف)(ْٖ) ،قاؿ ابف جني في المحتسب( :كبما
درس(ْٗ).
كنتـ تي ٍد ًرسكف) أم أىدرس مف ى

ىثر َّ
الد ًارس ك ِّ
القكـ ىعفَّ ٍكا أىثىىرهي ك ِّ
الد ٍر يس
توجيو القراءة :ىد ىر ىس
كد ىر ىستٍو ِّ
يح ى
الشيء ىي ٍد ير يس يد يركسان ىعفىا ى
الر ي
ي
الد ٍر يس أ ي
كد ىر ىسوي ي
ً
درسان ً
اف ً
اس ً
الد ٍر يس ك َّ
ك َّ
اسةن
يس ،ى
الخ ي
كب ى
كد ٍر ىس ه
كد ىر ىس الك ى
يس كمو الثَّ ي
كد ٍرعه ىد ًر ه
مؽ كالجمعي أدر ه
كدر ى
الد ًر ي
تاب ىي ٍد ير يسوي ٍ
قاد ً
ً
ت ذا ىك ٍرتىييـ كحكى
عان ىدهي حتى ٍان ى
ى
كدار ٍس ى
لح ٍف ًظ ًو ،كقيؿ ىد ىر ٍست ق أر ى
كد ىار ىسو مف ذلؾ كأنو ى
ٍت يك ى
تب أىؿ الكتاب ى
ت أشد يمبالغةن ك َّ
الم ىد ىار ىسةي(َٓ).
ت أم ىذه
ت ك َّ
كد ير ىس ٍ
حت ى
ام ٍ
أخبار قد ىعفى ٍ
ت كقي ًرئ ىد ىر ىس ٍ
ت قي ًرىئ ٍ
يد ًر ىس ٍ
ه
الدارس ي
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اليكامش
(ُ)

 -الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفىّّٗ :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد

الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف – بيركت،طْ َُْٕ(،ىػ  ُٖٕٗ -ـ)  ، ٔٓ/ُ ،باب قرأ.
(ِ)

 -الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم ،أبك البقاء الحنفي (ت:

َُْٗىػ) ،تحقيؽ :عدناف دركيش  -محمد المصرم ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،ص َّٕ.
(ّ)

 -ينظر :معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (تّٗٓ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد السالـ

محمد ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ(،ىػ ُٕٗٗ -ـ)  ،َُٖ/ّ ،باب َّ
شذ.
(ْ)

 -محاضرات في عمكـ القرآف ،أبك عبد اهلل غانـ بف قدكرم بف حمد بف صالح ،آؿ مكسى فى ىرج الناصرم التكريتي ،دار عمار

(ٓ)

 -شرح مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ،د مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار ،دار ابف الجكزم،طُ ُُّْ(،ىػ)صِِّ.

(ٔ)

 -عمكـ القرآف الكريـ ،نكر الديف محمد عتر الحمبي ،مطبعة الصباح – دمشؽ،طُ ُُْْ (،ىػ  ُّٗٗ -ـ)،صُْٖ.

(ٕ)

 -نقالن عف شبكة االنتر نت  ،اسالـ اكف اليف ،بتاريخ ٗ.َِِِ/ُ/

(ٖ)

 -البداية كالنياية ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (تْٕٕ :ىػ) ،دار الفكر َُْٕ( ،ىػ

– عماف ُِّْ(،ىػ  ََِّ -ـ) ،صُّْ.

 ُٖٔٗ ـ).ٗٓ/ُِ ،(ٗ)

 -الكامؿ في التاريخ ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم ،عز

الديف ابف األثير (تَّٔ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد اهلل القاضي ،دار الكتب العممية  -بيركت – لبناف،طُُِْٓ(،ىػ).ّٔ/ٕ ،
(َُ)

 -ينظر :ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (تْْٓ :ىػ) ،مطبعة فضالة -

المحمدية ،المغرب،طُ(ُُُّٖٖٗٗ-ـ).ّّ/ٖ،
(ُُ)

 -معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب،شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم (المتكفى:

ِٔٔىػ) ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،طُ ُُْْ(،ىػ  ُّٗٗ -ـ).ّّٖٓ/ٕ ،
(ُِ)

– معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت الحمكم.ُْٖٔ/ْ،

(ُّ)

 -كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي

اإلربمي (تُٖٔ :ىػ) ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر – بيركت.َّّ/ّ،
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(ُْ)

 -ينظر :سير أعالـ النبالء ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (ت ْٕٖ :ىػ) ،تحقيؽ:

(ُٓ)

 -األعالـ ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي (تُّٗٔ :ىػ) ،دار العمـ

شعيب األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة،طّ َُْٓ(،ىػ  ُٖٗٓ-ـ).ُْْ/ُٖ،

لممالييف( ،مايك ََِِ ـ).ِْٔ/ْ،
(ُٔ)

 -سكرة البقرة ،اآلية(َٔ).

(ُٕ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي (تْٖٓ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار

الكتب العممية – بيركت ،طُ ُُِْ(،ىػ  َََِ -ـ).ّٕٓ/ُ،
(ُٖ)

 -سميماف بف ميراف .كيكنى أبا محمد األسدم مكلى بني كاىؿ ،ككاف ينزؿ في بني عكؼ مف بني سعد ،ككاف يصمي في

و
ً
ً ً
ً
ً
و
ب قي ٍر و
اف
ىع ىم ي
اف األ ٍ
آف ىكفىىرائ ى
صاح ى
آف ،ىك ىك ى
صِّرؼ ا ٍلقي ٍر ى
مسجد بني حراـ مف بني سعد ،ىك ىك ى
ض ىك ًع ٍمـ بًا ٍل ىحديث .ىكقىىأىر ىعمىٍيو طىمٍ ىحةي ٍب يف يم ى
ش ى
ؾ ًفي ً
يي ٍق ًرئي َّ
آخ ًر يع يم ًرًه؛ ينظر :الطبقات الكبرل،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم،
ؾ ىذا ى
اس ثيَّـ تىىر ى
الن ى
البغدادم المعركؼ بابف سعد (تَِّ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت،طُ َُُْ(،ىػ -

َُٗٗ ـ).ُّّ/ٔ،
(ُٗ)

 -المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي (تِّٗ :ىػ) ،ك ازرة األكقاؼ-المجمس

األعمى لمشئكف اإلسالميةَُِْ(،ىػُٗٗٗ -ـ).ٖٓ/ُ،
(َِ)

 -معاني القراءات لألزىرم ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر (تَّٕ :ىػ) ،مركز البحكث في كمية اآلداب

 جامعة الممؾ سعكد،طُ ُُِْ(،ىػ  ُُٗٗ -ـ).ُّٓ/ُ،(ُِ)

 -سكرة الحج ،اآلية(ْٓ).

(ِِ)

 -ينظر :المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ِْٓ/ُ ،

(ِّ)

 -المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي.ٖٓ/ِ ،

(ِْ)

 -سميماف بف مسمـ بف جماز ،كقيؿ سميماف بف سالـ بف جماز بالجيـ كالزام مع تشديد الميـ أبك الربيع الزىرم ،مكالىـ

المدني ،مقرئ جميؿ ضابط ،اشتير «ابف جماز» بالثقة ،كصحة الضبط ،كجكدة القراءة ،كتتممذ عميو طالب العمـ ،فمف الذيف أخذكا
عنو القراءة« :إسماعيؿ بف جعفر ،كقتيبة بف ميراف» كآخركف تكفي بعد السبعيف كمائة مف اليجرة .ينظر :معجـ حفاظ القرآف عبر
التاريخ ،محمد محمد محمد سالـ محيسف (تُِِْ :ىػ) ،دار الجيؿ – بيركت،طُ ُُِْ (،ىػ  ُِٗٗ -ـ).ُِٔ/ُ،

859

Journal of Historical and Cultural Studies, Vol.13, No.(53/1) (2022): 248 - 265

الفارسي األصؿ ،أبك عمي (تّٕٕ :ىػ)،
(ِٓ)  -ينظر :الحجة لمقراء السبعة ،الحسف بف أحمد بف عبد الغفار
ٌ
تحقيؽ :بدر الديف قيكجي  -بشير جكيجابي ،دار المأمكف لمتراث  -دمشؽ – بيركت،طِ ُُّْ(،ىػ -
ُّٗٗـ).ِِٖ/ٓ،
(ِٔ)

 -سكرة البقرة ،اآلية(َِٓ).

(ِٕ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ُّٗ/ْ ،

(ِٖ)

 -ينظر :الكامؿ في القراءات كاألربعيف الزائدة عمييا ،يكسؼ بف عمي بف جبارة بف محمد بف عقيؿ بف سكاده أبك القاسـ

اليي ىذلي اليشكرم المغربي (تْٔٓ :ىػ) ،تحقيؽ :جماؿ بف السيد بف رفاعي الشايب ،مؤسسة سما لمتكزيع كالنشر،طُ ُِْٖ(،ىػ -
ََِٕ ـ) ،صَِٓ.

(ِٗ)

 -ينظر :المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.َُْ/ْ،

(َّ)

 -سكرة االنفاؿ ،اآلية(ِْ).

(ُّ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ُّٖ/ِ ،

(ِّ)

 -كتاب السبعة في القراءات ،أحمد بف مكسى بف العباس التميمي ،أبك بكر بف مجاىد البغدادم (تِّْ :ىػ) ،تحقيؽ :شكقي

ضيؼ ،دار المعارؼ – مصر،طََُِْ (،ىػ) ،صَّٔ.
(ّّ)

 -معاني القراءات لألزىرم ،ابك منصكر االزىرم.َْْ/ُ ،

(ّْ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ُّٖ/ِ،

(ّٓ)

 -سكرة المائدة ،اآلية(ٔ).

(ّٔ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ِْ/ٔ ،

(ّٕ)

– ينظر :لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى (ت:

ُُٕىػ) ،دار صادر – بيركت ،طّ ُُْْ (،ىػ) ،ّٔٓ/ٕ،باب الغيف المعجمة؛ كدراسات ألسمكب القرآف الكريـ ،محمد عبد
الخالؽ عضيمة (ت َُْْ ىػ) ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،دار الحديث ،القاىرة.ٕٔٔ/ٕ ،
(ّٖ)

 -المصدر السابؽ.ِْ/ٔ،

(ّٗ)

 -سكرة البقرة ،اآلية(ُْٖ).

(َْ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ّّٓ/ٔ ،
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(ُْ)

 -جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء ،عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي ،أبك الحسف ،عمـ الديف السخاكم

(تّْٔ :ق) ،تحقيؽ :د .مركاف العطيَّة  -د .محسف خرابة ،دار المأمكف لمتراث  -دمشؽ – بيركت ،طُ ُُْٖ( ،ىػ ُٕٗٗ -
ـ)،صّْْ.
(ِْ)

 -المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،ابف جني.ُُٖ/ُ ،

(ّْ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ّّٓ/ٔ ،

(ْْ)

 -سكرة يكسؼ ،اآلية(ٕٖ).

(ْٓ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.ُٕٕ/ٕ ،

(ْٔ)

 -المصدر نفسو.ُٕٕ/ٕ ،

(ْٕ)

 -سكرة اؿ عمراف ،اآلية(ٕٗ).

(ْٖ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.َْٓ/ٖ ،

(ْٗ)

 -المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،ابف جني.ّٕٔ/ُ ،

(َٓ)

 -المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيدة.َْٓ/ٖ،
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قائمة المصادر و المراجع.
ُ -األعالـ ،خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي (تُّٗٔ :ىػ) ،دار العمـ لممالييف( ،مايك
ََِِ ـ).
ِ -البداية كالنياية ،أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي (تْٕٕ :ىػ) ،دار الفكر َُْٕ( ،ىػ
 ُٖٔٗ ـ).ّ-ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ ،أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (تْْٓ :ىػ) ،مطبعة فضالة  -المحمدية،
المغرب،طُ(ُُُّٖٖٗٗ-ـ).
ْ-جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء ،عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي ،أبك الحسف ،عمـ الديف السخاكم (ت:
ّْٔق) ،تحقيؽ :د .مركاف العطيَّة  -د .محسف خرابة ،دار المأمكف لمتراث  -دمشؽ – بيركت ،طُ ُُْٖ( ،ىػ -
ُٕٗٗ ـ).
الفارسي األصؿ ،أبك عمي (تّٕٕ :ىػ) ،تحقيؽ :بدر الديف قيكجي
ٓ-الحجة لمقراء السبعة ،الحسف بف أحمد بف عبد الغفار
ٌ
 بشير جكيجابي ،دار المأمكف لمتراث  -دمشؽ – بيركت،طِ ُُّْ(،ىػ ُّٗٗ -ـ).ٔ -دراسات ألسمكب القرآف الكريـ ،محمد عبد الخالؽ عضيمة (ت َُْْ ىػ) ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،دار الحديث،
القاىرة.
ٕ -سير أعالـ النبالء ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (ت ْٕٖ :ىػ) ،مؤسسة الرسالة،
طْ(َُْٓ ىػ  ُٖٗٓ -ـ).

ٖ-شرح مقدمة التسييؿ لعمكـ التنزيؿ البف جزم ،د مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار ،دار ابف الجكزم،طُ ُُّْ(،ىػ).
ٗ-الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفىّّٗ :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد
الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف – بيركت،طْ َُْٕ(،ىػ  ُٖٕٗ -ـ) باب ق أر.
َُ-الطبقات الكبرل،أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم ،البغدادم المعركؼ بابف سعد (ت:
َِّىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت،طُ َُُْ(،ىػ  َُٗٗ -ـ).
ُُ-عمكـ القرآف الكريـ ،نكر الديف محمد عتر الحمبي ،مطبعة الصباح – دمشؽ،طُ ُُْْ (،ىػ  ُّٗٗ -ـ).
ُِ-الكامؿ في التاريخ ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم ،عز
الديف ابف األثير (تَّٔ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد اهلل القاضي ،دار الكتب العممية  -بيركت – لبناف،طُُِْٓ(،ىػ).
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ُّ-الكامؿ في القراءات كاألربعيف الزائدة عمييا ،يكسؼ بف عمي بف جبارة بف محمد بف عقيؿ بف سكاده أبك القاسـ اليي ىذلي
اليشكرم المغربي (تْٔٓ :ىػ) ،تحقيؽ :جماؿ بف السيد بف رفاعي الشايب ،مؤسسة سما لمتكزيع كالنشر،طُ ُِْٖ(،ىػ
 ََِٕ ـ).ُْ-كتاب السبعة في القراءات ،أحمد بف مكسى بف العباس التميمي ،أبك بكر بف مجاىد البغدادم (تِّْ :ىػ) ،تحقيؽ :شكقي
ضيؼ ،دار المعارؼ – مصر،طََُِْ (،ىػ).
ُٓ-الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم ،أبك البقاء الحنفي (ت:
َُْٗىػ) ،تحقيؽ :عدناف دركيش  -محمد المصرم ،مؤسسة الرسالة – بيركت.
ُٔ-محاضرات في عمكـ القرآف ،أبك عبد اهلل غانـ بف قدكرم بف حمد بف صالح ،آؿ مكسى فى ىرج الناصرم التكريتي ،دار عمار
– عماف ُِّْ(،ىػ  ََِّ -ـ).

ُٕ-المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ،أبك الفتح عثماف بف جني المكصمي (تِّٗ :ىػ) ،ك ازرة
األكقاؼ-المجمس األعمى لمشئكف اإلسالميةَُِْ(،ىػُٗٗٗ -ـ).
ُٖ-المحكـ كالمحيط األعظـ ،أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي (تْٖٓ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار
الكتب العممية – بيركت ،طُ ُُِْ(،ىػ  َََِ -ـ).
ُٗ-لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى (تُُٕ :ىػ) ،دار
صادر – بيركت ،طّ ُُْْ (،ىػ).
َِ-معاني القراءات لألزىرم ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر (تَّٕ :ىػ) ،مركز البحكث في كمية اآلداب -
جامعة الممؾ سعكد،طُ ُُِْ(،ىػ  ُُٗٗ -ـ).
ُِ -معجـ األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب،شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم (المتكفى:
ِٔٔىػ) ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،طُ ُُْْ(،ىػ  ُّٗٗ -ـ).
ِِ-معجـ حفاظ القرآف عبر التاريخ ،محمد محمد محمد سالـ محيسف (تُِِْ :ىػ) ،دار الجيؿ – بيركت،طُ ُُِْ (،ىػ -
ُِٗٗ ـ).
ِّ-معجـ مقاييس المغة ،أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم ،أبك الحسيف (تّٗٓ :ىػ) ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد
ىاركف ،دار الفكرُّٗٗ(،ىػ ُٕٗٗ -ـ) ،باب َّ
شذ.
ِْ-كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي
اإلربمي (تُٖٔ :ىػ) ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار صادر – بيركت.
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1-Al-Alam, Khair Al-Din Bin Mahmoud Bin Muhammad Bin Ali Bin Faris, Al-Zarkali Al-Dimashqi
(died: 0296AH), Dar Al-Ilm for Millions, (May 8448AD.)
2-The Beginning and the End, Abu Al-Fida Ismail bin Omar bin Kathir Al-Qurashi Al-Basri then AlDimashqi (d. 774AH), Dar Al-Fikr, ( 0447AH - 0986AD.)
3-Arranging the Perceptions and Approaching the Paths, Abu Al-Fadl Al-Qadi Iyadh bin Musa AlYahsabi (T.: 544AH), Fadala Press - Muhammadiyah, Morocco, i. 0( 0982-0980AD.)
4-The beauty of the readers and the perfection of reading, Ali bin Muhammad bin Abdul Samad
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